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У дисертаційній роботі запропоновано розв’язання актуальної наукової 

проблеми в галузі науки публічне управління та адміністрування, що полягає 

в розробленні й обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і практичних 

рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні на якісно новій 

комплексній і концептуальній основі. 

Розглянуто сучасний стан наукових досліджень щодо сутності 

людського капіталу, як об’єкту державного регулювання. Виокремлено та 

визначено сутність та зміст механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу. Охарактеризовано методологічні підходи до теорії 

розвитку людського капіталу з урахуванням державно управлінського 

аспекту. Обґрунтовано методологію оцінювання результативності механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу. 

Запропоновано теоретико-методологічний підхід до формування 

концепції державного регулювання розвитку людського капіталу, який 

полягає в одночасному використанні системного, комплексного, 

ситуаційного, процесного та маркетингового підходів, кожен з яких 

відрізняється власним набором структурних елементів, гармонійне 

поєднання яких дозволяє підвищити ефективність розробки та реалізації 

заходів державного впливу, а головною метою є формування комплексного 

механізму інноваційного впливу на якість людського капіталу за рахунок 
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використання правового, організаційного, економічного та комунікативного 

механізмів державного регулювання. 

Визначено роль людського капіталу, як важливого чинника 

інноваційного розвитку національної економіки. Доведено, що нові підходи 

до розуміння державного регулювання вимагають пошуку оптимального 

співвідношення дії ринкових регуляторів, державного регулювання та 

соціального контролю. Зазначено, що необхідним є визначення моделі 

взаємодії бізнес-структур та органів влади на державному і регіональному рівнях 

й удосконалення механізмів (державного регулювання, соціального 

партнерства, самоорганізації, саморегулювання, стимулювання та ін.) 

реалізації інтелектуального потенціалу людини і інноваційних пріоритетів 

підприємств, галузей, територій і країни в цілому. 

Визначено сучасний стан і тенденції змін параметрів розвитку 

людського капіталу та проведено оцінку результативності механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні. З’ясовано 

регіональні особливості та визначено перспективи розвитку людського 

капіталу в Україні на мезорівні. Проведено аналіз значення Індексу 

регіонального людського розвитку України та особливостей його складників. 

Розглянуто проблематику асиметричності людського розвитку у розрізі 

регіонів України.  

Констатовано, що Індекс людського розвитку відносить Україну до 

держав з високим рівнем людського розвитку, але в порівнянні з економічно 

розвиненими країнами показники компонентів вітчизняного індексу значно 

поступаються. Запропоновано напрями удосконалення державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні, зокрема забезпечення 

скоординованих дій у всіх сферах суспільного життя, адекватної 

переорієнтації соціальних, екологічних та економічних інститутів держави; 

налагодження партнерства між державою, некомерційними організаціями, 

бізнесом та основними соціальними групами в сфері вирішення проблем 

розвитку людського капіталу, розвитку творчого потенціалу людини і 
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суспільства.  

Акцентовано увагу на необхідності інвестування в людський капітал, а 

саме: в освіту, охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток, мобільність 

тощо. Зазначено, що Україна потребує врегулювання питань забезпечення 

безпеки навколишнього середовища для життя людини та міграційних 

процесів за рахунок позитивних змін на ринку праці, податкового 

стимулювання наукоємних напрямів виробництва, мотиваційних заходів. 

Наголошено, що державна політика щодо розвитку людського капіталу має 

стати основою розвитку суспільства і подолання соціально-економічних 

проблем в Україні, а якість і кількість людського капіталу мають стати 

основними критеріями ефективності та результативності системи державного 

управління. 

Узагальнено загальносвітові тенденції та систематизовано 

концептуальні підходи щодо особливостей функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу в різних країнах та 

з’ясовано, що основним ініціатором регулювання інституціональних 

перетворень та створення рівних умов для розвитку людського капіталу, 

гарантування прав і свобод громадян виступає держава, на яку покладено 

функції з розвитку національного та регіонального людського капіталу; 

розробка організаційно-правових та економічних заходів для забезпечення 

дієвого державного регулювання та їх координації. Аргументовано 

необхідність системного вивчення європейської соціальної моделі, ціннісні 

орієнтири якої слід використовувати, як напрям подальшого розвитку 

системи державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні.  

Досліджено основи законодавства у сферах освіти, охорони здоров’я та 

соціального захисту, які впливають на розвиток людського капіталу в 

Україні. Виокремлено проблемні аспекти функціонування правового 

механізму державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні 

та визначено основні напрями його удосконалення. Наголошено, що 

подальшого розвитку вимагають принципи, методи і інструменти 
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регулювання правових відносин у сфері освіти, культури, соціального 

захисту, охорони здоров`я і довкілля, які охоплюють велику кількість 

учасників та належать до різних груп, як суб'єктів, так і об'єктів державного 

регулювання розвитку людського капіталу.  

Наголошено, що вирішення комплексної проблеми розвитку людського 

капіталу потребує взаємодії всіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів) у певній 

сфері (охорони здоров`я, освіти та науки, культури, екологічної безпеки, 

надання публічних послуг тощо), відтак головним завданням стає розробка 

організаційно-правових заходів щодо імплементації принципів врядування в 

практику владних структур у трьох основних напрямах: розвиток державно-

приватного партнерства, розвиток системи надання публічних послуг та 

створення сприятливих умов для ефективної взаємодії різних рівнів 

публічної влади (центрального, регіонального, місцевого). 

Обгрунтовано концептуальні засади стратегії державного регулювання 

розвитку людського капіталу та визначено шляхи трансформації державного 

регулювання розвитку людського капіталу в умовах європейської інтеграції 

України. Запропоновано напрями удосконалення правового, організаційного, 

економічного, комунікативного механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні в умовах сучасних глобальних 

викликів. 

Ключові слова: державне управління, державне регулювання, 

людський капітал, розвиток людського капіталу, механізми державного 

регулювання розвитку людського капіталу, державно-приватне партнерство. 

 

ANNOTATION 

 

Tereshchenko D.А. State regulation mechanisms of human capital 

development in Ukraine. – Qualifying scientific paper as the manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of sciences of 

public administration specialty 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – 
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National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

 

The dissertation proposes the solution of a topical scientific problem in the 

field of public management and administration which consists in the development 

and substantiation of theoretical and methodological principles and practical 

recommendations for improving the mechanisms of state regulation of human 

capital development in Ukraine on a qualitatively new complex and conceptual 

basis.  

The current state of scientific research on the essence of human capital as an 

object of state regulation is considered. The essence and content of the mechanisms 

of state regulation of human capital development are singled out and determined. 

Methodological approaches to the theory of human capital development taking into 

account the public administration aspect are characterized. The methodology of 

evaluating the effectiveness of mechanisms of state regulation of human capital 

development is substantiated.  

The theoretical and methodological approach to the formation of the concept 

of state regulation of human capital development which consists in the 

simultaneous use of systemic integrated situational process and marketing 

approaches, each of which has its own set of structural elements, harmonious 

combination of which allows to increase the efficiency of development and 

implementation of measures of state influence, and the main goal is a formation of 

a comprehensive mechanism of innovative influence on the quality of human 

capital through the use of legal, organizational, economic and communicative 

mechanisms of state regulation. 

The role of human capital as an important factor in the innovative 

development of the national economy is identified. It is proved that new 

approaches to understanding state regulation require finding the optimal ratio of 

market regulators state regulation and social control. It is noted that it is necessary 

to determine the model of interaction of business structures and authorities at the 

state and regional levels and improve mechanisms (state regulation, social 
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partnership, self-organization, self-regulation, incentives, etc.) to realize human 

intellectual potential and innovative priorities of enterprises industries and 

territories and the country as a whole. 

The current state and trends of changes in the parameters of human capital 

development are determined and the effectiveness of the mechanisms of state 

regulation of human capital development in Ukraine is assessed. The regional 

peculiarities are clarified and the prospects of human capital development in 

Ukraine at the meso level are determined. The value of the Index of Regional 

Human Development of Ukraine and the peculiarities of its components are 

analyzed. The problem of asymmetry of human development in the context of the 

regions of Ukraine is considered. 

It is stated that the Human Development Index refers Ukraine to the 

countries with a high level of human development, but in comparison with 

economically developed countries, the indicators of the components of the 

domestic index are significantly lower. The directions of improvement of the state 

regulation of human capital development in Ukraine are offered, in particular 

maintenance of coordinated actions in all spheres of a public life, adequate 

reorientation of social ecological and economic institutes of the state; establishing 

partnerships between the state, non-profit organizations business and major social 

groups in the field of solving problems of human capital development, 

development of creative potential of man and society. 

Emphasis is placed on the need to invest in human capital, namely: 

education, health care, spiritual and physical development, mobility and more. It is 

noted that Ukraine needs to regulate the issues of environmental safety for human 

life and migration processes through positive changes in the labor market, tax 

incentives for science-intensive areas of production, motivational measures. It is 

emphasized that the state policy on human capital development should become the 

basis for the development of society and overcoming socio-economic problems in 

Ukraine and the quality and quantity of human capital should become the main 

criteria for efficiency and effectiveness of public administration.  
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Global trends are generalized and  conceptual approaches to the peculiarities 

of the mechanisms of state regulation of human capital development in different 

countries are systematized and it is clarified that the state is a main initiator of 

regulation of institutional transformations and creation of equal conditions for 

human capital development guaranteeing human rights and freedoms. The state is 

responsible for the development of national and regional human capital; 

development of organizational, legal and economic measures to ensure effective 

state regulation and their coordination. The necessity of systematic study of the 

European social model is argued, the values of which should be used as a direction 

of further development of the system of state regulation of human capital 

development in Ukraine. 

The basics of legislation in the fields of education, health care and social 

protection, which affect the development of human capital in Ukraine, are studied. 

The problematic aspects of the functioning of the legal mechanism of state 

regulation of human capital development in Ukraine are highlighted and the main 

directions of its improvement are identified. It is emphasized that further 

development is required by the principles, methods and tools of regulation of legal 

relations in the field of education, culture, social protection, health and 

environment, which cover a large number of participants and belong to different 

groups, both subjects and objects of state regulation of human capital development. 

It is emphasized that solving the complex problem of human capital 

development requires the cooperation of all stakeholders in a particular field 

(health, education and science, culture, environmental safety, public services, etc.), 

so the main task is to develop organizational and legal measures on the 

implementation of governance principles in the practice of government structures 

in three main areas: the development of public-private partnership, the 

development of public service delivery and the creation of favorable conditions for 

effective interaction between different levels of public authority (central, regional, 

local).  

The conceptual bases of the strategy of state regulation of human capital 
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development are substantiated and the ways of transformation of state regulation of 

human capital development in the conditions of European integration of Ukraine 

are determined. The directions of improvement of legal, organizational, economic, 

communicative mechanisms of state regulation of human capital development in 

Ukraine in the conditions of modern global challenges are offered. 

Key words: public administration, state regulation, human capital, 

development of human capital, mechanisms of state regulation of human capital 

development, public-private partnership. 
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органів державної влади: аналіз світового досвіду. Актуальні проблеми 

державного управління: зб.наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2018. Вип. 1 (53). С. 143–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_1_24. 

9. Андрєєва Т.Є., Гетьман О.А., Терещенко Д.А. Процесний підхід до 

управління кадровим потенціалом органів державної влади. Теорія та 

http://nbuv.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tpdu_2018_1_9
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_1_24
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практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2018. № 4 (63). С. 199–206. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2018_4_31. 

Особистий внесок: розроблено модель системи управління кадровим 

потенціалом органів державної влади, що базується на процесному підході 

та визначено перспективи її практичного використання.  

10. Терещенко Д.А. Трудовий потенціал країни і регіонів: сучасний 

стан і тенденції розвитку. Теорія та практика державного управління: зб. 

наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. Вип. 2 (65). С. 208-

222. URL: http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/55/50. 

11. Терещенко Д.А. Державне регулювання формування та розвитку 

людського капіталу в умовах інноваційної економіки: теоретичні аспекти. 

Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. Харків: Вид-во 

ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. № 4 (67). С. 115-122. URL: 

http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/116/102. 

12. Терещенко Д.А. Підходи до оцінки рівня розвитку людського 

капіталу в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління: 

науково-виробничий журнал. Запоріжжя : КПУ, 2019. № 3. С.127–134. URL: 

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2019/25.pdf. 

13. Терещенко Д.А. Сучасні напрями та тенденції у формуванні 

людського капіталу. Право та державне управління : збірник наукових праць 

/ [за ред. О. В. Покатаєвої]. Запоріжжя. Класичний приватний університет: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. № 4 (37). С. 208–214. URL: 

http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/34.pdf. 

14. Терещенко Д.А. Генезис наукових підходів до теорії людського 

капіталу. Публічне управління та митне адміністрування. Дніпро. 

Видавничий дім «Гельветика». 2019. № 4 (23). С. 90–101. URL: http://customs-

admin.umsf.in.ua/archive/2019/4/4_2019.pdf. 

15. Терещенко Д.А. Розвиток правового механізму державного 

управління формуванням людського капіталу в Україні. Інвестиції: практика 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tpdu_2018_4_31
http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/55/50
http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/116/102
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2019/25.pdf
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/34.pdf
http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/4/4_2019.pdf
http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/4/4_2019.pdf
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та досвід. Рубрика «Державне управління». № 23. 2019. С. 132–139. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2019/24.pdf. 

16. Терещенко Д.А. Регіональні аспекти розвитку людського капіталу в 

Україні. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління». 

Видавничий дім «Гельветика». Том № 30 (69). № 6, 2019. С. 77-84. URL: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/6_2019/16.pdf. 

17. Терещенко Д.А. Вплив міграційних процесів на розвиток 

людського капіталу. Держава та регіони. Серія: Державне управління: 

збірник наукових праць. Запоріжжя : КПУ, 2019. № 4 (68). С. 207–214. URL: 

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2019/34.pdf. 

18. Терещенко Д.А. Зарубіжний досвід державного управління 

процесами формування людського капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 

Рубрика «Державне управління». № 3. 2020. С.128–134. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2020/23.pdf. 

19. Терещенко Д.А. Формування механізмів державного управління 

розвитком людського капіталу. Інвестиції: практика та досвід. Рубрика 

«Державне управління». № 4. 2020. С.103–108. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2020/20.pdf. 

20. Терещенко Д.А. Особливості реалізації державної політики 

розвитку людського капіталу. Фаховий журнал «Електронне наукове видання 

«Публічне адміністрування та національна безпека». Інтернаука № 3 (11), 

2020. С. 49–57. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/administration 

2020/3/5692. 

21. Терещенко Д.А. Державно-приватне партнерство як механізм 

стимулювання розвитку людського капіталу. Теорія та практика державного 

управління: зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. 

№1 (68). С. 53–61. URL: http://tpdu.journal.kharkiv.ua/ index.php/tpdu/article/ 

view/141/123. 

22. Терещенко Д.А. Організаційно-економічний механізм державного 

http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2019/24.pdf
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/6_2019/16.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2019/34.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2020/23.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2020/20.pdf
https://www.inter-nauka.com/issues/administration%202020/3/5692
https://www.inter-nauka.com/issues/administration%202020/3/5692
http://tpdu.journal.kharkiv.ua/%20index.php/tpdu/article/%20view/141/123
http://tpdu.journal.kharkiv.ua/%20index.php/tpdu/article/%20view/141/123
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регулювання розвитку людського капіталу. Вісник Національного 

університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. Х. : Вид-во НУЦЗУ, 

2020. Вип. 1 (12). (Серія «Державне управління»). С.164-179. URL: 

http://repositsc.nuczu. edu.ua/bitstream/123456789/10849/3/ journalok.pdf. 

23. Терещенко Д.А. Напрями вдосконалення комунікативного 

забезпечення державного регулювання формування людського капіталу в 

Україні. Науковий вісник: Державне управління. Журнал Всеукраїнської 

Асамблеї докторів наук із державного управління. Київ: Вид-во «GoToPrint», 

2020. №2 (4) 2020. С.356–369. URL: https://nvdu.undicz.org.ua/ index.php/ 

nvdu/article/view/76/75. 

24. Терещенко Д.А. Features of state regulation of investments in human 

capital. Public management : collection. № 3 (23).  June  2020.  Kyiv :  

Interregional  Academy  of  Personnel Management,  2020. P. 270-279. 

http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/06/BB-1.pdf. 

25. Терещенко Д.А. Основні складники комплексного механізму 

державного регулювання економічних відносин відтворення людського 

капіталу. Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в 

Україні». Випуск 17. 2020. С.101–106. URL: http://www.pag-

journal.iei.od.ua/archives/ 2020/17-2020/20.pdf. 

 

Статті в закордонних наукових виданнях: 

 

26. Kruhlov V.V., Tereshchenko D.A. Pablic-private partnership as tool for 

developing regional labor potential. Nauka innov. 2019, 15(6). 5–13. Scopus. 

URL: http://scinn.org.ua/en/archive/15(6)/15(6)01. 

Особистий внесок: здійснено оцінювання факторів впливу на 

формування та розвиток трудового потенціалу в умовах економіки знань, 

досліджено роль проєктів державно-приватного партнерства у 

соціогуманітарній сфері, як інструменту формування трудового потенціалу. 

27. Iryna Perevozova, Kateryna Kandahura, Nadiia Shmygol, Dina 

https://nvdu.undicz.org.ua/
http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/06/BB-1.pdf
http://www.pag-journal.iei.od.ua/
http://www.pag-journal.iei.od.ua/
http://scinn.org.ua/en/archive/15(6)/15(6)01
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Tereshchenko, Olga Katerna. Introduction of creative economy in international 

relations: aspects of development security. Journal of security and sustain 

abilityissues. 2019. Volume 9. Number 1 (September), General Jonas Žemaitis 

Military Academy of Lithuania. p.p. 139-154. Scopus. URL: http://itssi-

journal.com/index.php/ittsi/issue/view/9. 

Особистий внесок: висвітлено теоретико-методологічні засади та 

практичні аспекти креативного сектору економіки, як сучасного формату 

економіки знань; проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку 

креативної економіки та виявлено характерні тенденції стану розвитку 

креативних індустрій країн світу.  

28. N.V. Stativka, M.P. Bubliy, D.A. Tereshchenko. Social Infrastructure 

Development in the Region. "Innovation Managementand Technology in the Era 

of Globalization": Materials of the VII International Scientific-Practical 

Conference. In two volumes. Volume I. London, UK: Regional Academy of 

Management, 2020. P. 56–62. URL: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/01-

2020.pdf. 

Особистий внесок: обґрунтовано необхідність проведення системної 

державної регіональної політики розвитку соціальної інфраструктури.  

29. Терещенко Д.А. Роль государства в формировании и развитии 

человеческого капитала с учетом тенденций глобализации. «Власть и 

общество» (история, теория, практика): научный журнал. № 2 (54). Изд-во: 

Ассоциация открытой дипломатии (Тбилиси). 2020. С. 41–48. 

30. Portna O., Iershova N., Tereshchenko D., Chaika T., Dubynskyi G. 

Analytical provision for managing innovation activities with in the company 

considering the interests of stakeholders. Acta Innovations. 2020. № 34. Р. 25–39. 

Scopus. URL: file:///C:/Users/USER/Downloads/nr_34_25–39_2%20(2).pdf. 

Особистий внесок: запропоновано оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності на основі обліково-аналітичної інформації з метою 

підвищення рівня сталого розвитку України. 

31. D. Tereshchenko, O. Nikolaevskaya, O. Borysenko, K. Tkach, S. 

http://itssi-journal.com/index.php/ittsi/issue/view/9
http://itssi-journal.com/index.php/ittsi/issue/view/9
http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/01-2020.pdf
http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/01-2020.pdf
http://www.proakademia.eu/en/acta-innovations/find-issues/all-issues/all-articles/548.html
http://www.proakademia.eu/en/acta-innovations/find-issues/all-issues/all-articles/548.html
../../../Users/USER/Downloads/nr_34_25-39_2%20(2).pdf
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Filyppova. Combining strategic management and transformation processes in the 

environment of international companies. Academy of Strategic Management 

Journal. Volume 18, Special Issue 1, 2019. Scopus. URL: https://www. 

abacademies.org/articles/combining-strategic-management-and-transformation-

processes-in-the-environment-of-international-companies-8923.html. 

Особистий внесок: розкрито науково-методологічне підґрунтя 

органічного поєднання процесів стратегічного управління і 

трансформаційних процесів в діяльності міжнародних компаній. 

32. Vitalii Кruhlov, Dina Tereshchenko. Main determinants of human 

capital formation in context of global sustainable development goals.  

INTERNATIONAL Scientific Conference Eastern European Conference of 

Management and Economics (1;  2020; Ljubljana).  Р. 274-281. URL: https:// 

www.vspv.si/uploads/visoka_sola/ datoteke/zbornik_eecme_2020_-__proceeding_ 

of_ conference.pdf.  

Особистий внесок: обґрунтовано доцільність застосування методу 

аналізу ієрархій для групування регіонів України за рівнем формування 

людського капіталу в контексті глобальних цілей сталого розвитку. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

33. Терещенко Д.А. Соціальне партнерство як складова державного 

управління розвитком трудового потенціалу України. Публічне управління : 

виклики ХХІ : від соціального діалогу до суспільного консенсусу: зб. тез ХІV 

Міжнар. наукового конгресу. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. С. 

84–85. 

34. Терещенко Д.А. Паблік рілейшнз в системі публічної дипломатії. 

Сучасна дипломатія: теорія та практика. Матеріали науково-практичного 

круглого столу (21 грудня 2017 року). Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 2017. С. 

120–124. URL: http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/ 

irtb/resources/ e3455c5a5ad92b25e26cf0944c74149f.pdf. 

http://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/%20datoteke/zbornik_eecme_2020_-__proceeding_
http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/
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35. Круглов В.В., Терещенко Д.А. Інформаційний лобізм як умова 

конструктивного діалогу між суб’єктами суспільства і органами публічної 

влади. Матеріали Х Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейський 

вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». 

Тези доповідей. Частина ІІ. Харків: ХНУБА, 2018. С.293–296. 

Особистий внесок: визначено основні функції інформаційного лобізму; 

розкрито роль інформаційного лобізму в системі комунікації між 

суб’єктами суспільства і органами публічної влади. 

36. Статівка Н.В., Терещенко Д.А. Роль PR-технологій в системі 

взаємодії органів державної влади з громадськістю. Публічне управління ХХІ 

століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез XVІІІ Міжнар. 

наук. конгресу, 26 квітня 2018 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. С. 

402-405. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2018-1/2018_01.pdf. 

Особистий внесок: досліджено роль PR-технологій в діяльності 

органів державної влади: іміджмейкінгу державного управління, державного 

PR-брендингу, media relations (медіа-рілейшнз), технології врегулювання 

конфліктів у державному управлінні. 

37. Терещенко Д.А. Циркулярна міграція як чинник удосконалення 

міграційної політики країн Європейського союзу. Стратегічні напрями 

зовнішньої політики Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (11 квітня 2019 року, м. Харків). Харків : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2019. С. 190–194. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/ 

123456789/15152. 

38. Круглов В.В., Терещенко Д.А. Публічно-приватне партнерство як 

запорука розвитку людського капіталу в Україні. Державно-приватне 

партнерство – важливий інструмент антикризової політики: збірник тез 

доповідей на Четвертому  міжнародному круглому столі (м. Харків, 12 квітня 

2019 р.) / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Харків : 

ХТЕІ КНТЕУ, 2019. С. 12-16. 

Особистий внесок: визначено напрями розвитку системи ДПП в 

http://dspace/
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Україні та охарактеризовано моделі інституційної еволюції відносин 

держави і приватного бізнесу в різних країнах. 

39. Терещенко Д.А. Управління людськими ресурсами як пріоритетний 

напрям розвитку системи державної служби в Україні. Публічне управління 

ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 

19 квітня 2019 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. С. 383–386. URL: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2019-2/2019_02.pdf. 

40. Терещенко Д.А. Government relations як інститут соціально-

політичної взаємодії. Тези доповідей 74 науково-технічної конференції 

ХНУБА. Харків ХНУБА. 2019. С. 195. 

41. Терещенко Д.А. Аналіз сучасних методичних підходів до 

оцінювання трудового потенціалу регіону. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів і молодих науковців 

«Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи» Харківського 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасний вектор суспільних трансформацій в 

глобальному вимірі націлений у напрямку посилення вимог до медицини, 

освіти та науки, зростання соціальних потреб, посилення інноваційності 

господарювання, екологічно безпечного та енергоощадного виробництва, 

наукоємних технологій, високих вимог до трудових ресурсів тощо. Подальший 

розвиток України, як конкурентоспроможного учасника світових економічних 

відносин вимагає інтенсифікації інноваційних процесів, інтелектуалізації праці, 

надання провідної ролі високотехнологічним сферам господарювання.  

З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого 

розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення 

зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, а також підтримуючи проголошені резолюцією 

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. 

№ 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з 

урахуванням специфіки розвитку України, передбачено дотримання Цілей 

сталого розвитку України на період до 2030 року, серед яких: подолання 

бідності; забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для 

всіх у будь-якому віці; забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної 

освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх; 

сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; створення 

стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 

інноваціям; скорочення нерівності. 

Всі зазначені вище аспекти мають безпосереднє відношення до розвитку 

людського капіталу і вимагають відповідного державного регулювання. 

Існуючі в Україні механізми державного регулювання здебільшого стримують 

вирішення існуючих проблем у цій сфері суспільного розвитку, тому 
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об’єктивною передумовою є необхідність подальшого удосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні, що 

й обумовлює актуальність дисертаційного дослідження, вибір теми і 

структурну його побудову, наукове і практичне значення. 

Зазначені тенденції привертають увагу дослідників до розгляду 

проблематики людського капіталу, його природи, джерел формування, 

відтворення, раціонального використання, механізмів державного регулювання 

у сферах, пов’язаних із формуванням і розвитком людського капіталу.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

наукові праці з актуальних проблем державного управління таких вчених, як: 

Л. Антонова, В. Бакуменко, М. Білинська, К. Ващенко, А. Дєгтяр, О. Дацій, 

С. Домбровська, І. Драган, Ю. Древаль, В. Воротін, О. Крюков, В. Ковальчук, 

В. Коврегін, М. Латинін, І. Лопушинський, В. Маліков, С. Майстро, 

І. Парубчак, П. Покатаєв, А. Ромін, О. Радченко, В. Садковий, В. Сиченко, 

В. Степанов, В. Стрельцов, Ю. Ульянченко, Е. Щепанський та інші. 

Теоретико-методологічну базу для дослідження людського капіталу 

сформували відомі іноземні вчені: М. Армстронг, Г. Беккер, М. Вебер, 

Л. Вальрас, Т. Веблен, У. Гамільтон, Дж. Коммонс, Р. Коуз, М. Крістіан, 

Ф. Ліст, Дж. Маккулох, А. Маршалл, Дж. Мінцер, Р. Нельсон, Д. Норт, У. Петті, 

Д. Рікардо, А. Сен, А. Сміт, І. Фішер, Дж. Ходжсон, С. Хюбнер, Т. Шульц та ін. 

Методологічному осмисленню наукової категорії «людський капітал» та 

розвитку її теоретичних основ присвячено праці О. Амосова, О. Васильєвої, 

О. Грішнова, М. Довбенка, С. Курганського, Д. Мельничука, В. Мороза, 

О. Носик, Г. Ортіної, А. Пакуліна, Т. ̊Поспєлової, В. Сивоконя, В. Смірнова, 

Н. Статівки, П. Юхименка та ін.  

Дослідженню питань концептуального, правового, інституційного 

забезпечення державного регулювання розвитку людського капіталу 

присвячено наукові праці Л. Безтелесної, Д. Богині, Л. Грень, Ж. Дерій, 

Т. Заславської, Д. Карамишева, О. Кочемировської, І. Кравчук, І. Курило, 

Е. Лібанової, Л. Лісогор, О. Макарової, Т. Поспєлової, С. Сардак, С. Сіденко, 
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С. Скиби та ін.  

Позитивно оцінюючи наукові здобутки вчених різних галузей 

фундаментальної та прикладної науки, зокрема з державного управління, слід 

зазначити, що існує необхідність комплексної розробки методологічних засад 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні, а також 

системного визначення взаємозв’язків між механізмами зазначеного 

регулювання, а також сучасних особливостей і тенденцій їхнього 

функціонування в контексті подальшого розвитку науки публічне управління та 

адміністрування. Нагальна актуальність розв’язання існуючих проблем 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні визначає вибір 

мети, завдань й архітектоніку дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проведено в межах науково-дослідних робіт, які 

виконувались: навчально-науково-виробничим центром Національного 

університету цивільного захисту України за темами: «Розробка наукових основ 

державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних послуг 

України з точки зору цивільного захисту» (ДР № 0115U002035), у межах якої 

здобувачем визначено теоретико-методологічні засади державного 

регулювання розвитку людського капіталу; «Розробка механізмів державного 

управління соціально-економічною сферою та її галузями в контексті 

забезпечення безпеки українського суспільства» (ДР № 0118U001007), у 

процесі виконання якої автором запропоновано напрями удосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні; а 

також в межах науково-дослідних робіт, які виконувались кафедрою 

управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України: «Механізми розвитку трудового потенціалу 

посадових осіб місцевого самоврядування» (№0113 U000355) (здобувачем 

охарактеризовано особливості розвитку трудового потенціалу на місцевому 

рівні) та «Механізми державного регулювання розвитку людських ресурсів 
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України» (№0116U007251), у процесі виконання якої автором з’ясовано 

особливості та результативність державного регулювання розвитку людського 

капіталу на регіональному та місцевому рівнях. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методологічних основ і розроблення практичних 

рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні.  

Досягнення даної мети обумовило необхідність вирішення наступних 

завдань: 

– узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності та змісту 

механізмів державного регулювання розвитку людського капіталу;  

– охарактеризувати основні методологічні підходи щодо теорії розвитку 

людського капіталу з урахуванням державно управлінського аспекту; 

– проаналізувати існуючий досвід державного регулювання розвитку 

людського капіталу в різних країнах з метою його імплементації в Україні;  

– обгрунтувати пріоритетні напрями державного регулювання щодо 

забезпечення умов для ефективного розвитку людського капіталу на 

регіональному рівні; 

– провести оцінку сучасного рівня розвитку людського капіталу в 

Україні;  

– визначити результативність механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу; 

– з’ясувати проблеми та суперечності державного регулювання розвитку 

людського капіталу в Україні; 

– визначити концептуальні засади стратегії державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні;  

– обґрунтувати шляхи трансформації державного регулювання розвитку 

людського капіталу в умовах європейської інтеграції України;  

– окреслити напрями удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні. 
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Об’єктом дослідження є державне регулювання розвитку людського 

капіталу. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання розвитку 

людського капіталу в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

сукупність способів наукового пізнання та загальнонаукових принципів 

проведення дослідження, які ґрунтуються на фундаментальних положеннях 

науки публічного управління та адміністрування та споріднених наук. 

Дисертаційне дослідження побудовано на системному й синергетичному 

підходах, а також сукупності методів, які забезпечують їхню реалізацію, 

зокрема: логіко-семантичний –– для поглиблення понятійного апарату та 

визначенні сутності та змісту механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу в Україні; порівняльного аналізу –– для дослідження 

існуючих методологічних підходів, концепцій, розробок і пропозицій та 

виявлення закономірностей, відмінностей, особливостей та спільних 

характеристик механізмів державного регулювання розвитку людського 

капіталу в різних країнах; системно-аналітичний –– для аналізу законодавчих 

актів та інших нормативно-правових документів щодо особливостей 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні; історичний – 

для дослідження генезису та розвитку методологічних підходів, еволюції 

механізмів державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні у 

хронологічній послідовності; аналізу та синтезу –– для оцінки динаміки та 

результативності механізмів державного регулювання розвитку людського 

капіталу в Україні; спостереження та теоретичного узагальнення – для 

розкриття причин, які дестабілізують систему державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні в сучасних умовах; абстрактно-

логічний – для узагальнення теоретичних положень, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій. 

Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти з питань 

державного регулювання розвитку людського капіталу, а саме: Закони України, 
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Укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 

України тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язанні наукової 

проблеми в галузі публічного управління та адміністрування щодо 

обґрунтування теоретико-методологічних основ і розробки практичних 

рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні. 

У межах дослідження одержано результати, що відрізняються науковою 

новизною і розкривають логіку та зміст дисертаційної роботи, а саме: 

уперше: 

– проведено системне і комплексне дослідження щодо обґрунтування 

концептуальних засад стратегії державного регулювання розвитку людського 

капіталу в умовах глобальних загроз та викликів сьогодення через пандемію 

COVID-19, яка передбачає формування державної політики в цій сфері в ризик-

орієнтованих умовах сучасного світу і нових соціальних обмежень, в умовах 

запровадження карантинних заходів, як на глобальному та 

загальнонаціональному рівні, так і на рівні окремих регіонів, міст, селищ, 

об’єктів;  

– запропоновано теоретико-методологічний підхід до формування 

концепції державного регулювання розвитку людського капіталу, який полягає 

в одночасному використанні системного, комплексного, ситуаційного, 

процесного, маркетингового та стейкхолдерського підходів, кожен з яких 

відрізняється власним набором структурних елементів, гармонійне поєднання 

яких дозволяє підвищити ефективність розробки та реалізації заходів 

державного впливу, а головною метою є формування комплексного механізму 

інноваційного впливу на розвиток людського капіталу на основі синергії 

взаємодії сукупності спеціальних функціональних механізмів державного 

регулювання: правового, організаційного, економічного та комунікативного; 

– обґрунтовано методологічний підхід для проведення класифікації 

регіонів України за рівнем використання людського капіталу відповідно до 
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Цілей Сталого Розвитку (ЦСР): за допомогою методу аналізу ієрархій 

побудовано деревовидну діаграму (дендрограму) кластерів регіонів України за 

рівнем досягнення ЦСР, що впливають на формування людського капіталу і 

встановлено, що існує певна територіальна диференціація, яка демонструє 

неоднорідне досягнення основних детермінант формування людського 

капіталу. На основі виконаного кластерного аналізу доцільно здійснювати 

діагностику слабких місць у впровадженні та реалізації ЦСР на регіональному 

рівні, встановлення структури взаємозв’язків кластерів між собою з метою 

обґрунтування універсальних державно-управлінських рішень для однорідних 

груп регіонів країни у питаннях розвитку людського капіталу;  

удосконалено:  

– теоретико-методологічні підходи щодо оцінки людського капіталу з 

допомогою інтегральних рейтингових показників – ключових індикаторів 

розвитку людського капіталу в Україні відповідно до світових рейтингових 

показників: Індексу людського капіталу (HCI); Індексу соціального розвитку 

(SPI); Індексу людського розвитку (HDI) та Рейтингу добробуту (LPI), що 

дозволило здійснити порівняння показників рівня розвитку людського капіталу 

України з показниками інших країн світу, визначити окремі компоненти, які 

формують загальні показники світових рейтингів, побудувати профілі України 

за окремими індексами та визначити результативність механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні;  

– теоретико-методологічні підходи щодо визначення напрямів 

удосконалення механізмів державного регулювання розвитку людського 

капіталу шляхом використання принципів, методів та інструментарію 

державного менеджменту, адміністративного реінжинірингу, маркетингу через: 

створення правових, організаційних, інституційних, економічних передумов 

для розвитку людських ресурсів, страхування від суспільних ризиків; 

забезпечення підвищення рівня зайнятості населення за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності робочих місць, в тому числі через самозайнятість і 

поширення гнучких її форм; забезпечення зростання ціни робочої сили за 
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рахунок підвищення мінімального розміру заробітної плати у відповідності до 

стандартів країн ЄС; реформування системи розподілу доходів працівників для 

забезпечення соціальної справедливості в суспільстві шляхом зменшення 

розриву у доходах бідних і багатих верств населення за рахунок прогресивної 

шкали їх оподаткування та удосконалення системи соціальних пільг; 

забезпечення досягнення соціального узгодження, стабільного соціально-

економічного зростання та розвитку; раціоналізація природокористування; 

розвиток ринку послуг з охорони здоров’я через зростання конкуренції в галузі; 

підвищення загальнонаціонального значення культурно-просвітницького 

розвитку населення, насамперед дітей та молоді через популяризацію 

осучаснених надбань історико-культурної спадщини України; організація і 

координація інституційних перетворень, трансформація відносин між 

суб’єктами і об’єктами системи державного регулювання розвитку людського 

капіталу; 

– науково-теоретичні підходи щодо перспектив розвитку та шляхів 

трансформації системи державного регулювання формування та розвитку 

людського капіталу в умовах європейської інтеграції України, що полягають у 

необхідності: законодавчих та нормативно-правових змін в цій сфері; 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; техніко-технологічної 

модернізації сфери освіти та охорони здоров’я, залучення громадянського 

суспільства в процеси прийняття та реалізації важливих державно 

управлінських рішень різного рівня з метою посилення їх публічного характеру 

шляхом: структурної трансформації на користь сфер з найвищим рівнем 

капіталізації людського потенціалу; переходу до стратегій інвестування у 

самозростання людських активів; помірковане посилення висхідної трудової та 

соціальної мобільності населення; концептуальне оновлення освітньої системи 

та системи охорони здоров’я (розвиток E-медицини); проведення політики 

інклюзивного розвитку; 

дістали подальшого розвитку: 

– понятійно-термінологічний апарат теорії публічного управління та 
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адміністрування, що, на відміну від існуючого, передбачає тлумачення поняття 

«механізм державного регулювання розвитку людського капіталу», як 

сукупності принципів, функцій, форм, методів, інструментів та спосіб їх 

застосування суб’єктом регулювання по відношенню до об’єкта регулювання з 

метою впливу на процеси і умови розвитку людського капіталу для 

забезпечення сталого інвестиційно-інноваційного розвитку держави та 

підвищення рівня життя населення в умовах існуючих викликів сьогодення; 

– обґрунтування теоретико-методологічних підходів щодо дослідження 

державного регулювання розвитку людського капіталу на основі 

міждисциплінарного підходу, що враховує об’єктивні закономірності і 

досягнення теорії публічного управління та адміністрування, філософії, 

психології, політології, економіки, соціології та інших наук про суспільство і 

людину, що вивчають об’єктивні закономірності розвитку природи, 

суспільства, держави, людини, що дозволило узагальнити, проаналізувати, 

розрахувати ефективність публічного управління в контексті необхідності 

досягнення відповідності механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу об’єктивно існуючим суспільним відносинам; 

– узагальнення загальносвітових тенденцій та систематизація 

концептуальних підходів щодо особливостей функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу в різних країнах (а саме: 

основним ініціатором регулювання інституціональних перетворень та 

створення рівних умов для розвитку людського капіталу, гарантування прав і 

свобод громадян виступає держава, на яку покладено функції з формування 

національного та регіонального людського капіталу; розробки організаційно-

правових та економічних заходів для забезпечення дієвого державного 

регулювання та їх координації), що дало змогу аргументувати необхідність 

системного вивчення європейської соціальної моделі, ціннісні орієнтири якої 

слід використовувати, як напрям подальшого розвитку системи державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 
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визначенні теоретичних положень, формуванні методологічних підходів та 

практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні та можливості їхнього 

застосування в діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що сприятиме сталому розвитку держави та впровадженню 

європейських стандартів життя в Україні. 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації під 

час виконання плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Харківської області на період до 2020 року розглянуто та використовуються 

концептуальні засади стратегії державного регулювання формування 

людського капіталу на регіональному рівні (рекомендації щодо використання 

принципів нового публічного менеджменту і належного врядування для 

вдосконалення фінансового механізму державного регулювання формування 

людського капіталу на регіональному рівні; здійснення діагностики слабких 

місць на основі кластерного аналізу в ході реалізації Цілей сталого розвитку на 

регіональному рівні та встановлення структури взаємозв’язків кластерів між 

собою з метою обґрунтування універсальних державно-управлінських рішень 

для однорідних груп регіонів у питаннях формування і розвитку людського 

капіталу) (довідка № 01-01-28/2279 від 10.06.2020 р.).  

Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської 

ради результати дисертаційного дослідження використані в ході підготовки 

програмних документів соціально-економічного розвитку міста та звітів про 

їхнє виконання; відзначається перспективність для використання в діяльності 

органів місцевого самоврядування запропонованих методичних підходів щодо 

оцінювання ефективності публічно-управлінських рішень за чинником 

людського виміру (довідка № 01-01-40/1084 від 17.04.2020 р.). 

Зіньківською районною державною адміністрацією Полтавської області 

розглянуто, схвалено та використовуються в рамках виконання «Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Зіньківського району на 2020 

рік» запропоновані концептуальні засади стратегії державного регулювання 
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розвитку людського капіталу на основі комплексної взаємодії правового, 

організаційного, економічного та комунікативного механізмів (довідка № 01-47 

від 08.09.2020 р.).  

Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької 

міської ради основні теоретико-методологічні й практичні результати 

дисертаційного дослідження використані в ході реалізації сімейної і молодіжної 

політики в рамках Програми «Нова генерація Кривого Рогу на 2016-2020 роки» 

(довідка № 17/7-01-14/1032 від 04.08.2020 р.). 

Управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області основні теоретико-методологічні й практичні 

результати дисертаційного дослідження використані під час реалізації 

Програми економічного і соціального розвитку м. Кременчука на 2020 рік 

(враховані пропозиції щодо залучення громадськості (зокрема, молоді) до 

процесів прийняття рішень у сфері публічного управління на місцевому рівні; 

застосування організаційно-економічного механізму державного регулювання 

формування та розвитку людського капіталу; збільшення інвестицій в 

соціальну сферу шляхом залучення на конкурсній основі громадських і 

благодійних організацій; підвищення рівня екологічної свідомості молоді 

шляхом проведення рекламно-інформаційних, просвітницьких заходів з метою 

пропаганди охорони навколишнього природного середовища) (довідка № 01-

24/293 від 26.08.2020 р.). 

Результати дисертаційного дослідження, а саме: поглиблення понятійно-

категоріального апарату, виокремлення механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу та визначення напрямів їх удосконалення в 

Україні, використовуються при викладанні навчальних дисциплін «Публічне 

управління та адміністрування в економічній сфері» та «Методологія та 

організація наукових досліджень» за програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у Національному 

університеті цивільного захисту України (акт №2 від 10.03.2020 р.). 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 
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практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування для 

подальшого удосконалення механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу в Україні, в тому числі на регіональному та місцевому 

рівнях. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею, теоретичні та прикладні результати якої отримано особисто 

здобувачем. Конкретний внесок здобувача в наукових працях, підготовлених у 

співавторстві, зазначений у списку опублікованих праць за темою 

дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації були апробовані на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях. Зокрема, тези було опубліковано за результатами: 

ХІV Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління : виклики ХХІ : 

від соціального діалогу до суспільного консенсусу» (м. Харків, 2014); науково-

практичного круглого столу «Сучасна дипломатія: теорія та практика» (м. 

Харків, 2017); Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та 

сталий розвиток» (м. Харків, 2018); XVІІІ Міжнародного наукового конгресу 

«Публічне управління ХХІ століття: світові практики та національні 

перспективи» (м. Харків, 2018); Міжнародної науково-практичної конференції 

«Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» (м. Харків, 

2019); Четвертому міжнародному круглому столі «Державно-приватне 

партнерство – важливий інструмент антикризової політики» (м. Харків, 2019 

р.); XІХ Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ століття: 

синтез науки та практики» (Харків, 2019); 74-ї науково-технічної конференції 

Харківського національного університету будівництва та архітектури (Харків, 

2019); Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих 

науковців «Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи» (м. Харків, 

2019); Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління у 

сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (м. Харків, 2019); 
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Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у світових 

глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство» (м. Київ, 2020); 

VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та 

перспективи» (м. Кам’янське, 2020); Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Управління та адміністрування: конкурентні виклики 

сучасності» (м. Харків, 2020); ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи»: 

збірник наукових праць (м. Харків, 2020). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 

46 наукових працях, із них: 1 – одноосібна монографія; 3 – колективні 

монографії; 21 – статті у вітчизняних наукових фахових виданнях; 7 – статті у 

зарубіжних спеціалізованих наукових виданнях; 14 – тези доповідей на 

конференціях. Загальний обсяг публікацій автора відповідно до теми 

дослідження становить 30,5 друк. арк. 
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РОЗДІЛ І 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 

 

1.1. Науково-теоретичні підходи до визначення поняття «людський 

капітал» 

 

В умовах глобалізації національних економік і реалізації заходів, 

спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) ключовим фактором 

соціально-економічного зростання будь-якої країни є формування 

високорозвиненого та конкурентоспроможного людського капіталу. Цілі 

сталого розвитку є невід’ємною частиною Порядку денного до 2030 року, що є 

офіційною декларацією, прийнятою членами ООН і є глобальним планом дій 

для досягнення стійкості у всіх країнах. Уряд України, поряд з урядами 

багатьох інших держав, узяв на себе зобов’язання щодо реалізації ЦСР із 

огляду на національні особливості, можливості й рівні розвитку, враховуючи 

національні стратегії та пріоритети. Серед 17 визначених ЦСР, до цілей, 

спрямованих на формування та розвиток людського капіталу, належать такі: 

ціль 3 – «Міцне здоров'я і благополуччя», ціль 4 – «Якісна освіта» та ціль 8 – 

«Гідна праця та економічне зростання». Дотичними до окресленої проблеми 

також є цілі, які передбачають підвищення базових стандартів життя, 

досягнення соціальної рівності та сприяння справедливому соціальному 

розвитку: ціль 1 – «Подолання бідності» і ціль 10 – «Скорочення нерівності» 

[230]. 

Тому подальший розвиток України, як конкурентоспроможного учасника 

світових економічних відносин вимагає інтенсифікації інноваційних процесів, 

інтелектуалізації праці, надання провідної ролі високотехнологічним сферам 

господарювання, активної діяльності на ринку інтелектуальної власності. У цих 

умовах особливої актуальності набувають питання розвитку людського 
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капіталу та ефективного його державного регулювання в контексті необхідності 

забезпечення сталого розвитку України.  

Питання дослідження теорії людського капіталу розглядалися у роботах 

М. Армстронга, Г. Беккера, У. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Шульца та інших. 

Розширили теорію людського капіталу у своїх наукових працях О. Амосов, 

О. Грішнова, А. Дєгтяр, С. Курганський, Д. Мельничук, А. Пакуліна, 

Е. Пелінеску, В. Смірнов, А. Чухно, С. Шао, П. Юхименко, Л. Янг та інші.  

Проте, питання дослідження ролі держави в формуванні людського 

капіталу в сучасних умовах, коли знання та інновації є визначальним фактором 

економічного зростання суб’єктів господарювання і країни в цілому, поки що 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Для розробки і прийняття правильних економічно виважених державних 

управлінських рішень необхідне глибоке розуміння теоретичних аспектів 

поняття «людський капітал».  

Роздуми, які відображали основні підходи до розуміння сутності дефініції 

«людський капітал» можна відслідковувати у окремих середньовічних працях, 

більш близького до сучасного сприйняттяйого слід шукати укласичних 

економічних дослідженнях.  

У ХVIII столітті А. Сміт почав у власних роботах розмірковувати щодо 

основних рисконцепції людського капіталу, підкреслюючи необхідність 

понесення витрат індивідом, аби отримати здібності, які можливо 

капіталізувати особистістю [511].  

У роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» А. Сміт 

розвиває уявлення У. Петті про важливість здібностей людини, створює вчення 

про «людський капітал», що передбачає розуміння в якості людського капіталу 

різноманітних здібностей, знань і вмінь, якими людина володіє і 

розпоряджається у власних інтересах [271, с. 9].  

Економісти Чиказької школи у 60-х роках XX ст. детально опрацювали 

тематику розробки теорії людського капіталу, яка була пов’язана з 

теоретичними дослідженнями сфери освіти [533].  
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Лідер Чиказької школи Т. Шульц наголошував на необхідності 

врахуваннявродженихі набутих навичок та інвестування в них для розширення 

та формування людського капіталу. Зазначеним дослідником розглянуто 

людський капітал в розрізі розвитку знань і здібностей на основі освіти, 

підвищення кваліфікації, покращення здоров’я і накопичення економічної 

інформації, що потребує постійних інвестицій [595, с. 46].  

Т. Шульц, розглядаючи людський капітал [573], пояснює його як 

отримані навички та знання, таким чином розрізняючи некваліфіковану та 

кваліфіковану працю. Він доводить, що інвестиції в людський капітал 

дозволяють у довгостроковій перспективіпосилювати економічний розвиток, 

який тісно пов’язаний з динамічністю використання нових інформаційно-

комунікативних технологій [596]. 

Г. Беккером розроблено теоретичні основи для прийняття рішення щодо 

інвестиційу людський капітал [465]. Вчений вважав існуючий у індивіда запас 

знань, навичок, мотивацій людським капіталом, у який можливо інвестувати за 

рахунок освіти, накопичення виробничого досвіду, охорони здоров’я, 

мобільності, пошуку інформації [271, с. 34]. 

У економічному словнику [593] людський капітал розглядається як 

економічна категорія, а саме: навички, здібності та вміння людини, які 

дозволяють отримувати дохід. Всесвітній банк [614] вважає людський капітал 

продуктивною здатністю людей, що привноситься в економічне виробництво. У 

доповіді ОЕСР 1998 р., визначено, що людський капітал є знаннями, 

навичками, вміннями й іншими якостями, втіленими в людях і значущими для 

економічної діяльності. В іншій (більш пізній) доповіді людський капітал 

визначали як знання, навички, вміння та інші якості, втілені в людях,та 

спроможні забезпечити особисте і соціально-економічне благополуччя [511].  

Існує визначення людського капіталу, як людського фактору в організації; 

поєднання інтелекту, вмінь та досвіду, що надає організації відповідного 

характеру. Людські елементи організації здатні до навчання, змін, інновацій та 

забезпечують творчий імпульс, який при необхідній мотивації може 
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забезпечити довгострокове виживання організації [471].  

М. Армстронг визначає людський капітал як знання та вміння, що 

створюються, підтримуються та використовуються людьми [458].  

Людський капітал, на думку О. Грішнової, як економічна категорія 

визначає сукупність сформованих і розвинених за рахунок інвестицій 

продуктивних здібностей, особистих рис і мотивації людей, які задіяні в 

економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці, впливаючи 

на зростання доходів свого власника і національного доходу [70].  

На думку А. Пакуліної, людський капітал можливо розуміти як форму 

реалізації продуктивних сил людини постіндустріальної стадії розвитку 

суспільства з соціально-орієнтованою економікою інноваційного типу [253].  

С. Шао та Л. Янг [577] підкреслюють первинну роль людського капіталу 

в економічному розвитку в рамках природно-ресурсної залежності. 

Е. Пелінеску [559] знаходить позитивний істотний взаємозв’язок між ВВП на 

душу населення та інноваційним потенціалом людського капіталу, про що 

свідчить кількість патентів та кваліфікація працівників. У дослідженні [585] 

виявлено, що людський капітал та динаміка виробничої спеціалізації країн є 

вирішальними факторами економічного зростання.  

Отже, науковцями доведено, що «людський капітал має прямий 

позитивний істотний вплив на економічний розвиток та опосередковує вплив 

інституційної якості на економічний розвиток [464]».  

Аналіз поглядів щодо визначення людського капіталу вирізняє декілька 

підходів на мікроекономічному рівні: економіка бізнесу розглядає людський 

капітал як фактор виробництва, управлінське бачення людського капіталу 

характеризує його як діловий актив (ресурс), який становить частину ринкової 

вартості підприємства. В макроекономічному підході людський капітал 

розглядається одним із виробничих факторів, що створюють економічне 

зростання [533, с. 61]».  

Роль людського капіталу в економічному зростанні визначається 

здійсненням структурних змін, які якісно розвивають суспільство [533]. 
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Враховуючи сучасний інноваційний напрям розвитку, змінюється стиль 

трудової діяльності, зростає роль освіти, творчості, діалогу та кооперації [484]. 

Застосовуючи метод єдності історичного та логічного, можливо 

стверджувати, що людський капітал є результатом якісно нового характеру та 

рівня розвитку продуктивних сил, суттєвих змін структури суспільного 

виробництва, утвердження інформаційного (постіндустріального) суспільства 

на основі знань [435].  

Розвиток освіти та підвищення кваліфікації є мультиплікатором, що 

підсилює економічне зростання. При цьому важливо зауважити, що 

«формування людського капіталу в контексті сучасних умов ринкової 

економіки набуває нових особливостей, а саме: 1) безперервність навчання та 

нерозривний зв’язок освіти з виробничою діяльністю людини (протягом всього 

періоду праці); 2) здатність творчого застосування накопичених знань, навичок 

для генерації нових ноу-хау; 3) розвиток інноваційної економіки обумовлює 

вимоги безперервного навчання та елементів творчості не лише окремих 

працівників, а й цілих колективів підприємств, фірм та організацій [4, с. 164]». 

Слід підкреслити, що існують різні класифікації складових людського 

капіталу.  

Так, С. Курганський вирізняє у людському капіталі наступні 

елементи [169, с. 16]: інтелектуальний капітал (освітній, знаннєвий, науковий, 

інноваційний компоненти); капітал підготовки на виробництві (кваліфікація, 

компетенція, виробничі навички та досвід); капітал здоров’я; капітал міграції; 

капітал підприємницької діяльності; інші види («соціальний капітал», «творчий 

капітал», «капітал культури» і т.д.). О. Грішнова до складу досліджуваного 

активу відносить знання, професійну підготовку, здоров’я та мотивованість 

людини [70, с. 14]. 

На увагу заслуговує також питання класифікації видів людського 

капіталу. Грішнова О. [70] пропонує в теоретичному аспекті розрізняти поняття 

«людський капітал» за трьома рівнями: на особистісному рівні  як знання та 

навички, які людина здобула шляхом освіти, професійної підготовки, 



 39 

практичного досвіду і завдяки яким вона може надавати цінні виробничі 

послуги іншим людям; на мікроекономічному рівні  як сукупну кваліфікацію 

та професійні здібності всіх працівників підприємства, а також здобутки 

підприємства у справі ефективної організації праці та розвитку персоналу; на 

макроекономічному рівні  як накопичені вкладення в такі галузі діяльності, як 

освіта, професійна підготовка, вся сума людського капіталу всіх підприємств та 

всіх громадян держави. 

Поняття людського капіталу можна трактувати, як сукупність 

нематеріальних ресурсів, вкладених у фактор праці, які підвищили його 

продуктивність [508], та включає отримання знань, ідей, навичок та інших 

«невидимих» активів людей, які можна використовувати для створення 

економічної цінності [561].  

Нормативно-правове визначення та конкретизація поняття «людський 

капітал» вперше формулюється у Наказі Міністерства промислової політики 

України «Щодо оцінки інтелектуального капіталу державних науково-

технічних установ», де вказана дефініція розуміється, як сукупність знань, 

навичок, творчих здібностей та спроможність власників і науковців відповідати 

потребам установи (організації) [226].  

За матеріалами Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) людський капітал розуміється як сукупність знань, кваліфікації, 

навичок та інших якостей людини, які грають важливу роль для господарської 

діяльності [222].  

У сучасних умовах людський капітал характеризується інтелектом, 

новаторством, схильністю до партнерства та навчальною мобільністю. 

Людський капітал розвивається впродовж життя завдяки постійним інвестиціям 

на рівні особистості, підприємства та держави. З точки зору людського 

розвитку, справжнього прогресу можна досягти, забезпечивши якісну освіту, 

систему охорони здоров’я та інші сфери людської діяльності, пов’язані з 

людським розвитком [221]. 

Людський капітал є головним генератором розвитку потенціалу регіонів, 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0314581-08/ed20080531/find/sp:max25?text=%CB%FE%E4%F1%FC%EA%E8%E9+%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB#w13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0314581-08/ed20080531/find/sp:max25?text=%CB%FE%E4%F1%FC%EA%E8%E9+%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB#w213
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0314581-08/ed20080531/find/sp:max25?text=%CB%FE%E4%F1%FC%EA%E8%E9+%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB#w22
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а отже, стабільного зростання економіки країн, що розвиваються. Розвиток 

якісної соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури відіграє 

ключову роль у формуванні високоякісного людського капіталу. Сюди входять 

житло, дитячі садки, школи, університети, лікарні, спортивно-розважальні 

комплекси, культурні об’єкти, транспорт, енергетичні об’єкти, комунальні 

мережі, які роблять життя людини повноцінним та якісним [380].  

Слід зазначити, що такі науковці, як Казмалова О.Н., Короленко Р.В., 

Васильєв І.В., Ільченко І.Н., Арустамян Г.Н., Клімов С. М. викремлюють 

основні складники людського капіталу і визначають певну його структуру 

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Структура людського капіталу 

Автор Основні складники 

Короленко Р. В. [154]. Інтелект, здоров’я, знання, якість життя, 

навчання, досвід, культура 

Васильєв І.В. [40, с. 10] Біологічний капітал, капітал освіти, капітал 

здоров'я, капітал сім'ї, капітал виробничої 

підготовки, капітал культури. 

Казмалова О.Н. [135, с. 101] Фізичний капітал, інтелектуальний капітал, 

соціальний капітал, якість життя, мотиваційна 

компонента, капітал міграції 

Ільченко І. Н.,Арустамян Г. 

Н. [123, с. 11] 

Капітал здоров’я, культурно-моральний 

капітал, трудовий капітал, інтелектуальний 

капітал, організаційний капітал, 

підприємницький капітал 

Клімов С. М. [144, с. 105] Біофізичний капітал, інтелектуальний капітал, 

соціальний капітал 

Носик О. М. [244, с. 155] Капітал здоров’я, освітній, професійного 

навчання, інформаційний, культурний, 

капітали мобільності і родинного виховання, 

інтелектуальний, трудовий, організаційно-

підприємницький, соціальний капітали 
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При цьому слід зазначити, що відтворення індивідуального людського 

капіталу передбачає відповідні процеси його формування, накопичення та 

реалізації (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Відтворення індивідуального людського капіталу як єдність життєвих циклів 

людини та інвестицій у її розвиток [242] 

Стадії життєвого 

циклу 

індивідуального 

людського 

капіталу 

Стадії життєвого 

циклу людини як 

носія людського 

капіталу 

[7, с. 101] 

Стадії обороту 

інвестицій у 

формування 

людського 

капіталу 

Стадії обороту 

інвестицій у 

накопичення та 

реалізацію 

людського 

капіталу 

Формування Зародження Вкладення – 

Елементарний 

розвиток 

Базовий розвиток 

Професіоналізація 

знань Накопичення 

Практична 

діяльність Реалізація: у 

продуктивній 

діяльності та 

доходах від неї; у 

пасивному 

доході 

Повернення – 

віддача 

Вкладення – 

повернення – 

віддача 

Старіння Віддача Віддача 

 

Отже, враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що людський капітал – 

це багаторівнева сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих 

компонентів, кожному з яких відповідає певний вид інвестування (в освіту, 

професійну підготовку, підтримку і зміцнення здоров’я, культурний розвиток 

та формування інших якісних рис усього населення).  

Враховуючи специфіку та спеціальність за якою проводиться 

дисертаційне дослідження, а саме 25.00.02 – «механізми державного 

управління», вважаємо за необхідне розглядати поняття «людський капітал» у 

тісній взаємодії з такими дефініціями, як «людський розвиток», «людські 
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ресурси», «трудовий потенціал», «трудовий потенціал посадових осіб місцевого 

самоврядування». Розглянемо їх сутність та визначимо їх взаємозалежність в 

межах системи органів державного управління та місцевого самоврядування в 

контексті сутності та змісту поняття «людський капітал».  

Дослідженню питань концептуального, інституціонального, науково-

методологічного забезпечення людського розвитку присвячено наукові праці 

Л.Безтелесної, Д.Богині, Ж.Дерій, Т. Заславської, О. Кочемировської, І.Кравчук, 

І.Курило, Е.Лібанової, Л.Лісогор, О. Макарової, Т.Поспєлової, С.Сардак, 

С.Сіденко, С.Скиби та ін.  

Концепція людського розвитку має багато спільного з правами людини, 

адже метою є людська свобода, що конче необхідна для реалізації можливостей 

та прав. Люди мають вільно робити свій вибір і брати участь у прийнятті 

рішень, які стосуються їхнього життя, – це є основою формування поваги до 

себе та інших. Тому людський розвиток можна трактувати, як процес 

розширення варіантів вибору та збільшення людських можливостей і свобод, 

що дають людині змогу прожити довге й здорове життя, мати доступ до знань 

та гідного рівня добробуту, бути повноправним учасником своєї громади й 

брати участь у прийнятті рішень, що стосуються її життя. Отже, ключовими 

параметрами, за якими вимірюється прогрес у сучасному світі, є розширення 

людських можливостей, вибору та свободи [185, с. 272]. 

Слід зазначити, що на сьогодні головними проблемами створення 

професійної та ефективної державної служби є недостатній рівень застосування 

сучасних технологій управління людськими ресурсами на державній службі, 

відсутність цілісної та ефективної процедури управління державною службою в 

усіх державних органах.  

У зв’язку з цим відповідно до Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 р. [287] та плану заходів з її реалізації 

одним із основних напрямів реформування визначено модернізацію державної 

служби та управління людськими ресурсами. 

Термін «людські ресурси» характеризує з якісної, змістовної сторони 
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кадровий склад або весь персонал державного органу і включає здатність до 

творчості й потенційні можливості всебічного розвитку державних службовців, 

організаційну культуру, етику і моральну надійність, удосконалення 

взаємовідносин у колективі, відповідальність, мотивацію та стимулювання 

тощо. Управління людськими ресурсами можна розглядати і як частину 

стратегії державного органу, що включає цілеспрямоване комплексне 

забезпечення його функціонування необхідним складом персоналу, а також 

створення сприятливих соціально-психологічних умов для його продуктивної 

діяльності. Управління людськими ресурсами в державних органах ширше за 

змістом діяльності порівняно з управлінням персоналом [60, с. 44].  

Поява стратегічного виміру в управлінні людськими ресурсами робить 

кадрову політику активною, замість пасивної чи реактивної політики, які є 

характерними для традиційних моделей управління персоналом. Проходить 

переорієнтація системи кадрового менеджменту на індивідуальну роботу з 

персоналом [325]. 

Управління людськими ресурсами – це функція управління, яка 

ґрунтується на цінностях та принципах організації, скеровується ними і, 

зазвичай включає: структурування та організацію роботи щодо досягнення 

організаційних цілей та пріоритетів; визначення потреб у персоналі з 

урахуванням необхідних компетенцій та навичок; добір, професійне навчання, 

розвиток працівників та визначення для них завдань та пріоритетів; лідерство 

та менеджмент персоналу; створення та підтримку умов праці, в яких 

працівники можуть продемонструвати найкращі результати; створення системи 

управління та інфраструктури, зокрема політики, законодавства, процедур, 

системи підзвітності, інструментів, інформації; постійний моніторинг та 

перевірку ефективності та результативності управління людськими ресурсами 

[322].  

Ключовою позицією у системі управління людськими ресурсами є 

розвиток. Розвиток людських ресурсів в системі державної служби – це система 

навчання, організаційного розвитку та професійного зростання державних 
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службовців, діяльність яких спрямована на вирішення поточних і стратегічних 

завдань названих структур. Основним засобом підвищення цінності людських 

ресурсів в системі державної служби і важливою умовою забезпечення їх 

ефективного функціонування є професійне навчання державних службовців. 

Враховуючи зарубіжний досвід, можна стверджувати, що найбільш 

прийнятними для системи державного управління в Україні, окрім 

загальноприйнятих методів навчання (відеонавчання, модульне навчання, 

самонавчання, майстер-клас, кейс-навчання, мозковий штурм та ін.), є: 

електронне навчання, тренінги, наставництво (Buddying), Secondment, 

Shadowing, коучинг, сторітеллінг, екшн-навчання, баскет-метод. Методи 

управління людськими ресурсами можуть бути різноманітними: 

адміністративні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні, правові, 

економічні, морально-етичні.  

Ефективність результатів управління людськими ресурсами, на думку 

дослідників з Гарварду, слід оцінювати по чотирьох напрямах: корпоративна 

відданість, компетентність, командна узгодженість та корпоративна 

ефективність з точки зору витрат (англ. 4С - commitment, competence, 

congruency, cost - effectiveness). Політика у сфері людських ресурсів має бути 

спрямована на підвищення рівня кожного з чотирьох С [220].  

Важливо підкреслити, що відповідно до Гарвардської моделі політика 

управління людськими ресурсами повинна будуватися на аналізі потреб різних 

зацікавлених груп та ряду ситуаційних чинників. Тому основними факторами 

формування і розвитку людських ресурсів є організаційна структура управління 

органів влади, де основний засіб впливу – внутрішні комунікації; організаційна 

культура (спільні цінності, норми поведінки, установки); відносини з різними 

групами зацікавлених осіб.  

На підставі проведеного дослідження, можна стверджувати, що 

управління людськими ресурсами в системі державної служби має бути 

спрямоване на вирішення таких основних завдань:  

 забезпечення ефективності функціонування системи державної служби 
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за рахунок гармонізації інтересів, цінностей, мотивів державних службовців, 

органів влади і суспільства в цілому; 

 підвищення професіоналізму і відкритості державної служби, 

забезпечення компетентності державних службовців, творчого підходу та 

відданості справі під час виконання посадових обов’язків; 

 створення умов для розвитку державних службовців, орієнтації їх 

діяльності на досягнення організаційних цілей і підвищення ефективності 

процесів;  

 удосконалення механізму, стандартів та процедур взаємодії різних 

рівнів і видів державної служби з урахуванням єдиних підходів до планування 

та організації діяльності, координації їх дій, проведення моніторингу та 

оцінювання результатів діяльності; 

 забезпечення якості людських ресурсів і відповідності оплати праці й 

кар’єрного зростання результатам діяльності державного службовця;  

 створення механізмів зворотного зв’язку, які дозволять державній 

службі не лише реалізовувати державну політику, але й забезпечувати 

відповідність державної служби суспільним потребам і цінностям. 

Отже, одним із пріоритетних завдань реформування системи державної 

служби, на думку автора, є перехід від традиційних методів управління 

персоналом до сучасного, перевіреного на практиці у розвинених країнах та 

кращих вітчизняних організаціях управління людськими ресурсами на засадах 

технологій кадрового менеджменту. Саме концепція управління людськими 

ресурсами шляхом зміни ціннісних установок державних службовців 

спроможна забезпечити підвищення ефективності і розвиток державної служби 

в Україні. 

Поглиблення соціально-економічних і адміністративних реформ в Україні 

потребує корекції і певної адаптації теоретико-методологічних основ трудового 

потенціалу (країни, регіону, особистості) до специфічних обставин сучасного 

періоду.  

Дослідники в своїх працях наводять різні визначення терміну «трудовий 
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потенціал». Одним із поширених підходів до розуміння трудового потенціалу є 

представлення його, як наявні на сьогодні та можливі в майбутньому трудові 

можливості, що характеризуються кількістю трудового населення, його 

професійно-освітнім рівнем, іншими кількісними характеристиками [223, 452].  

Важливо наголосити, що науковці розрізняють трудовий потенціал 

окремої особистості, підприємства, території, суспільства, регіону, країни, 

світової спільноти. Однак, деякими вченими трудовий потенціал не зводиться 

до конкретного рівня прояву або розглядається на кількох рівнях одночасно.  

Так, Н. В. Коров’яковська не зводить характеристики трудового 

потенціалу до певного рівня його прояву. В її розумінні трудовий потенціал – 

це трудові можливості людського фактору в єдності економічного та 

соціального аспектів [394]. Саме в цьому визначенні вказується на те, що 

трудовий потенціал знаходиться під значним впливом економічних та 

соціальних факторів. 

Дане дослідження спирається на теоретичні засади трудового потенціалу 

особистості. Оскільки трудовий потенціал людини є частиною його потенціалу 

як особистості, то по відношенню до індивідуму трудовий потенціал – це 

частина потенціалу людини, яка формується на основі природних здібностей, 

освіти, виховання і життєвого досвіду. 

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і 

розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року [290] не 

визначає поняття «трудовий потенціал». Відповідну дефініцію подає один із 

документів, на які посилається Концепція, а саме – Основні напрями розвитку 

трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року [281].  

За цим документом, трудовий потенціал – це сукупна чисельність 

громадян працездатного віку, які за певними ознаками (стан здоров´я, 

психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, 

соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір проводити трудову 

діяльність. Отже, за цим визначенням трудовий потенціал є 

загальнодержавним, макроекономічним показником.  
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Аналіз накопиченого теоретичного матеріалу з досліджуваної проблеми 

продемонстрував, що науковці трудовий потенціал трактують як: сукупність 

працездатного населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, 

умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму 

(Г.Осовська [250]); інтегральну оцінку кількісних та якісних характеристик 

економічно активного населення (Д.Богиня, О.Грішнова, Т. Давидюк [31, с. 42; 

75, с. 30–35.]); наявні ресурси й можливості, що безперервно формуються в 

процесі всього життя особистості, реалізуються в трудовій поведінці та 

визначають їх реальну плідність (Н.Шаталова [436, с. 7]); сукупність 

продуктивних характеристик економічно активного населення, що визначають 

інноваційний розвиток країни (Л.Ільін [133, с. 6]); сукупні реальні та потенційні 

можливості працівників підприємства, що сформувались за певних виробничих 

умов та здатні впливати на результати його діяльності в умовах певного рівня 

розвитку соціально-економічного середовища (Л.Галаз [52, с. 5]); ресурси 

праці, які визначають сукупність можливостей населення до активної трудової, 

підприємницької, інноваційної діяльності в комплексі з умовами та якістю їх 

використання у сфері праці (Л.Шаульська [437, с. 264]); територіальну 

сукупність працездатного населення, яке володіє відповідною професійно-

кваліфікаційною підготовкою і має певне місце прикладання праці в народному 

господарстві з урахуванням певного рівня їх технологічного та технічного 

оснащення (В.Островерхов [251, с. 63]). 

Розглянуті вище дефініції значно різняться між собою. Різними є і 

підходи вчених до визначення рівня прояву трудового потенціалу – деякі 

науковці розглядають трудовий потенціал людини, підприємства, інші –  

суспільства. Проте, не дивлячись на точність та глибину даних дефініцій, у 

кожній з них, по суті, мова йде про здатність людей до праці. Таким чином, 

узагальнюючи названі праці, можна стверджувати, що недоцільно під трудовим 

потенціалом розуміти трудові ресурси або працездатне населення, оскільки це 

суперечить сутності терміну «потенціал». Більш прийнятним є розуміння 

трудового потенціалу як трудових можливостей (людини, групи, колективу, 
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підприємства, регіону, країни, світової спільноти). Відтак, пропонуємо 

трактувати поняття «трудовий потенціал», як сукупність можливостей 

(наявних; тих, що розвиваються; потенційно можливих) максимально повної 

реалізації кількісних та якісних характеристик економічно активного 

працездатного населення в конкретних соціально-економічних умовах, що 

знаходяться в постійному розвитку під впливом факторів зовнішнього 

соціально-економічного середовища. 

Трудовий потенціал – це складна соціально-економічна категорія, яка 

охоплює сукупність відносин з приводу формування професійних якостей 

людини, використання праці, її ефективності та розвитку [432, с. 207]. Він 

вважається достатньо точною характеристикою трудових ресурсів та є сумою 

використаних і невикористаних можливостей людини в процесі трудової 

діяльності [64, с. 8]. 

Компонентну структуру трудового потенціалу на особистісному рівні 

формують здоров’я, мораль, активність, інтелект, організованість, освіта, 

професіоналізм та ресурси робочого часу [317, с.7].  

Як свідчать результати досліджень [441, с.27], більшість вчених 

виділяють близько чотирьох компонентів трудового потенціалу, різних за 

змістом і назвою. Якщо ці компоненти об’єднати, то їх загальна кількість 

досягне одинадцяти - біологічна, демографічна, інтелектуальна, сакральна, 

історична, культурна, освітня, соціальна, економічна, мотиваційна, здоров’я. На 

думку Т.О.Фоміних [420, с. 58-62.], до цього переліку можна додати ще такі 

складові, як: політична, технічна, наукова, кваліфікаційна, професійна тощо. 

Особливо актуальними є дослідження трудового потенціалу посадових 

осіб місцевого самоврядування та чинників, що впливають на його формування, 

оскільки саме посадові особи місцевого самоврядування є ключовим елементом 

державного управління, від ефективного функціонування якого залежить 

додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий 

розвиток територій. 

Проблемам дослідження трудового потенціалу країни, регіону, 
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особистості присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, 

зокрема: І.Бажан, О.Бендасюк, В.Васильченко, Г.Осовська,  Л.Ільїн, 

Н.Кальєніна, А.Криклій, В.Мороз, І.Яремко та ін. Істотний внесок в розробку 

різних аспектів вивчення проблематики кадрових процесів в органах державної 

влади і місцевого самоврядування здійснили Г.Атаманчук, Н.Гончарук, 

В.Луговий, В.Малиновський, Н.Нижник, В.Олуйко, Т.Пахомова та інші 

науковці. 

В той же час, незважаючи на широкий спектр досліджень різноманітних 

аспектів розвитку трудового потенціалу (країни, регіону, особистості), питання 

вивчення трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування та 

чинників, що впливають на його формування, залишаються недостатньо 

розробленими, що потребує дослідження сутності понять «трудовий 

потенціал», «трудовий потенціал посадових осіб місцевого самоврядування», 

визначення та аналізу чинників формування трудового потенціалу посадових 

осіб місцевого самоврядування 

Аналіз поняття «трудовий потенціал» як форми прояву людського 

фактора дозволяє розглядати трудовий потенціал посадових осіб місцевого 

самоврядування як закладені можливості до виконання тих або інших функцій 

посадових осіб за сприятливих умов розвитку здібностей, задатків до умінь, 

навиків. Таким чином, трудовий потенціал посадових осіб місцевого 

самоврядування не зводиться лише до оцінки професійних якостей окремих 

особистостей.  

Резерви, які підвищують ефективність формування трудового потенціалу 

посадових осіб місцевого самоврядування, формуються під впливом умов і 

чинників. Саме чинники є тією рушійною силою, що впливають на формування 

трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування за різних 

матеріально-технічних, соціально-економічних, організаційних та інших умов.  

Вітчизняні та зарубіжні науковці приділяють значну увагу дослідженню 

чинників формування трудового потенціалу.  

Так, Г.В. Осовська та О.В. Крушельницька вважають, що на трудовий 
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потенціал впливають три підсистеми чинників: демографічна, професійно-

кваліфікаційна та соціально-культурна [249].  

На думку Л.О. Згалат-Лозинської, найважливішими формуючими 

чинниками трудового потенціалу є рівень розвитку продуктивних сил і рівень 

розвитку виробничих відносин [121].  

Яремко І. стверджує, що трудовий потенціал характеризується 

чисельністю трудових ресурсів, їх статевовіковою структурою, рівнем освіти і 

професійно-кваліфікаційної підготовки, технічним оснащенням праці, фондом 

робочого часу, станом здоров'я, дисципліни та іншими соціально-економічними 

чинниками [452, с. 70-74].  

Федонін О. С., Рєпіна І. М. та Олексюк О. І. виділяють за головні 

демографічний та освітній фактори, тим самим відображуючи кількісно-

якісний підхід до дослідження трудового потенціалу, якого дотримувалися 

багато вчених, серед яких: Д. П. Богиня, О. А. Грішнова, Р. П. Колосова [69 ]. 

Кальєніна Н. трудовий потенціал розглядає як сукупність багатьох 

компонентів, головними з яких є здоров'я, освіта, професіоналізм, моральність, 

мотивованість, вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність, 

організованість, ресурси робочого часу та ін. [137, с. 112].  

Криклій А. під чинниками впливу на формування трудового потенціалу 

розуміє соціально-економічні, демографічні, ідейно-моральні та інші, а також 

вплив науково-технічного прогресу [161, с. 65].  

Отже, спектр зовнішніх чинників формування трудового потенціалу є 

доволі розлогим, тому потребує систематизації та адаптації до сфери 

державного управління. На наш погляд, серед основних формуючих чинників 

трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування є такі : правові, 

демографічні, матеріально-технічні, соціально-економічні та організаційні. 

Розглянемо кожен з наведених вище факторів впливу. 

Фактори правового характеру пов’язані з чинним законодавством, що 

регулює діяльність органів місцевого самоврядування, спрямовану на 

формування трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування.  
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На сьогодні серед позитивних аспектів правового забезпечення процесу 

формування трудового потенціалу органів місцевого самоврядування 

відзначимо такі, як прийняття законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»; розробка і 

ухвалення Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження та 

розвитку трудового потенціалу України в період до 2017 року, Стратегії 

державної кадрової політики на 2012-2020 роки (Указ Президента України від 1 

лютого 2012 року № 45/2012), затвердження і впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (Указ Президента 

України від 27 квітня 2011 року № 504).  

Названими документами врегульовано: забезпечення правової основи 

підвищення якості послуг, які надають службовці органів місцевого 

самоврядування; введення в дію прозорого механізму прийняття на службу в 

органи місцевого самоврядування; реформування системи підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування і оптимізація управлінської діяльності; введення в дію 

ефективного механізму запобігання корупції тощо. 

Поряд з цим, потребує удосконалення нормативно-правове забезпечення 

механізмів реалізації повноважень посадовцями органів місцевого 

самоврядування, врегульованості їхнього статусу, підвищення рівня 

соціального захисту працівників зазначеної сфери, удосконалення системи 

оплати праці (шляхом встановлення зв’язку між посадовим окладом і рівнем 

кваліфікації, професійною підготовкою; налагодження прозорої системи 

преміювання тощо). 

Демографічний чинник також є одним із визначальних для забезпечення 

формування трудового потенціалу посадовців місцевого самоврядування, а 

проблеми демографічного розвитку (старіння населення, знелюднення 

сільських територій та монофункціональних міст) слід розглядати, як 

першочергові. Демографічні фактори включають статевовіковий склад, 
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соціальну мобільність посадових осіб органів місцевого самоврядування.  

Наступними факторами впливу на трудовий потенціал посадових осіб 

місцевого самоврядування є матеріально-технічні фактори. Матеріально-

технічні фактори пов’язані з якісним складом органів місцевого 

самоврядування, рівнем розвитку науки і техніки, особливостями служби в 

органах місцевого самоврядування.  

На практиці технічна оснащеність виражається через показники 

автоматизації і програмного  забезпечення діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування, належне матеріальне та фінансово-ресурсне забезпечення 

посадових осіб місцевого самоврядування для ефективного виконання завдань 

та повноважень місцевого самоврядування. При цьому слід зазначити, що на 

сьогоднішній день майже весь документообіг в більшості органах місцевого 

самоврядування між структурними підрозділами, установами, підприємствами, 

організаціями, громадянами ведеться в паперовому вигляді, дублюються 

архівні дані. Пошук документів є затратним відносно робочого часу. У процесі 

надання адміністративних послуг, більшість документів (довідок) переносяться 

між установами, організаціями вручну, здебільшого – самими замовниками, що 

сповільнює процес документообігу. В деяких органах місцевого 

самоврядування комп’ютери навіть не об’єднані в локальну інформаційну 

мережу.  

Наведені факти показують, що ефективне формування, розвиток і 

використання трудового потенціалу неможливе без підвищення рівня 

інформатизації органів місцевого самоврядування, створення єдиного 

нормативно-правового поля, вироблення єдиних для усіх регіонів принципів 

інформаційного та програмно-технічного забезпечення, консолідування 

регіональних і місцевих коштів для централізованого замовлення типових 

програмних продуктів і закупівлі системних програмних та технічних засобів. 

В умовах становлення нового типу економіки - інформаційного, 

постіндустріального - все більшу значимість набуває здатність розвитку 

існуючих та формування нових якостей посадових осіб місцевого 
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самоврядування, потреба в яких постійно генерується новими технологіями.  

Серед матеріально-технічних чинників значний вплив спричиняє також 

фактор навчально-методичного характеру (наявність центрів підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, достатнє забезпечення навчального процесу необхідною 

навчальною літературою та іншими методичними матеріалами, зокрема, 

навчальними програмами тощо). На матеріально-технічне забезпечення 

діяльності посадових осіб місцевого самоврядування істотно впливають 

глобальні умови, такі як розвиток інформаційних технологій, впровадження 

електронного урядування та економічна інтеграція.  

При формуванні трудового потенціалу посадових осіб місцевого 

самоврядування ведуча роль належить соціально-економічним чинникам, таким 

як: професійно-кваліфікаційний склад, медико-біологічні умови, творча 

активність, стимули до праці, моральність. 

Кваліфікаційний чинник визначається обсягом, глибиною і різнобічністю 

загальних і спеціальних знань, трудовими навичками і вміннями, що 

обумовлюють здатність посадової особи місцевого самоврядування до праці 

визначеного змісту і складності, характеризується рівнем громадської 

свідомості і соціальної зрілості, ступенем засвоєння посадовцями норм 

становлення до праці, ціннісної орієнтації, інтересами, потребою у сфері праці. 

Кваліфікаційний склад характеризує можливості посадових осіб 

місцевого самоврядування, означає його кваліфікацію та підготовленість до 

діяльності. Кваліфікація працівників – це рівень професійної придатності, що 

забезпечується сукупною наявністю у працівників загальноосвітніх і 

спеціальних знань, умінь, здібностей, досвіду та трудових навичок, необхідних 

для виконання робіт певної складності за відповідною професією чи 

спеціальністю. Кваліфікація працівника тісно пов’язана з характером та змістом 

праці, з її складністю і різноманітністю [44, с. 154-155]. 

Аналіз сучасного стану професійно-кваліфікаційного складу посадових 

осіб місцевого самоврядування свідчить про зниження кваліфікаційного рівня 
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посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема через недостатню 

конкурентоспроможність органів місцевого самоврядування на ринку праці, 

зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності 

управлінських рішень. Специфіка посадових осіб органів місцевого 

самоврядування (сільського, селищного, міського голови, голів районних, 

районних у містах та обласних рад) обумовлена їх виборністю і відповідно, їх 

постійною змінюваністю. Тому особливої актуальності набуває проблема 

забезпечення фаховості цих структур через створення системи підвищення 

кваліфікації (40 відсотків сільських, селищних та міських голів, 40-60 відсотків 

депутатів місцевих рад під час чергових виборів обираються вперше). Набір 

професійних компетенцій посадових осіб місцевого самоврядування, на нашу 

думку, має включати такі здатності: застосовувати управлінські знання на 

практиці, дослідницькі здібності, здатність адаптуватися до нових ситуацій, 

генерування нових ідей (творчості), здатність до лідерства, здатність до 

розробки проектів та керування ними, до ініціативи; відповідальність за якість, 

прагнення до успіху, спеціальні компетенції (спеціалізація згідно з 

повноваженнями). 

До економічних чинників трудового потенціалу посадових осіб місцевого 

самоврядування слід віднести визначення рівня забезпечення трудовим 

потенціалом; формування здатності до праці і постійне підвищення ділової 

кваліфікації; створення умов для ефективного формування трудового 

потенціалу; відповідність рівня оплати праці розміру трудових вкладень. 

Медико-біологічні умови визначають природно-біологічні якості 

посадових осіб місцевого самоврядування: стан здоров’я і психофізіологічну 

придатність до праці, їх відповідність вимогам служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Психофізіологічний чинник визначається такими характеристиками, як 

здатність і схильність людини, працездатність, тип нервової системи та ін. 

Психофізіологічна здатність до праці в свою чергу обумовлюється санітарно-

гігієнічними умовами праці, раціональним режимом праці і відпочинку. 
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Психофізіологічні можливості посадових осіб місцевого самоврядування 

поєднують насамперед такі компоненти, як організація комунікації, здійснення 

впливу на працівників, врахування потреб та мотивів праці.  

Слід підкреслити, що важливою складовою психофізіологічних 

можливостей трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування є 

інтелектуальний чинник, без якого, як доведено, неможливо розраховувати на 

реалізацію програм щодо інноваційного і сталого розвитку територій. Отже, 

здійснення адміністративних і економічних реформ вимагає реформування 

свідомості й компетентності посадовців місцевого самоврядування. У руслі 

адміністративних реформ, європейського вибору посадові особи органів 

місцевого самоврядування повинні бути також професійно компетентними, 

творчо-інноваційними, громадянсько відповідальними. 

Творчий потенціал характеризує здібність посадових осіб місцевого 

самоврядування та активність щодо вираження нових ідей та їх реалізації, 

створення образів, творів мистецтва, наукових винаходів та розробок. 

Моральність - це перелік таких характеристик, як чесність за будь-яких умов, 

повага до людей похилого віку, інвалідів та інших соціальних верств населення, 

ставлення до дітей, повага до історії своєї країни, сумлінність, відповідальність 

за свої вчинки, працелюбність, законослухняність. Без перебільшення можна 

констатувати, що від рівня моральності посадових осіб місцевого 

самоврядування залежить економічний, соціальний розвиток та історична 

перспектива територіальних утворень. 

Організаційні чинники характеризуються здатностями посадових осіб 

місцевого самоврядування нарощувати корисний ефект унаслідок постійного 

рівня організованості (стабільності), забезпечення динамічного і пропорційного 

розвитку структурних елементів на основі пізнання дій законів суспільства і 

природи, їхньої взаємодії.  

Організованість – раціональне використання часу взагалі і робочого часу 

з мінімізацією його втрат зокрема. Складовими організованості людини є 

дисциплінованість, обов’язковість, уміння нормувати свій час, акуратність, 
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відповідальність за свої рішення. Організаційний чинник заснований на 

пристосуванні посадової особи місцевого самоврядування до організаційно-

технічних умов служби в органах місцевого самоврядування, упровадженні 

гнучких систем організації праці, спрямованих на створення умов для реалізації 

його потенційних можливостей, кваліфікаційного росту, підвищення 

змістовності і привабливості служби в органах місцевого самоврядування. 

Важливо підкреслити, що для дії всіх перерахованих чинників характерні 

взаємозв’язок і соціальна спрямованість (на демографічний накладається 

комплекс матеріально-технічних, соціально-економічних чинників; на 

соціально-економічний – вплив демографічного, організаційного чинників 

тощо). Крім того, на кожний чинник, а також їх сукупність впливає сукупність 

суспільних відносин. 

Таким чином, провівши дослідження теоретичних аспектів трудового 

потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування, можна зробити такі 

висновки: 

 трудовий потенціал посадових осіб місцевого самоврядування – 

багатогранне складне динамічне поняття; 

 трудовий потенціал має різні рівні прояву: особистісний, рівень 

підприємства, регіону, держави, світової спільноти; 

 трудовий потенціал посадових осіб самоврядування можна 

розглядати як міру втілених у людині здібностей, таланту, рівня освіти, 

кваліфікації та їх здатність якісно надавати управлінські, соціальні та інші види 

послуг, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування; 

 формування трудового потенціалу посадових осіб місцевого 

самоврядування здійснюється під впливом правових, демографічних, 

матеріально-технічних, соціально-економічних та організаційних чинників; 

 трудовий потенціал посадових осіб місцевого самоврядування – це 

державний стратегічно важливий ресурс, від якого залежить рівень соціально-

економічного розвитку територіальних утворень зокрема та держави взагалі, 

тому дослідження трудового потенціалу має особливу актуальність. 
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Отже, розгляд сутності, змісту та структури поняття «людський капітал» 

дозволяє зробити висновок, що він має прямий вплив на економічне зростання 

за рахунок продуктивності та інноваційності освічених людей, що призводить 

до створення нових продуктів. Людський капітал сприяє впровадженню 

технологій за рахунок поглинання ідей та імпорту обладнання. Вплив 

людського капіталу на зростання ВВП посилюється, коли наукомісткі галузі, 

що виробляють товари з доданою вартістю, набувають важливого значення в 

складі економіки, що сприяє сталому розвитку країни в цілому.  

Таким чином, дослідження підходів до теорії людського капіталу в 

контексті інноваційного шляху розвитку та впровадження економіки знань 

доводить актуальність сучасного розуміння людського капіталу як рушійної 

сили економічного зростання. При цьому процеси формування та розвитку 

людського капіталу потребують оперативного втручання держави та їх 

врегулювання. Нові підходи до розуміння державного управління формуванням 

людського капіталу вимагають пошуку оптимального співвідношення дії 

ринкових регуляторів, державного регулювання й соціального контролю, 

удосконалення механізмів (державного регулювання, соціального партнерства, 

самоорганізації, саморегулювання, стимулювання та ін.) реалізації 

інтелектуального потенціалу людини і інноваційних пріоритетів підприємств, 

галузей, територій, країни.  

Державу слід розглядати і як гаранта конституційних, законодавчих прав 

усіх сторін соціального партнерства, і як організатора, координатора, 

незалежного регулятора відносин у системі «людина-організація-суспільство-

держава». Ці функції реалізуються як через уведення в дію законодавчих, 

нормативних актів, прийняття державних програм щодо формування і розвитку 

інноваційно орієнтованого людського капіталу, координацію наукових 

досліджень у цій сфері тощо. Держава має створювати сприятливі умови для 

формування та раціонального використання інтелектуального капіталу, 

активізації інноваційної діяльності населення. 
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1.2. Розвиток людського капіталу як об’єкт державного регулювання 

 

Реалізація змін у системі державного управління, що спирається на 

сучасні доктрини сталого розвитку, економіки знань, людиноцентричного 

підходу, передбачає поглиблення досліджень науки «державне управління». 

Забезпечення дієвого, ефективного управління потребує розуміння основних 

способів забезпечення впливу суб’єктів державної влади на відповідні об’єкти. 

У зазначеному сенсі виокремлюється необхідність дослідження можливостей 

держави реалізовувати власні функції у сфері формування людського капіталу, 

пошук нового підходу до державної політики розвитку людського капіталу, в 

межах якого уряд діятиме як ефективний інвестор, що забезпечує здатність 

держави до адаптації та розвитку в умовах постіндустріалізації. Кінцевою 

метою політики сталого розвитку людського капіталу повинна стати соціальна 

стійкість, як необхідний елемент економічного розвитку, де активну участь 

братиме держава, власники людського капіталу та його основні «орендарі» 

(бізнес) [8]. 

Зупинимось детальніше на понятті «державне регулювання» та його 

співвідношення із дефініцією «державне управління».  

Багато визначень категорії «державне регулювання» наведено у 

вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, присвяченій питанням 

державного регулювання економіки.  

Так, Л. Дідківська, Л. Головко [88] визначають державне регулювання 

економіки, як систему заходів держави для здійснення підтримуючої, 

компенсаційної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення 

нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних 

соціально-економічних проблем розвитку національної економіки і всього 

суспільства. Таке визначення є повним, оскільки розкриває функції, цілі та 

об´єкти державного втручання в економіку і поведінку громадян.  

Дещо по-іншому підходить до визначення терміну С. Чистов [83], який 

розглядає державне регулювання економіки  як систему знань про сутність, 
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закономірності дії та правила застосування типових методів та засобів впливу 

держави на хід соціально-економічного розвитку, спрямованих на досягнення 

цілей державної економічної політики.  

Райзберг Б. дотримується поглядів, що державне регулювання економіки 

спрямовано на досягнення відповідності цільової орієнтації діяльності 

господарюючих суб'єктів генеральним цілям соціально-економічного розвитку 

країни, регіонів, галузей, завданням ефективного використання економічного 

потенціалу, природних ресурсів, охорони довкілля. За його твердженням, сенсу 

словосполучення «державне регулювання» відповідає його розуміння як 

зовнішнього управління об’єктом, що доповнює внутрішнє управління. Таке 

регулювання проявляється у вигляді норм, правил, обмежень, заборон, що 

встановлюються суб'єктами, органами державного управління у формі законів, 

положень, інструкцій. Державне регулювання доповнює і в той же час обмежує 

небажану дію ринкових механізмів, вносячи в них направляючий державний 

початок. Образно кажучи, за допомогою регулювання держава налаштовує 

господарський механізм на потрібну ноту [293, с. 35-39]. 

Спираючись на вищевикладене, можна стверджувати, що державне 

регулювання є обмежене державне управління, що поширює свої дії тільки на 

ту частину функцій управління, яка зумовлена особливою роллю держави як 

законотворця, контролера, наглядача, представника громадських інтересів. 

Схематично систему державного регулювання можливо зобразити через 

елементи впливу суб’єкта на об’єкт (рис. 1.1), де враховано принципи та 

ієрархічні рівні. 

Людський капітал формується на різних рівня управління: 1) 

індивідуальний (нанорівень); 2) мікрорівень; 3) мезорівень; 4) національний 

(макрорівень).  

На індивідуальному рівні суб’єктом управління виступає сам носій 

людського капіталу, тобто людина; на мікрорівні – підприємства різних 

організаційно-правової форми; на мезорівні – регіональні органи влади; на 

національному – органи влади [91]. 
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Рис. 1.1. Система державного регулювання розвитку людського капіталу  

 

Суб’єктну підсистему державного регулювання формування і розвитку 

людського капіталу утворює сукупність органів регулювання та організацій. 

Вони є дуже різноманітні, проте всіх їх можна систематизувати за рівнем 

Суб’єкти державного регулювання розвитку  

людського капіталу 

Стратегічна мета: підвищення конкурентоспроможності економіки 
країни та рівня життя населення 

Цілі: 
 

- розвиток інституційного середовища для розвитку людського капіталу; 
- створення нормативно-правового забезпечення розвитку людського 
капіталу; 
- використання людського капіталу на державному, регіональному та 
місцевому рівнях; 
- створення економічних стимулів для розвитку людського капіталу; 
- формування раціональної системи взаємодії суб’єктів регулювання 

Принципи: 

орієнтованість 

безперервність 

ефективність 

динамізм 

системність 

інноваційність 

Організаційний 
 

Правовий 

Об’єкти державного регулювання розвитку людського капіталу 

Економічний 

Результати: досягнення мети і целей державного регулювання  

розвитку людського капіталу 

Комунікативний 

Функціональні механізми 
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макрорівень 
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мікрорівень 

нанорівень 
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регулювання. За названою ознакою можна виділити три рівні суб’єктів. 

Перший (вищий) рівень – це органи державного управління, які забезпечують 

державне регулювання формування і розвитку людського капіталу; другий 

(середній) рівень – органи місцевого самоврядування; третій (низовий) рівень – 

громадські організації, спеціалізовані у різних сферах (освіти, культури, 

міграції, праці та зайнятості, охорони здоров`я, екологічної безпеки, 

соціального захисту та соціального забезпечення тощо) організації, установи. 

Об’єктами державного регулювання формування і розвитку людського капіталу 

є: господарюючі суб’єкти, населення, соціальні групи, інституції, соціально-

економічні процеси (суперечності ринків освітніх послуг і праці, попит і 

пропозиція робочої сили, безробіття; забезпечення відповідних 

умовжиттєдіяльності населення та ін.); галузі економіки і соціальної сфери; 

суспільні відносини (наприклад, між працівником і роботодавцем).  

Державне регулювання створює умови для діяльності суб’єктів  та 

об’єктів управління в напрямі, який є бажаним для держави і за яким 

відбуватиметься розвиток системи управління в цілому. Державне управління 

слід розглядати як певний вид діяльності органів держави, що має владний 

характер і передбачає насамперед організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти 

управління шляхом використання певних повноважень. Державне регулювання, 

на відміну від державного управління, застосовується не тільки в межах 

виконавчої влади і передбачає не тільки вплив на об’єкти управління, а й вплив 

на суспільне середовище цих об’єктів. 

Формування і розвиток «інноваційної моделі України» [272] зумовлюють 

необхідність створення механізму державного регулювання, який би 

стимулював науково-технічну діяльність та допомагав би впроваджувати в 

життя принципи інноваційної політики. Перед державою постають завдання 

визначення загальних стратегічних орієнтирів інноваційних процесів, їх 

синхронізації, координації взаємодії різних інститутів при здійсненні 

інноваційної діяльності, формування єдиного технологічного простору, що 

забезпечуватиме сумісність інновацій.  
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Відповідно до ст. 328 Господарського Кодексу України держава здійснює 

регулювання інноваційної діяльності шляхом [59]: визначення інноваційної 

діяльності як необхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої 

політики; формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та 

цільових проектів; створення економічних, правових та організаційних умов 

для забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності; створення 

та сприяння розвитку інфраструктури інноваційної діяльності. 

Регіональну інноваційну політику визначають як складову державної 

інноваційної політики, логічне продовження науково-технічної політики на 

регіональний вимір, спрямовану на впровадження центральними та 

регіональними органами державної влади, а також іншими державними 

організаціями та їх регіональними структурними підрозділами комплексу 

скоординованих заходів щодо ініціалізації та інтенсифікації інноваційних 

процесів у регіональній економіці шляхом використання інноваційного 

потенціалу регіону, підсилення його залученням науково-технологічного 

потенціалу країни, а також запровадження комплексу економічних, 

організаційних, науково-технічних та інших заходів для досягнення сталого 

розвитку регіону інноваційного характеру [73 , с. 54]. 

Як і будь-яка сфера, сфера розширення людських можливостей, вибору та 

свободи потребує управлінського впливу. На мезо- та макрорівнях 

управлінський вплив функціонально характеризується терміном «державне 

регулювання», що передбачає впорядковування, ліквідацію відхилень, збоїв 

недоліків за рахунок регуляції різного роду урядових і неурядових органів, а 

також низки інститутів, механізмів, інструментів. Управлінський вплив на 

субрегіональному, регіональному та мегарівні здійснюється у рамках 

міжнародних угод та членства у міжнародних організаціях, що обумовлює 

гармонізацію економічної діяльності національних суб’єктів відповідно до 

наднаціональних норм, вимог, правил, зазвичай економічних важелів 

(націоналізація, кредитування, пільги, податкові зміни, субсидії тощо). На цих 

рівнях регулювання збагачується координаційним впливом. На глобальному 
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рівні головними координаторами постають міжнародні організації, насамперед 

системи ООН [321, с.421]. 

На низових рівнях (за винятком індивідуально-групового) управлінський 

вплив передбачає повне охоплення управлінським інструментарієм із 

застосуванням функцій, методів, принципів, управлінських рішень. На 

індивідуальному рівні – це самоуправління, самоменеджмент, самоорганізація. 

На сімейному рівні – це управління родиною, ведення домашнього 

господарства, родинна самозайнятість. На мікрорівні управління РЛР 

стосується організацій, і його здійснюють власники (бізнесмени, підприємці та 

утримувачі акцій, які шукають ідеї, проектують компанії, створюють, 

розвивають, продають або ліквідують їх) та менеджери (наймані керівники, які 

цілеспрямовано впливають на окремих виконавців і колектив у цілому в межах 

своїх повноважень для досягнення визначених цілей і забезпечення позитивних 

результатів функціонування системи) [321, с.421]. 

У найбільш загальному вигляді «регулювання РЛР» можна визначити, як 

застосування суб’єктами регулювання методів і засобів впливу на людські 

ресурси з метою залучення їх до соціально-економічної діяльності, створення 

середовища, в якому люди можуть повністю реалізувати свій потенціал, вести 

продуктивне, творче життя відповідно до їх потреб та інтересів. Воно є 

системним явищем і має внутрішню структуру. Елементами структури системи 

регулювання РЛР є три підсистеми: суб’єкти регулювання РЛР; об’єкти 

регулювання РЛР; механізми регулювання РЛР. 

Кожна з підсистем має свій зміст і свою внутрішню структуру. Суб’єктну 

підсистему утворює сукупність органів регулювання та організацій. Вони є 

дуже різноманітні, проте усіх їх можна систематизувати за двома ознаками: 

перша ознака – це рівень регулювання; друга – характер функціональних 

повноважень. 

За першою ознакою можна виділити три рівні суб’єктів РЛР. Перший 

(вищий) рівень – це органи державного управління, які забезпечують державне 

регулювання РЛР; другий (середній) рівень – органи муніципального 
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управління (в Україні – органи місцевого самоврядування); третій (низовий) 

рівень – соціальне підприємництво, громадські організації, територіальні 

громади, комерційне підприємництво, спеціалізовані у різних сферах (освіти, 

культури, міграції, праці та зайнятості, озорони здоров`я, екологічної безпеки, 

соціального захисту та соціального забезпечення тощо) організації, установи, 

фірми, домогосподарства і сама людина. 

Суб’єкти першого (вищого) рівня РЛР, порівняно з суб’єктами інших 

двох рівнів, мають більш різноманітну компетенцію. Це дає змогу провести 

групування окремо для них. Тут можна виділити три групи: 1) органи 

законодавчої влади, що формують правове поле для регулювання РЛР; 2) 

урядові органи, які на практиці реалізують регуляторні функції держави у 

сферах соціально-трудових відносин (професійної підготовки та 

перепідготовки, профорієнтації та працевлаштування), освіти, охорони 

здоров`я, культури, міграції та ін.; 3) органи прокурорського нагляду та 

судочинства, що здійснюють державний контроль за додержанням 

законодавства та вирішують спори у сферах праці та зайнятості, охорони 

здоров`я, освіти, культури тощо. 

За другою ознакою – характером функціональних повноважень, – 

суб’єкти регулювання РЛР можна об’єднати в три групи. Перша група – це 

органи загальної компетенції. Такою компетенцією в Україні володіють вищі 

органи державної влади – Глава держави, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України. Функції загальної компетенції щодо регулювання РЛР 

властиві також Міністерствам (соціальної політики України, охорони здоров`я 

України, освіти і науки України, культури України та ін.); органам 

прокурорського нагляду та судочинства, державним адміністраціям областей, 

районів, органам місцевого самоврядування. 

Друга група суб’єктів регулювання – це організації (установи, фірми) 

різних форм власності й організаційно-правових форм створення, які 

спеціалізуються на наданні послуг в області охорони здоров`я, освіти, 

соціального захисту населення, культури, фізичної культури і спорту, житлово-
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комунального обслуговування, міграції, праці та зайнятості, забезпечення 

правового порядку і безпеки громадян, підтримки сім’ї, материнства і 

дитинства (центри Державної служби зайнятості, Центри соціальних служб для 

молоді, Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин 

Мінсоцполітики України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття, Науково-дослідний інститут праці і 

зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, Інститут підвищення 

кваліфікації кадрів Державної служби зайнятості України, центри професійної 

підготовки й перепідготовки кадрів, кадрові агентства та інші). З одного боку, 

вони допомагають державним органам регулювати процеси зайнятості, 

міграції, освіти та ін. та підконтрольні їм, з іншого боку, – надають послуги 

(наприклад, безробітним та іншим категоріям населення). Діяльність таких 

організацій носить допоміжний, обслуговуючий характер, тому їх доцільно 

називати організаційною інфраструктурою державного регулювання РЛР. 

Організаційна інфраструктура являє собою мережу державних і 

недержавних установ і організацій, що сприяють РЛР. Важливими суб’єктами 

організаційної інфраструктури є територіальні громади, домогосподарства, 

підприємницький сектор, громадські організації, сама людина. 

У нинішніх умовах спостерігаються процеси децентралізації в 

забезпеченні людського розвитку, ключову роль в них починає грати такий 

інститут громадянського суспільства, як територіальна громада. Побудова 

демократичного суспільства вимагає безпосередньої участі в цьому процесі 

людей, що мешкають на певній території (територіальної громади). Громада 

стає не лише розпорядником фінансових ресурсів місцевих бюджетів, але несе 

відповідальність за напрями використання коштів. За кошти територіальних 

громад фінансуються шкільна освіта і територіальні установи охорони здоров'я. 

Тому зростання компетентності і відповідальності жителів територіальної 

громади за власне майбутнє є однією із складових забезпечення людського 

розвитку. 

У межах домогосподарства основною формою інвестування у людський 
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потенціал є інвестиції у дітей, а центральна роль у накопиченні людського 

потенціалу у дітей відводиться батькам. Рішення щодо обсягу та напрямів 

інвестицій приймаються ними на основі системи їх переконань, вподобань з 

урахуванням часових, бюджетних обмежень. Наприклад, у разі наявності у 

батьків більш високого рівня освіти й доходу, довгострокових та близьких 

взаємозв’язків зі своїми дітьми, невеликої кількості останніх, можна з більшим 

ступенем ймовірності очікувати зростання ефекту від вкладень у розрахунку на 

одну дитину [77, с. 20]. 

Інвестиції у дітей тісно пов’язані з міжгенераційною та 

інтрагенераційною мобільністю. З одного боку, успадкований статок впливає 

на нерівність майбутніх поколінь, а класова позиція індивіда задається 

випадковістю народження: найчастіше класовою приналежністю батька, а в 

останні десятиліття гендерної лібералізації враховується ще і класова позиція 

матері [195].  

З іншого боку, у сучасних суспільствах ключовим механізмом процесів 

соціальної стратифікації виступає освіта. Рівень досягнутої людиною освіти 

значною мірою визначає її статус зайнятості, соціальний клас, дохід, спосіб 

життя, стан здоров’я, вибір шлюбного партнера [245].  

Тому інвестиції батьків в освіту дитини безпосередньо впливають на 

можливості висхідної інтрагенераціної мобільності. Таким чином, батьківська 

сім’я являє собою не тільки стартову соціальну позицію, точку відліку, але і 

ресурс, що зумовлює майбутні параметри професійно-класової та освітньої 

траєкторій руху індивіда у стратифікованому і диференційованому соціальному 

просторі [195]. 

До суб'єктів управління людськими ресурсами слід віднести також 

підприємства, професійні спілки та асоціації, підприємницькі структури, 

трудові колективи та ін. 

В умовах планової економіки підприємства були головними ініціаторами 

соціального інвестування. Підприємства здійснювали соціальне інвестування, 

щоб забезпечити зростання мотивації працівників до підвищення 
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продуктивності праці. Згодом держава компенсувала підприємствам ці витрати 

на соціальні цілі. У нинішніх умовах, підприємства менше інвестують з метою 

людського розвитку, а покладаються в основному на введену систему 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. Але успішними 

стають ті підприємства, які мають висококонкурентних фахівців розумової 

праці, які відрізняються високою мобільністю. У них є власні засоби 

виробництва - знання. Вони прагнуть постійно підвищувати кваліфікацію. Вони 

хочуть бачити результат своєї діяльності [23, с. 38].  

Саме ці обставини примушують підприємства здійснювати 

капіталовкладення в розвиток здібностей людини, тобто розвиток суспільства, 

щоб вижити в умовах глобальної конкуренції. 

На особливу увагу заслуговує діяльність громадських організацій як 

суб’єкта людського розвитку. У багатьох випадках ці об`єднання виникли в 

результаті скорочення витрат на соціальні цілі, а їх головним завданням стало 

об'єднання обмежених фінансових ресурсів держави з приватними і 

забезпечення більшої ефективності їх використання. Зараз назріла необхідність 

забезпечити систему взаємодії органів влади (держави) з цими організаціями - 

передусім, щоб залучити їх до роботи на цілі людського розвитку. Вони 

зосереджують свою увагу на певних соціальних групах і найуразливіших 

категоріях населення, щоб вирішити невідкладні для них проблеми. Громадські 

організації виступають не лише ініціаторами реалізації громадських проектів, 

але і безпосередніми їх виконавцями [234]. 

Використання досягнень економіки з метою розвитку людських ресурсів 

в Україні вимагає не лише фінансової, але й методичної, управлінської, 

технічної і інших видів допомоги. Саме її отримує держава від міжнародних 

організацій, які стали інвесторами людського розвитку в Україні. 

Покладаючись на їх досвід, в державі формують основи стійкого партнерства 

державних органів влади, інститутів громадянського суспільства, бізнес-

структур і міжнародних організацій на всіх рівнях з метою покращення якості 

життя уразливих верств населення, переважно в сільській місцевості за рахунок 
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поліпшення якості соціальних послуг і полегшення доступу до них; розвивати 

потенціал громад у вирішенні гострих соціальних проблем на місцевому рівні, 

сприяти реформуванню соціальної сфери шляхом створення ефективних 

моделей соціальних послуг і вдосконалення стратегії їх адресності [449, с.34]. 

Оскільки людський потенціал невіддільний від свого власника, процес 

розвитку абсолютно неможливий без безпосередньої активної участі самої 

людини. Держава, суспільство мають створювати, по можливості, рівні умови 

для розвитку всіх громадян, але повнота використання, реалізації цих умов 

великою мірою визначається зусиллями кожної окремої людини. Це означає, 

що людина повинна свідомо ставитися до власного розвитку, не «пливти за 

течією», а планувати свій життєвий шлях, не боятися ставити високі цілі та 

управляти процесом їх досягнення, постійно докладаючи до цього власних 

зусиль, і намагатися допомогти в цьому іншим. Утримансько-очікувальна 

позиція є абсолютно неприйнятною, і зводить нанівець усі зусилля з боку 

держави, суспільства, громади [185, с. 273]. 

Отже, забезпечення умов для досягнення цілей РЛР в Україні не лише 

викликає розширення кола суб'єктів, а обумовлює модифікацію їх повноважень 

і механізмів державного регулювання. Протягом людського життя вищеназвані 

суб’єкти виконують функції інформування, виховання, мотивації, формування 

ставлення до певних видів діяльності, сприяння або протидії реалізації 

людиною окремих потреб, інколи навіть усупереч розвитку особистості. Ці 

суб`єкти державного регулювання можуть сприяти людському розвитку, або 

навпаки, гальмувати його. Cукупність функцій названих інститутів державного 

регулювання дуже різноманітна. Серед основних Т. Заславська виділяє такі: 

стабілізуючу, адаптаційну, інноваційну, інтеграційну [117, с. 16]. 

Важливо підкреслити, що як об'єкт управління людські ресурси є 

одночасно виробниками і споживачами матеріальних і духовних благ. 

Особливість управління людськими ресурсами полягає в необхідності 

всебічного врахування інтересів особистості, організації, регіону і всього 

суспільства, забезпечення їх органічного поєднання.  
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Об’єктами державного регулювання РЛР є: господарюючі суб’єкти, 

населення, соціальні групи, інституції, соціально-економічні процеси 

(суперечності ринків освітніх послуг і праці, попит і пропозиція робочої сили, 

безробіття; забезпечення відповідних умов життєдіяльності населення та ін.); 

галузі економіки і соціальної сфери; суспільні відносини (наприклад, між 

працівником і роботодавцем).  

Основну мету державного регулювання РЛР пропонуємо сформулювати 

так: послідовне, комплексне сприяння процесам розвитку людських ресурсів, 

досягнення соціальної стабільності, підвищення рівня якості життя людини та 

створення рівних умов і можливостей вибору для кожної людини для 

забезпечення свого нормального існування і розвитку шляхом забезпечення 

якісного економічного, соціального, духовного і культурного розвитку 

суспільства.  

В сучасних умовах проведення адміністративних перетворень в Україні 

проблема визначення принципів державного регулювання розвитку людського 

капіталу є надзвичайно актуальною. Адже в залежності від виявлення 

принципів, закономірностей розгортання соціально-ціннісних засад державного 

управління визначається в тому числі ефективність формування людського 

капіталу та розв’язання соціально-економічних проблем суспільства. 

Термін «принцип» походить від латинського слова, що означає основні, 

найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу і 

соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості [205, 

с. 37].  

Принципи державного управління - це фундаментальні істини, позитивні 

закономірності, керівні ідеї, основні положення, норми поведінки, що 

відображають закони розвитку відносин управління, сформульовані у вигляді 

певного наукового положення, закріпленого переважно у правовій формі, на 

основі якого будується і функціонує апарат державного управління.  

Досліджуючи принципи державного управління С. Стеценко пропонує 

розділити їх на дві групи: загальні (демократизм, законність, гласність, 
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відповідальність держави перед людиною за свою діяльність) та спеціальні 

(галузевий, функціональний, територіальний, поєднання централізації та 

децентралізації, поєднання єдиноначальності й колегіальності) [352, с. 55-57]. 

Ямпольською Ц. визначено такі групи принципів державного управління, 

як організаційно-політичні, організаційно-технічні принципи побудови апарату 

управління, організаційно-технічні принципи діяльності апарату управління 

[199, с 67-68].  

Нижник Н. і Машковим О. виокремлено суспільно-політичні, структурні 

принципи, принципи державно-управлінської діяльності [237, с. 56-58].  

У працях Г. Атаманчука висвітлено й охарактеризовано сутність 

загальносистемних принципів державного управління, структурно-цільових, 

структурно-функціональних, структурно-організаційних та структурно-

процесуальних принципів [13, с.193-197]. 

У наукових працях з державного управління також вирізнено такі 

принципи [13,199,237,352]: загальні (принципи системності, об'єктивності, 

саморегулювання, зворотного зв'язку, оптимальності, інформаційної 

достатності, демократизму, гласності, змагальності, стимулювання); часткові 

(принципи, що застосовуються у різних підсистемах чи суспільних сферах, і 

принципи, що застосовуються при аналізі різних суспільних явищ, організацій, 

інститутів); організаційно-технологічні (єдиноначальності, поєднання 

державного, регіонального і місцевого управління, конкретності, поділу праці, 

принцип ієрархії, делегування повноважень та ін.). 

Ми погоджуємося з підходом систематизації принципів державного 

управління, що розрізняє три групи принципів державного управління: 

загальносистемні, структурні та  спеціалізовані [199, с.37-40].  

До загальносистемних принципів належать: принцип об'єктивності 

управління; демократизму; правової впорядкованості; законності; розподілу 

влади; публічності; поєднання централізації і децентралізації та ін. У групі 

структурних принципів виділяють: структурно-цільові; структурно-

функціональні; структурно-організаційні; структурно-процесуальні принципи. 
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Групу спеціалізованих принципів державного управління утворюють: 

принципи державної служби; принципи роботи з персоналом управління; 

принципи інформаційного забезпечення державного управління; принципи 

діяльності органу виконавчої влади; принципи прийняття управлінських 

рішень.  

Погодившись з вищенаведеними принципами, слід зазначити, що велика 

кількість класифікації принципів державного управління вимагає окреслення 

підходів до їх систематизації. В контексті європейських стандартів державного 

управління, з урахуванням сучасних тенденцій формування соціально-

ціннісних орієнтирів в управлінні суспільством, вважаємо доцільною таку 

низку підстав для систематизації принципів державного управління: загальні 

закономірності, соціальні відносини і процеси, притаманні всій системі 

державного управління; аналіз і наукова характеристика закономірностей таких 

елементів державного управління, як цілі, функції, структура, процес; аналіз 

закономірностей реалізації управлінських елементів, які мають місце в різних 

підсистемах (територіальних, галузевих, функціональних тощо) державного 

управління, забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності 

органів державного управління. 

У систему державного регулювання РЛР необхідно включити низку 

принципів, як основних вихідних положень, незаперечних вимог, дотримання 

яких сприятиме ефективному його функціонуванню.  

Принципи або правила дій поділяються на загальнонаукові та специфічні. 

Для процесів нарощування та розвитку людського потенціалу такими варто 

обрати: науковості, комплексності, системності, пропорційності та 

збалансованості. Специфічними для даних процесів Скиба вважає принципи 

синергійності, сталості, субсидіарності, адаптивності, соціальної 

спрямованості, реальності, стратегічності, ефективності, стимулювання 

людського розвитку [329, с.157]. 

Скиба С. включає майже усі найважливіші принципи державного 

регулювання РЛР, але їх необхідно доповнити. Отже, визначальними 
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(загальнонауковими) принципами державного регулювання РЛР вважаємо 

науковість, погодження інтересів, цілеспрямованість, пріоритетність та 

доцільність, системність, комплексність, синергійність, гнучкість, принципи 

пріоритету прав людини над економікою, єдності економіки і політики, 

прогресивності (врахування у процесі регулювання кращих світових практик та 

їх адаптації до національних реалій); сталості (передбачає, що створена 

державними інститутами й інституціями система регулювання процесів РЛР 

здатна до подальшого існування без прямої бюджетної підтримки за рахунок 

активізації ринкових механізмів фінансування); стратегічності; ефективності, 

прозорості, відповідальності. 

До специфічних принципів организаційно-інституційного розвитку 

системи управління РЛР в сучасних умовах, слід віднести:  

1) принцип системності організаційних і інституційних перетворень на 

всіх рівнях державного регулювання РЛР;  

2) принцип збалансованості інститутів, що забезпечують розвиток 

системи державного управління (регулювання) РЛР;  

3) принцип сумісності змін в системі управління з рівнем розвитку і 

станом РЛР в Україні, його готовністю сприйняти перетворення;  

4) принцип формування економіки знань і підтримки високоморальної 

інтелектуальної культури, заснованої на базових гуманістичних цінностях;  

5) принцип стратегічного розвитку кадрів органів державного управління 

і місцевого самоврядування, громадських організацій;  

6) принцип вибудовування результативної системи знань, когнітивної, 

компетентності, креативності державних службовців та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування;  

7) принцип створення комплексної інформаційної забезпеченості системи 

РЛР на всіх рівнях державного регулювання; 

8) принцип контрольованості здійсненя заходів щодо РЛР, основних 

параметрів і результатів змін у системі державного регулювання РЛР.  

Системне використання цих принципів дозволить забезпечити 
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управління, здатне ефективно здійснювати організаційні перетворення, 

створюючи відповідні інституційні умови для забезпечення РЛР. 

Отже, єдність соціально-ціннісної основи державного управління 

проявляється у взаємодії його принципів: загальних, спеціальних і структурних. 

Перші актуалізують ціннісний вимір демократії як форми організації 

суспільства, що діє на принципі народовладдя як послідовного здійснення прав 

і свобод людей. Другі ґрунтуються на балансі ціннісних орієнтацій державних 

службовців. Треті забезпечують єдність державної влади в трьох її вимірах: 

правовому, політичному й організаційному.  

Спираючись на наукові публікації [264; 321], серед функцій державного 

регулювання РЛР можна виокремити такі: 

– цільову – визначення цілей, пріоритетів та основних напрямів РЛР;  

– стимулюючу – формування регуляторів, здатних ефективно впливати на 

діяльність господарських суб’єктів і спрямовувати їх зусилля на здійснення 

капіталовкладень в розвиток здібностей людини, тобто спрямовувати 

економічні процеси у бажаному для суспільства напрямі;  

– нормативну – держава за допомогою законодавчих актів встановлює 

певні “правила гри” для суб’єктів регулювання РЛР;  

– коригуючу – коригування розподілу ресурсів у економіці, спрямованих 

на РЛР з метою розвитку прогресивних процесів, усунення негативних 

зовнішніх ефектів тощо;  

– соціальну – державне регулювання соціально-трудових відносин, 

зайнятості, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки тощо; 

– регулювання державного сектора економіки, створення суспільних 

благ;  

– контролюючу – державний нагляд і контроль за виконанням певних 

встановлених норм і стандартів щодо регулювання РЛР.  

Слід зазначити, що важливою передумовою та основою формування 

людського капіталу, конкурентних переваг національної економіки, 
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досягнення високих параметрів людського розвитку, входу України до кола 

найбільш розвинених постіндустріальних країн світу є забезпечення 

комплексно-пропорційного розвитку трудового потенціалу регіону. В свою 

чергу, окреслене вимагає наявності теоретико-методологічного та 

методичного забезпечення удосконалення складових системи державного 

регулювання розвитку трудового потенціалу регіону, яке б відповідало 

стратегічним напрямам і пріоритетним завданням формування людського 

капіталу та соціально-економічного зростання країни.  

Проблема формування та розвитку людського капіталу має 

загальнодержавне значення, тому вона цілком правомірно належить до сфери 

державного управління і регулювання та потребує системного підходу. 

М.Латинін констатує, що в сучасній науковій, навчальній і довідковій 

літературі термін «державне регулювання» розглядається в широкому і 

вузькому розумінні. Державне регулювання в широкому змісті полягає в 

установлені державою загальних правил поведінки (діяльності) учасників 

суспільних відносин і їхньому коригуванні залежно від умов, які змінюються. У 

вузькому розумінні державне регулювання – це одна із функцій державного 

управління, спрямована на створення сприятливих економічних, правових, 

організаційних умов діяльності комерційних і некомерційних організацій, 

підприємництва без втручання державних органів у їхню виробничу і 

фінансово-господарську діяльність, за винятком спеціально передбачених 

законом випадків [173]. 

Розвиваючи ідеї М. Латиніна, державне регулювання розвитку трудового 

потенціалу регіону можна визначити як одну із функцій державного 

управління, що спрямована на створення сприятливих економічних, правових, 

організаційних та інших умов для максимально повної реалізації кількісних та 

якісних характеристик економічно активного працездатного населення в 

конкретних соціально-економічних умовах без втручання державних органів у 

діяльність господарюючих суб’єктів, за винятком спеціально передбачених 

законом випадків. 
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Категорія «система» означає цілісну сукупність взаємозв’язаних частин. 

Система активно впливає на свої компоненти, змінюючи та перетворюючи їх 

відповідно до своєї внутрішньої суті (природи) [101, с.9-10]. Системний підхід 

означає необхідність виявлення й оцінки взаємозв’язку та взаємозалежності 

елементів системи, прогнозування можливих змін і необхідні заходи впливу.  

Отже, система державного регулювання розвитку трудового потенціалу 

регіону є системою державного впливу на процеси розвитку трудового 

потенціалу регіону відповідно до поточних і стратегічних цілей соціально-

економічної політики держави. Ця система є єдністю двох підсистем: керівної 

та керованої. Керівна підсистема (суб’єкт регулювання) - людина чи група 

людей, які здійснюють регулюючий вплив на керовану підсистему (об’єкт 

регулювання) спеціалізованими засобами. До суб’єктів державного 

регулювання розвитку ТПР належать органи державного, галузевого, 

територіального та місцевого управління, що мають відношення до розвитку 

трудового потенціалу. Об’єктом державного регулювання розвитку ТПР є 

соціально-економічні та організаційні відносини, що складаються в регіоні з 

приводу розвитку ресурсів праці. Ці відносини ґрунтуються на економічних і 

соціальних інтересах людей. Конкретними проявами можуть бути відносини з 

приводу демографічної поведінки населення регіону, ставлення людей до 

міграції, професійного самовизначення, мотивації і стимулювання трудової 

діяльності тощо. 

Будь-яке регулювання, зокрема і ТПР, неможливе, якщо не сформовано 

його мету, не визначені завдання, принципи, функції, методи, важелі 

регулювання та ресурсне забезпечення (правове забезпечення; фінансово-

економічне забезпечення; адміністративно-організаційне забезпечення; 

інформаційне, кадрове; наукове та ін.). Головною метою розвитку трудового 

потенціалу країни, визначеною Концепцією Загальнодержавної цільової 

соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на 

період до 2017 року [290], є забезпечення підтримання, відновлення і розвитку 

трудового потенціалу, відтворення кваліфікованої робочої сили та підвищення 
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її конкурентоспроможності відповідно до сучасних потреб економічного і 

соціального розвитку.  

Важливо підкреслити, що при формулюванні цілей функціонування 

системи державного регулювання щодо розвитку ТПР на різних рівнях 

необхідно брати до уваги не лише специфіку регіону, але й здатність соціально-

економічних систем до саморегулювання. Також слід враховувати й інші якості 

систем: цілісність, емерджентність, гнучкість, синергізм, рівновага, 

адаптивність, самоорганізація, стійкість та ін. Прийнято виділяти стратегічний і 

тактичний аспекти реалізації основної мети системи державного регулювання 

розвитку ТПР. Стратегічний аспект передбачає макросоціальне обґрунтування 

та розробку оптимальної перспективної територіальної структури 

життєдіяльності населення. Тактичний аспект полягає у забезпеченні 

збалансованого комплексно-пропорційного розвитку окремих регіонів, 

створенні сприятливих умов для успішного функціонування господарських 

об’єктів і проживання населення, для розвитку ринкових відносин. 

Взаємодія структурних елементів системи державного регулювання 

розвитку ТПР базується на системі основних принципів. Ці принципи мають 

відтворювати як тактичні, так і стратегічні орієнтири політики держави. Серед 

основних принципів державного регулювання розвитку ТПР, виділених 

науковцями [133, 299, 437], слід виокремити наступні: додержання балансу 

інтересів особи, суспільства і держави;  верховенства права; соціальна 

справедливість, відповідальність держави, підприємців, громадян; гармонізація 

загальнодержавних, регіональних, місцевих інтересів розвитку трудового 

потенціалу; попередження ризиків руйнування трудового потенціалу; наукове 

управління розвитком трудового потенціалу; ресурсне забезпечення державної 

політики розвитку трудового потенціалу; чітке розмежування повноважень та 

взаємодія органів державної влади щодо управління розвитком трудового 

потенціалу; соціальне партнерство; інтеграція з міжнародними системами 

соціально-трудового розвитку; інформаційна відкритість; пріоритетний 

розвиток суспільства у напрямі задоволення інтересів особи; підтримка 
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таланту, ініціативності. 

Регулювання розвитку ТПР - це процес, що здійснюється на основі 

виявлення відхилень системи (об’єкта регулювання) від заданої траєкторії та 

відповідного впливу на систему для повернення її до заданої траєкторії. В 

регулюванні можна виділити такі основні функції органів державної влади та 

місцевого самоврядування для науково-обґрунтованого впливу на цей процес: 

аналіз, прогнозування, моніторинг, координація, коригування, стимулювання і 

контроль розвитку ТПР. 

Важливе місце в системі регулювання розвитку ТПР займає функція 

прогнозування, виконання якої має передбачати прогноз: чисельності 

населення і його статево-вікової структури; зайнятості населення по галузях 

матеріального виробництва та соціальної сфери; попиту та пропозиції робочої 

сили в територіальному, галузевому та професійному розрізах; обсягів 

професійного навчання, підготовки молодих робітників і фахівців; рівня освіти 

і здоров'я населення; розселення населення та ін.  

Функція координації включає забезпечення ефективної дії як державних, 

так і ринкових структур у процесі розвитку ТПР. При чому роль держави у 

цьому процесі полягає у забезпеченні системності дій усіх гілок влади на різних 

рівнях управління з метою усунення протиріч у реалізації політики розвитку 

ТПР. Функція моніторингу здійснюється шляхом встановлення відповідних 

індикаторів, визначення державних органів, уповноважених на його 

проведення, виконання заходів з відстеження ситуації в регіонах держави, 

підготовки та оприлюднення результатів  моніторингу.  

Стимулювання трудової активності населення на рівні регіону передбачає 

взаємозв’язок між такими елементами, як населення, формування та обробка 

інформації щодо аналізу розвитку галузевих структур і виробничих комплексів, 

механізму управління мотивацією інноваційної активності населення. Система 

державного регулювання розвитку ТПР має стимулювати інтеграційні процеси 

в суспільстві, протистояти ризику посилення регіональних відмінностей щодо 

розвитку трудового потенціалу. Водночас треба враховувати, що фундаментом 
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регіонального розвитку має стати самостійність регіонів щодо визначення цілей 

свого розвитку та можливості фінансування заходів для їх реалізації, передусім 

завдяки власним джерелам та залученню інвестицій. 

Не торкаючись безумовно важливих питань розподілу прав і повноважень 

влади між її рівнями, ми вважаємо не менш принциповим моментом наукового 

осмислення регіональної політики необхідність чіткого усвідомлення двох її 

зрізів. Перший – це політика держави щодо регіонів (державна регіональна 

політика), другий – регіональна політика, що здійснюється самими регіонами. 

Першу складову реалізують центральні органи влади, другу – органи місцевого 

самоврядування. Причому одним з основних завдань держави є якраз створення 

необхідних умов для місцевих органів влади з метою ефективного управління 

регіональними процессам [256, с. 30]. 

Як було зазначено вище, жодна система не може досягати цілей і 

виконувати функції без відповідного ресурсного забезпечення. На думку 

автора, до важливих ресурсів розвитку ТПР слід віднести: ресурси 

забезпечення (правові, організаційні, наукові, фінансові, інфраструктурні та 

ін.); ресурси відносин (ідеологічні, культурно-психологічні, батьківські, 

сімейні, навчально-виховні, виробничо-ділові та ін.); ресурси регулювання – 

важелі (принципи, методи, інструменти та ін.)  

Побудова системи державного регулювання розвитку ТПР неможлива без 

з’ясування основних засобів впливу на соціально-економічні та організаційні 

відносини, що складаються в регіоні з приводу розвитку ТПР. Залежно від 

обраних критеріїв існує кілька варіантів класифікації засобів впливу на 

розвиток трудового потенціалу регіону:  

1. За критерієм «ступінь безпосереднього впливу держави на процес 

прийняття суб'єктами управлінських рішень» розрізняють методи прямого 

(субсидії зайнятості, субсидії найму, дотації, доплати зі спеціальних фондів, 

податкові пільги та ін.) й методи непрямого впливу (важелі кредитно-грошової, 

амортизаційної, валютної, зовнішньоекономічної політики) [11].  

2. За організаційно-інституціональним критерієм прийнято розрізняти 
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адміністративні (заборони, дозволу й примушення) й економічні (засоби 

бюджетно-податкової політики; засоби грошово-кредитної політики; 

програмування, планування й прогнозування економіки) методи реалізації 

державної економічної політики [256; 347].  

Очевидно, що ефективність впливу розглянутих методів зросте, якщо 

вони будуть застосовуватися системно й узгоджено різними рівнями 

управління. 

Враховуючи необхідність перетворення механізмів державного 

управління економічним розвитком на механізми державного регулювання 

(О.Амосов [5]), слід наголосити, що для розвитку ТПР найбільш прийнятними є 

непрямі методи, адміністративні методи дозволу та економічні методи 

стимулювання. Названі методи мінімізують зусилля держави щодо втручання у 

діяльність господарюючих суб’єктів та передбачають насамперед створення 

передумов для розвитку ТПР.  

Визначення важелів забезпечення розвитку трудового потенціалу регіону 

слід здійснювати, зважаючи на: складну структуру трудового потенціалу, що 

вимагає комплексного підходу в регулюванні; наявність численних 

структурних трансформацій у тенденціях розвитку різних потенційних 

складових, що зокрема зумовлюються потужним динамізмом 

інституціонального середовища; посилені факторні впливи екзогенного 

характеру на розвиток соціально-трудового потенціалу з деструктивними 

проявами; необхідність забезпечення розвитку трудового потенціалу на 

інноваційних засадах як потужного індикатора загального соціально-

економічного розвитку регіону та фактора сприяння його модернізації [255, с. 

111-116]. 

Таким чином, державне регулювання розвитку ТПР – складний 

динамічний процес керованого впливу на соціально-економічні і організаційні 

відносини щодо розвитку трудового потенціалу регіону в контексті визначених 

державних стратегічних орієнтирів. Дослідження системи державного 

регулювання розвитку ТПР має передбачати вивчення двох її складових: 
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організаційної та функціональної. З організаційного погляду система 

державного регулювання розвитку ТПР являє собою складну, ієрархічно 

побудовану сукупність органів державного, територіального, галузевого і 

місцевого управління. Рівнями регулювання розвитку ТПР є: 

загальнодержавний, регіональний, місцевий, а також рівень окремої організації, 

де ресурси праці у формі кадрового складу організації безпосередньо 

реалізують своє соціально-економічне призначення.  

З функціонального погляду цю систему характеризує безперервний і 

постійно поновлюваний процес впливу на трудовий потенціал регіону, який 

охоплює законодавчі, планово-економічні, організаційні рішення і заходи, 

аналітичні процедури, інформаційне та фінансове забезпечення тощо. Для 

ефективного функціонування досліджуваної системи обидві складові її 

діяльності - організаційна та функціональна - повинні відповідати державним 

завданням, що ставляться перед системою і бути взаємно узгодженими.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що розвиток трудового 

потенціалу регіону являє собою процес стратегічних змін його кількісно-

якісних характеристик для забезпечення найповнішої реалізації й ефективного 

використання трудового потенціалу в даний час та в перспективі. Він 

передбачає демографічний, психофізіологічний, інтелектуальний, культурний 

розвиток населення для формування його економічної активності. Без 

державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону в умовах 

становлення нових моделей економіки (інноваційної, інформаційної, 

постіндустріальної) успішна реалізація стратегії соціально-економічного 

розвитку держави та її регіонів неможлива. Отже, забезпечення державного 

регулювання розвитку трудового потенціалу регіону має бути пріоритетним 

завданням держави щодо формування людського капіталу та сталого розвитку 

країни.  

В сучасних умовах можна говорити про нову парадигму соціального, 

економічного і політичного розвитку, що засновано на інтенсивному 

використанні людського капіталу [334].  
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Виділяють певні чинники, які мають вплив при формуванні людського 

капіталу: рівень розвитку економіки держави; стан демографічної ситуації та 

показник тривалості життя; рівень доходів населення; рівень якості та 

доступності освіти та сфери охорони здоров’я; розвиненість суспільних свобод 

та демократичних інституцій; екологічна безпека та стан навколишнього 

середовища; кількість та тривалість інвестицій в людський капітал; 

розвиненість громадянського суспільства тощо [61].  

Зазначені фактори є змінними величинами та можуть корегуватися в той 

чи інший бік. Окремі напрями мають більш гнучку реакцію на управлінський 

вплив, інші передбачають формування інституційного середовища, подолання 

впливу зовнішніх чинників, досягнення певного еволюційного стану 

суспільства. Але конкретні дії повинні визначатися розробленою та схваленою 

державною політикою відповідної галузі чи напряму. 

Під державною політикою дослідники сфери державного управління 

розуміють засіб, за рахунок якого держава може досягати встановленої мети у 

певному секторі шляхом правових, економічних, адміністративних методів 

впливу та наявних у розпорядженні ресурсів [18, c. 122].  

Державну політику розглядають як процес трансформації державного 

управління з системи реагування на проблеми в систему, яка розширює 

адаптивні можливості держави та суспільства і здійснює цілеспрямовані зміни 

суспільних відносин [45, с. 42].  

Важливими характеристиками державної політики визначають: 

реагування на зміни, які відбуваються в суспільстві та державі; комплексний 

характер і розгляд проблем у взаємозв’язку з іншими; ефективність і 

результативність; довіра населення [357, с. 55]. 

Державна політика, спрямована на розвиток людського капіталу, 

традиційно стосується атрибутів людського капіталу (як правило, знань і 

навичок), що передбачає освіту та навчання. Розвиток атрибутів (таких як 

ставлення та сприйняття), що впливають на готовність працівників до 

інновацій, потребують різних втручань у державну політику: забезпечення 
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доступності суб’єктам господарської діяльності необхідних ресурсів та знання, 

для зосередження уваги зазначених суб’єктів на складових людського капіталу. 

Держава повинна мінімізувати ризики, пов’язані з підприємствами, які 

інвестують у формування складових людського капіталу, що матиме за мету – 

стимулювання інновацій [538]. 

Досягнення соціальних результатів почало розглядатися передумовою 

вирішення стратегічного завдання – забезпечення стійкого економічного 

зростання. Адміністративний вплив держави на процеси розвитку якісних і 

кількісних характеристик людського капіталу базуються на силі державної 

влади і носять характер заборони, дозволу або примусу. Серед економічних 

заходів регулювання державою процесів відтворення людського капіталу слід 

виділити пряме бюджетне фінансування інвестицій в людський капітал, де 

стримується, або стимулюється накопичення сукупного людського капіталу в 

загальнодержавних інтересах. Держава з власних джерел фінансує не тільки 

державні структури освіти, охорони здоров’я, культури, а й установи 

недержавного сектора за умови реалізації останніми державних стандартів. 

Велику роль відіграють субсидії, дотації, що направляються на реалізацію 

конкретних програм, пов’язаних з накопиченням людського капіталу, 

зростанням його якісних і кількісних характеристик [91]. 

Соціально-економічна відповідальність є результатом синергетичної 

взаємодії людського, соціального і морального капіталів всіх суб’єктів 

економічних відносин, в тому числі держави, яка «пронизує» всю сукупність 

соціально-економічних взаємовідносин економічних суб’єктів у суспільстві, 

виступаючи додатковим критерієм ефективності їх взаємодії. Державі-

інвестору належить вибудовувати послідовність двох комплексних завдань: 1) 

якісне відтворення і накопичення людського капіталу (створення умов і 

стимулів його накопичення і заощадження, «культивування» раціональної 

складової в загальному обсязі людського капіталу, формування 

конкурентоспроможного людського капіталу, прогнозування перспективних 

напрямків розвитку людського капіталу відповідно до майбутніх потреб 
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економіки); 2) ефективне використання накопиченого людського капіталу (в 

процесі суспільного виробництва за допомогою ринку праці, споживчих ринків; 

створення всередині країни умов для здійснення трудової діяльності). Держава, 

застосовуючи інструменти економічної політики (бюджетно-податкову та 

грошово-кредитну політику), цілеспрямовано впливає на процеси відтворення і 

нагромадження людського капіталу як на макро-, так і на мікрорівні – по 

відношенню до домогосподарств і підприємств. Важливим інструментом в 

політиці якісного відтворення і накопичення людського капіталу є державні 

витрати на соціально-культурні заходи [125]. 

Розвиток і раціональне використання вищевказаного ресурсу є 

стратегічним пріоритетом держави, що створює надійний фундамент для 

довгострокового розвитку всіх сфер суспільного життя. Поряд з цим важливо 

відзначити, що інвестиції в людський капітал не дають швидкого ефекту. 

Процес є довгостроковим і витратним [58].  

Таким чином, державне регулювання розвитку людського капіталу 

належить до пріоритетних завдань державної соціально-економічної політики 

України, є одним із ключових питань становлення нової моделі інноваційної 

економіки, суттєвою складовою частиною забезпечення економічної безпеки та 

стабільності держави.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід резюмувати, що державне 

регулювання розвитку людського капіталу – це застосування суб’єктами 

державних владних структур та організаційної інфраструктури механізмів 

впливу на процеси і умови розвитку людського капіталу. В умовах 

трансформації індустріального суспільства в інтелектуальне державне 

регулювання розвитку людського капіталу потребує адекватних механізмів, які 

могли б ідеально вмонтуватися в економіку знань і сталого розвитку. Для 

вирішення цього складного й актуального завдання необхідно виокремити 

механізми державного регулювання розвитку людського капіталу і 

охарактеризувати їх сутність та зміст. Ці механізми, які представлять собою 

набір опосередкованих системними взаємозв’язками компонентів, складених із 



 84 

сукупності елементів, що перебувають у загальному взаємозв’язку та 

взаємообумовленості та відбивають складну систему соціально-економічних 

відносин між державою як суб’єктом регулювання розвитку людського 

капіталу та об’єктами розглянемо у наступному підрозділі. 

 

1.3. Сутність та зміст механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу 

 

Вибудовування різних управлінських моделей, які передбачають, поряд із 

зростанням ВВП, підвищення якості життя, рівня людського розвитку, все 

більше уваги приділяє питанням дослідження людського капіталу, як одного з 

основних елементів майбутнього інноваційного світу. Враховуючи 

багатоаспектість реалізації завдань щодо формування, накопичення та 

використання людського капіталу, виникає потреба ефективного управління 

зазначеним процесом на рівні держави. В міру поступового зменшення ролі та 

результатів існуючих моделей соціально-економічного розвитку країни, 

науковці все глибше намагаються дослідити можливості людських ресурсів, 

впливу на них держави, а звідси – і необхідність формування системи 

державного регулювання формування та розвитку людського капіталу з метою 

досягнення необхідних суспільних цілей.  

Пріоритетами державного регулювання сфери розвитку людського 

капіталу вбачається створення конкурентоспроможної економіки на основі 

людських здібностей, компетентностей та можливостей; реалізація 

забезпечення необхідними ресурсами напрямів та сфер, що формують 

людський капітал; впровадження можливих форм накопичення людського 

капіталу; формування інноваційного та підприємницького середовища на 

державному, регіональному та місцевому рівнях. Тобто система державного 

регулювання передбачає реалізацію механізмів державного регулювання, 

спрямованих на забезпечення встановлених цілей у сфері розвитку людського 

капіталу. 
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Наявність низки проблемних питань, пов’язаних із розвитком людського 

капіталу передбачає пильну увагу з боку системи державного управління. 

Сучасні науковці доводять, що вплив суб’єктів державного управління на 

об’єкт управління реалізується за допомогою дії механізмів державного 

регулювання.  

Ускладнення структури та механізму соціально-економічних відносин 

аргументують необхідність поглибленого вивчення сутності та змісту 

механізмів державного управління та механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні.  

Виходячи з нагальної потреби всебічного дослідження питань, пов’язаних 

з концепцією людського капіталу, доцільно розглянути підходи до формування 

механізмів державного управління розвитку людського капіталу в Україні, як 

складника сучасних концепцій сталого розвитку. 

Актуальні питання, пов’язані з дослідженням механізмів державного 

управління розвитком людського капіталу вивчали такі вчені як П.Галкін, 

Д.Гонін, Р.Джумаєва, А.Добринін, С. Дятлов, Н.Ішмухаметов, Т.Мухутдінова, 

М.Пархомчук, О.Солодухіна, А. Ткаченкота інші.  

Значимість підвищення ефективності формування і використання 

людського капіталу визначає необхідність розробки механізму управління цим 

процесом, який визначається, як сукупність інструментів і способів впливу на 

людський капітал, що використовують органи державної влади з метою 

підвищення темпів економічного зростання та інноваційного розвитку [337].  

Реалізація механізму управління людським капіталом має сприяти 

вирішенню завдань щодо створення умов для формування та ефективної 

реалізації людського капіталу [338]. 

Управління людським капіталом означає спрямовані дії суб’єктів 

управління на формування і розвиток елементів людського капіталу, що 

відповідають інноваційним характеристикам. Управління людським капіталом 

має виконувати такі основні функції: економічну, соціальну, інноваційну і 

стимулюючу. Управління людським капіталом обов’язково має включати в себе 
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процеси його формування, реалізації, оцінки та координації [91].  

Тому, не випадково, що в системі державного управління важливе місце 

дослідники приділяють вивченню механізмів державного управління, 

відповідно яких є різні наукові підходи до розуміння.  

За визначенням В. Малиновського, механізм державного управління є 

сукупністю засобів організації управлінських процесів і способів впливу на 

розвиток об’єктів, якими управляють, з використанням відповідних методів 

управління, спрямованих на реалізацію цілей державного управління  [199].  

Механізм державного управління – це функціонально й ієрархічно 

впорядкована система державних і муніципальних органів, організацій, 

підприємств та установ, яка забезпечується єдністю державної влади, єдиним 

правовим простором і єдиними принципами діяльності всіх структур, що в неї 

входять [252]. 

Під механізмом державного управління слід розуміти систему, яка має на 

меті досягнення поставлених завдань щодо забезпечення матеріальних і інших 

важливих потреб суспільства для досягнення економічного ефекту, 

використовуючи при цьому інструменти державного управління [1].  

Обов’язковими складовими механізмів державного управління є: цілі, 

принципи, функції, методи, інформація, технологія та технічні засоби [363]. 

Комплексний механізм державного управління може складатися з таких 

видів механізмів: економічного; мотиваційного; організаційного; політичного; 

правового [1; 2].  

На нашу думку, комплексний механізм державного управління розвитком 

людського капіталу України являє собою соціально націлене поєднання 

елементів (функцій, можливостей, ресурсів, інструментів, способів, методів, 

технологій), шляхом яких суб’єкти управління (органи державної влади) 

реалізують скоординовану управлінську дію на сукупність чинників 

формування людського капіталу, які забезпечують його ефективне формування, 

накопичення, розвиток та використання, для отримання необхідних показників 

у відповідності до сформульованих завдань та мети. 
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Фрагмент дії механізму управління людським капіталом відповідно до 

сфери освіти, що включає етапи, суб’єкти управління, цілі, завдання та рівні 

управління, представлено в табл. 1.3.  

Таблиця 1.3 

Взаємодія елементів механізму управління людським капіталом [337] 

Етап Суб’єкт управління Ціль Завдання 

Розробка 

стратегічних 

прогнозів стану 

структури ринку 

праці регіону 

Органи державної 

влади 

Визначення 

потреб ринку 

праці у фахівцях 

Отримання достовірних 

даних про прогнозні 

значеннях попиту і 

пропозиції на ринку праці; 

розподіл бюджетних місць 

в освітніх установах з 

урахуванням отриманих 

прогнозних значень 

Розробка пропозицій 

і рекомендацій з 

навчання та 

бажаного рівня 

професійної 

підготовки фахівців 

Підприємства та 

організації, освітні 

установи всіх 

рівнів освіти 

Підвищення 

ефективності 

взаємодії 

підприємств і 

освітніх установ 

Розробка освітніх 

стандартів з урахуванням 

пропозицій підприємств і 

організацій; поглиблення 

взаємодії підприємств і 

освітніх установ 

Формування 

загального 

людського капіталу 

з обов’язковим 

використанням 

результатів, 

отриманих на 

попередніх етапах 

Освітні організації 

всіх рівнів освіти, 

заклади охорони 

здоров’я, 

неформальні 

інститути, сім’я 

Формування 

загальних знань, 

умінь і навичок 

Накопичення освітнього 

потенціалу; підготовка 

фахівців з урахуванням 

сучасних вимог 

підприємств і організацій 

Використання 

загального 

людського капіталу 

та формування 

специфічного 

людського капіталу 

Служби зайнятості, 

підприємства і 

організації, 

установи, що 

здійснюють 

перепідготовку та 

підвищення 

кваліфікації, 

установи охорони 

здоров’я, 

неформальні 

інститути, сім’я 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників з 

метою 

професійного 

зростання, 

формування 

загальних і 

спеціальних знань 

і умінь і їх 

реалізація в 

професійній 

діяльності 

Реалізація спільного 

людського капіталу; 

формування спеціального 

людського капіталу; 

створення і збереження 

робочих місць; оволодіння 

професією, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації; 

підтримання рівня життя 

населення 
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Таким самим чином можливе визначення елементів механізму 

державного управління щодо сфери охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, сфери культури, міграційного руху населення, використовуючи 

галузеві особливості сфери діяльності. 

Є думка, що основними елементами механізму формування та 

ефективного використання людського капіталу можна визначити: 

демографічно-просторовий, законодавчо-нормативний, бюджетно-фінансовий, 

соціально-економічний, організаційно-інформаційний, педагогічно-виховний 

блоки [318, с. 193].  

На нашу думку, можливо виділити наступний склад комплексного 

механізму державного управління: організаційний, адміністративний, правовий, 

економічний механізми. 

Кульман А. розглядає економічний механізм як потрібний взаємозв’язок, 

який з’являється між різними явищами в економіці [168, c. 12].  

Окремі дослідники вбачають, що в економічному механізмі поєднуються 

форми, методи, інструменти, з допомогою яких реалізується управління 

процесами в економічній сфері [37, с. 32–34].  

Як інструмент механізму управління людським капіталом розглядають 

інвестиції в людський розвиток багаторівневого управління людським 

капіталом, що передбачає витрати різних необхідних форм, направлених на 

сприяння збільшення продуктивності праці людини та зростання доходів. 

Порівнюючи інвестування в інші форми капіталу, з інвестиціями в людський 

капітал, відмічено, що останні є значно вигіднішими як відносно конкретної 

людини, так і в цілому відносно до суспільства, адже створюють суттєвий щодо 

обсягу, тривалостів часі та інтегральний за характером соціально-економічний 

ефект [92, с. 48–56]. 

Правовий механізм державного управління можливо розглядати, як 

поєднану множину правил, норм, елементів, процедур і визначених процесів, 

які утворюють та структурують системний простір, у якому реалізується 

політика держави у сфері розвитку людського капіталу [365, с. 134].  



 89 

Енциклопедичний словник з державного управління визначає правовий 

механізм як комплекс взаємопов’язаних юридичних засобів, які об’єктивовані 

на нормативному рівні, необхідні та достатні для досягнення певної 

мети [104, с. 422]. 

Організаційний механізм – є послідовністю етапів проектування 

структур, детального аналізу і визначення системи цілей, продуманого 

виділення організаційних підрозділів і форм їх координації для забезпечення 

функціонування організаційної системи [104, с. 422].  

Досліджуючи механізми державного управління, слід відзначити, що 

процеси державного регулювання забезпечуються відповідними механізмами, 

які мають динамічний характер сукупності певних дій, та підпорядковані 

встановленій меті, цілям та завданням. В залежності від управлінських процесів 

змінюються і дія механізмів державного регулювання.  

В цілому, науковці підходять до трактування поняття «механізм 

державного управління» з різних позицій, а саме, як:  

1) засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу, послідовну 

реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій 

орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів 

управління та спрямовані на досягнення визначеної мети [81, с. 12];  

2) сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових 

засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів державного управління на їх 

діяльність із забезпечення узгодженості інтересів учасників державного 

управління, які взаємодіють [82, с. 236];  

3) штучно створену складну систему, призначену для досягнення 

поставлених цілей, яка має визначену структуру, сукупність правових норм, 

методи, засоби, інструменти державного впливу на об’єкт управління [315, с. 

15];  

4) практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 

державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну 

систему з метою досягнення поставлених цілей [80, с. 116-117].  
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Більш дискусійною є полеміка у визначеннях соціально-економічного 

змісту категорії «механізм державного регулювання». Узагальнення наукових 

підходів до визначення сутності механізму державного регулювання засвідчує, 

що в основі лежить ідентифікація його як певної системи.  

Щоправда зміст її інтерпретується науковцями неоднозначно, а саме:  

1) як сукупність форм, методів, засобів впливу та ін. (з погляду В. 

Карсекіна та ін. [438]);  

2) як сукупність певних регуляторів (на думку Л. Дідківської, Л. Головко 

та ін. [88]);  

3) як спосіб (послідовність) дій суб’єкта й набір методів, інструментів 

тощо, які розв’язують суперечності, що виникають (за свідченням М. Латиніна, 

О. Комякова та ін. [151, 174]);  

4) як заходи (послідовність дій) і засоби, розроблені державою з метою 

активізації суб’єкта (І. Розпутенко, Ю. Рябцева, Н. Мельтюхова [311, 312]); 

5) як систему знань про сутність, закономірності дії та правила 

застосування типових методів та засобів впливу (С. Чистов, А. Никифоров, Т. 

Куценко [83]). 

Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу має 

декілька рівнів та являє собою відповідну взаємодію елементів (рис. 1.2). 

Еволюція наукової думки породжує поступовий перехід від дослідження 

суто економічної сутності людського капіталу до вивчення управлінських 

аспектів можливості державного впливу на процеси формування, накопичення, 

використання та розвитку людського капіталу. І в цьому сенсі неможливо 

применшити роль організаційного та економічного механізмів державного 

регулювання та використання його можливостей, що має забезпечити процес 

розвитку людського капіталу шляхом адаптації відповідних форм, методів, 

інструментів та ресурсів державного регулювання до сучасних вимог 

суспільного розвитку.  

Тому існує нагальна потреба дослідження особливостей організаційного 

та економічного механізмів державного регулювання розвитку людського 
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капіталу в Україні та можливостей щодо його удосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Рівні механізму державного регулювання розвитку людського 

капіталу 
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забезпечення спирається на удосконалення законодавства, яке регламентує 

всебічний розвиток сфер, що впливають на формування людського капіталу 

(закони, постанови, стратегічні документи, програми). В той же час, реалізація 

правових норм та впровадження стратегій у сфері охорони здоров’я, освіти, 

соціального забезпечення, духовного та фізичного розвитку передбачає 

застосування організаційно-економічного механізму державного регулювання з 

метою забезпечення необхідними ресурсами. 

Питання, пов’язані з теоретико-методологічними аспектами 

функціонування організаційнго та економічного механізмів державного 

регулювання широко досліджуються в науковій літературі. Організаційний та 

економічний механізми розглядаються, як система, в якій є елементи 

організаційної та економічної дії на процеси управління, де здійснюється 

цілеспрямоване перетворення впливу управлінських елементів на об’єкт 

управління. Зазначена система містить підсистеми, пов’язані з управлінням, 

регулюванням, стимулюванням, координацією, мотивацією [69]. 

Організаційний механізм має забезпечувати функціонування та дію 

наявних елементів організаційної системи та організацію взаємодії між 

вказаними елементами з метою досягти встановлених цілей [263].  

В якості методів здійснення економічного механізму слугує 

ціноутворення, оподаткування, фінансування, кредитування, страхування [139].  

Основними інструментами непрямого регулювання є інструменти різних 

напрямків економічної політики держави (грошово-кредитної, фіскальної, 

податкової, бюджетної, інвестиційної, інноваційної та амортизаційної їх 

складових). З економічних важелів регуляторного впливу найбільшого 

поширення набули заходи фінансової політики; важелі грошово-кредитної 

політики; прогнозування, планування і програмування економіки [204].  

Фінансування реалізується з бюджетів різних рівнів, фондів, на основі 

коштів суб’єктів господарської діяльності. 

Як основні елементи організаційного та економічного механізму можливо 

вирізнити елементи демографічно-просторового, законодавчо-нормативного, 
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бюджетно-фінансового, соціально-економічного, організаційно-інформаційного 

характеру. Сутність організаційного та економічного механізмів розвитку 

людського капіталу дозволяє в подальшому розробляти та обґрунтовувати 

критерії та методи оцінки його функціонування, та можливості використання на 

практиці, що підвищить конкурентоспроможність підприємств та суспільства в 

цілому [318]. 

Організаційний та економічний механізми є одним із елементів системи 

державного регулювання розвитку людського капіталу, які спрямовані на 

організацію та забезпечення формування, накопичення та використання 

людського капіталу. Зазначені завдання передбачають створення та реалізацію 

державою умов для стимулювання економічним інструментарієм сфери освіти, 

навчання, медичного обслуговування, мобільності, мотивації, захисту 

навколишнього середовища, культури, інших напрямів і державної політики, 

відповідно до сфер, які впливають на людський капітал і на зростання. 

Інвестиційні ресурси, що складаються з коштів державного та місцевих 

бюджетів, різноманітних фондів, коштів суб’єктів господарювання, грантових 

надходжень, формують основні напрями вкладень у розвиток людського 

капіталу. Окремими економічними інструментами у державному регулюванні 

сфери людського капіталу є відповідні напрями економічної політики держави 

(грошово-кредитна, фіскальна, податкова, бюджетна, інноваційна).  

Одним із головних інструментів організаційного та економічного 

механізмів державного регулювання є залучення інвестиційних ресурсів. 

Інвестування в людський капітал схоже на інвестування у фізичний капітал, 

коли від інвестицій у людський фактор виробництва очікують економічну 

віддачу. Оскільки людський капітал включає сферу освіти, навчання, 

медичного обслуговування та інших доповнень до знань та здоров’я, будь-яка 

політика, що стосується цих сфер, впливає на людський капітал і на зростання 

[94]. 

Узагальнюючи думки науковців [69; 263; 318; 190], можна стверджувати, 

що організаційний та економічний механізми державного регулювання 
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розвитку людського капіталу являє собою систему організаційних та 

економічних засобів (цілей, принципів, завдань, методів, інструментів, форм, 

важелів і стимулів) цілеспрямованого управлінського впливу суб`єкта 

регулювання на соціальні інститути та соціально-економічні процеси розвитку 

людського капіталу, за допомогою яких виконуються взаємопов`язані функції 

для досягнення поставленої мети і розв`язання суперечностей. Представлене 

трактування враховує елементну, цільову, функціональну, процесну складові. 

Відповідно, визначене трактування дозволяє чітко розуміти структуру 

організаційного та економічного механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу, функціонування якого забезпечить стійке економічне 

зростання в країні. 

Отже, організаційний та економічний механізми державного регулювання 

формування і розвитку людського капіталу є вкрай важливими, оскільки від 

ефективності їх реалізації залежить рівень і якість життя населення. Важливо 

наголосити, що в умовах інноваційного шляху соціо-еколого-економічного 

розвитку суспільства і переходу до сталого розвитку методологічною основою 

є системний підхід, який дозволяє об`єднати різнорідні структурні елементи 

організаційного та економічного механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу, забезпечити узгодження діяльності всіх соціально-

економічних інститутів, діяльність яких спрямована на формування і розвиток 

людського капіталу. 

Організаційний та економічний механізми державного регулювання 

розвитку людського капіталу, як складні соціально-економічні цілісності не 

можуть ефективно функціонувати, з одного боку, без єдиного центру, що 

виконує функції цілепокладання, координації та оптимізації структури для всієї 

системи (держави), а з іншого без самоврядування на місцях, наділеного 

достатніми повноваженнями і матеріальними можливостями для оперативного 

маневру і гнучкого регулювання розвитку людського капіталу з урахуванням 

місцевих особливостей і локальних змін економічної і соціальної обстановки. 

Призначення політики державного регулювання розвитку людського капіталу - 
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чітко розмежувати, і в той же час поєднувати на засадах системного підходу 

економічні, організаційні та соціальні функції обох механізмів. 

Таким чином, організаційний та економічний механізми державного 

регулювання розвитку людського капіталу можна визначити, як поєднання 

елементів організаційного (економічного) впливу в процесі регулювання з 

метою забезпечення реалізації цільових пріоритетів об’єктом регулювальної 

діяльності за рахунок методів, важелів, інструментів, способів на основі 

розробленої державної політики та здійснення функцій планування, організації, 

мотивації, координації та контролю.  

Державне регулювання розвитку людського капіталу впроваджується 

органами державної влади та управління, а також суб’єктами організаційної 

інфраструктури в управлінську практику через механізми державного 

регулювання. Механізми регулювання є самостійною підсистемою у будь-якій 

системі регулювання. Більш того, саме механізми регулювання об’єднують 

суб’єктну і об’єктну підсистеми в цілісну систему регулювання. Доцільно 

розрізняти правовий, організаційний, економічний та комунікативний 

механізми. 

Враховуючи вищевикладене, державне регулювання розвитку людського 

капіталу можна розглядати як систему (рис. 1.3), яка становить компонентну 

структуру.  

Її складовими є цілі, завдання, принципи, функції, суб’єкти й об’єкти, 

методи, форми та механізми державного регулювання, які у своїй взаємодії та 

взаємозв’язку обумовлюють соціально-економічну політику країни щодо 

розвитку людського капіталу, реалізація якої сприятиме досягненню 

стратегічної мети та виконанню регулюючої функції держави у сфері 

державного управління.  

Існує кілька варіантів класифікації засобів впливу на розвиток людського 

капіталу:  

1. За критерієм «ступінь безпосереднього впливу держави на процес 

прийняття суб'єктами управлінських рішень» розрізняють методи:  
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Рис. 1.3. Система державного регулювання розвитку людського капіталу (РЛК) (розробка автора) 

Методи: 
адміністративні (ліцензії, квоти, санкції, норми, стандарти, 

державні замовлення, ціни тощо); економічні (фіскальна, бюджетна, 

податкова, грошово-кредитна політики держави); соціально-

психологічні 

 

Інструменти: 
правові (накази, розпорядження, правила, законодавчі та нормативні 

документи); соціально-економічні (плани, програми , проекти, договори); 

організаційно-управлінські (нормативи, трудові баланси, прогнозні 

показники, бюджет); фінансово-кредитні та інвестиційні 

 

Суб`єкти: 
держава в особі інститутів - органів законодавчої і виконавчої влади, відповідальних за вироблення та реалізацію заходів у сфері РЛК 

Концептуальні основи і принципи 

державного регулювання РЛК: 
цілеспрямованості; соціальної 

орієнтованості; адаптивності; наукової 

обґрунтованості; системності та ін. 

 

Плануваня та узгодження стратегічних цілей 

державного регулювання РЛК між суб’єктами  
Функції державного регулювання 

РЛК: цільова,стимулююча; нормативна; 

коригуюча; соціальна; контролююча  

 Організація виконання рішень, оптимізація зв`язків між 
елементами системи 

Об`єкти державного регулювання РЛК: господарюючі суб’єкти, населення, соціальні групи, інституції 
 

Соціально-економічна політика та її складові:  

соціальна, демографічна, освітня, міграційна, екологічна, інвестиційна, антициклічна, структурна, науково-технічна та інноваційна, зовнішньоекономічна,  
бюджетно-податкова, конкурентна, цінова, грошово-кредитна, регіональна 

 

Використання нових техно-

логій, ефективне використання 

трудових і матеріальних ре-
сурсів, підвищення продук-

тивності праці, удосконалення 

структури управління 

 

 

Розширення зайнятості та 

підвищення конкурентоспромож-

ності робочої сили, запобігання 
зростанню безробіття, запровад-

ження гнучких форм зайнятості, 

розширення вторинної зайнятості 

 

Розвиток малого 

підприємництва, 

самостійної 

зайнятості 

 

Сприяння зменшенню 

розшарування населення за 

рівнем доходів та 

удосконалення державного 

регулювання мінімальних 

соціальних стандартів 

 

 

Удосконалення соціальної політики 

держави шляхом прийняття на 

законодавчому рівні антикризових 
заходів щодо запобігання зниження рівня 

життя населення та соціального захисту  

населення 

Соціальні інститути, що сприяють РЛК: 
неприбутковий сектор (соціальне підприємництво), що об'єднує міжнародні організації, територіальні общини, громадські організації; комерційне 
підприємництво; спеціалізовані у різних сферах (освіти, культури, міграції, праці та зайнятості, озорони здоров`я, екологічної безпеки, 
соціального захисту та соціального забезпечення тощо) організації, установи; домогосподарство (сім'я) і сама людина 

 

Механізми державного регулювання 
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 прямого впливу - безпосередньо діють на функціонування суб'єктів. 

Такий безпосередній вплив здійснюється за допомогою інструментів 

адміністративно-правового характеру, які регламентують діяльність суб'єктів 

господарювання, і економічних інструментів прямого впливу. Основними 

інструментами прямого державного регулювання є: нормативно-правові 

акти, директивні заходи макроекономічних планів і цільових комплексних 

програм, державні замовлення, централізовано встановлені ціни, нормативи, 

ліцензії, квоти, державні бюджетні витрати, ліміти, субсидії зайнятості, 

субсидії найму, дотації, доплати зі спеціальних фондів, податкові пільги 

тощо; 

 непрямого регулювання  це методи, які регламентують поведінку 

суб'єктів не прямо, а опосередковано, через створення певного економічного 

середовища, яке змушує їх діяти в потрібному державі напрямку. До методів 

непрямого регулювання належать інструменти фіскального, бюджетного, 

грошово-кредитного, інвестиційного, амортизаційного, інноваційного та 

інших напрямів економічної політики, а також методи морального 

переконування. 

2. За організаційно-інституціональним критерієм прийнято розрізняти: 

 адміністративні  це інструменти прямого впливу держави на 

діяльність суб'єктів. Їх ознаки: прямий вплив державного органу або 

посадових осіб на дії виконавців через встановлення їхніх обов'язків, норм 

поведінки та віддавання команд (наказів, розпоряджень); безальтернативний 

вибір способів розв'язування завдань, варіанта поведінки; обов'язковість 

виконання наказів, розпоряджень; відповідальність суб'єктів господарювання 

за ухиляння від виконання наказів. Основними інструментами 

адміністративного регулювання є ліцензії, квоти, санкції, норми, стандарти, 

державні замовлення, ціни тощо. 

 економічні дають змогу створювати економічні умови, які 

спонукають суб'єктів людського потенціалу діяти в необхідному для 
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суспільства напрямі, вирішувати ті чи інші завдання згідно із 

загальнодержавними й приватними інтересами. Регулювання за допомогою 

економічних методів дає змогу зберегти право на вільний вибір своєї 

поведінки. Економічне регулювання здійснюється інструментами фіскальної, 

бюджетної, податкової, грошово-кредитної, амортизаційної політики 

держави, інших напрямів державної економічної політики [30; 158]. 

Результатом реалізації механізму державного регулювання РЛК є 

формування соціально-економічної політики та її складових: соціальної, 

демографічної, освітньої, наукової, міграційної, екологічної, інвестиційної, 

антициклічної, структурної, науково-технічної та інноваційної, 

зовнішньоекономічної, бюджетно-податкової, конкурентної, цінової, 

грошово-кредитної, регіональної, охорони здоров'я, житлової, культурної, 

рекреаційної, виробничої, пенсійної.  

Створення загальних правил, юридичних конструктів простору дії 

відповідних норм та правил, повноваження та взаємодію гілок влади щодо 

сфери людського розвитку забезпечує правовий механізм державного 

регулювання. Правовий механізм державного регулювання можливо 

розглядати, як поєднану множину правил, норм, елементів, процедур і 

визначених процесів, які утворюють та структурують системний простір, у 

якому реалізується політика держави у сфері розвитку людського капіталу.  

Так, Федорчак О.  розглядає правовий механізм як сукупність 

нормативно-правового та методично-інструктивного забезпечення [415].  

Схематично дію правового механізму державного управління 

розвитком людського капіталу, враховуючи напрями формування та 

накопичення людського капіталу, можна представити на рис. 1.4. 

В системі державного управління безперервно триває процес 

організаційно-інституційного «пристосування» до зовнішнього мінливого 

середовища, що простежуються через зміну функцій деяких органів влади, 

створення та ліквідацію певних структур. Тому існує потреба у посиленні 

уваги науковців та державних посадовців до питань розвитку людського 
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капіталу і координаційній роботі у цьому напрямку шляхом активізації 

комунікацій між суб’єктами державного регулювання та об’єктами, що 

свідчить про важливість комунікативного механізму державного 

регулювання розвитку людського капіталу. 

 

 
 

Рис. 1.4. Схема дії правового механізму державного регулювання 

розвитку людського капіталу 

 

Сучасні соціальні і політичні реалії потребують нового якісного рівня 

осмислення місця і ролі комунікації у системі взаємодії між органами 

публічної влади і інститутами громадянського суспільства у питаннях 

розвитку людського капіталу. Вирішення даної проблеми набуває особливої 

гостроти в реаліях сьогодення, які свідчать, що «взаємодія органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю залишається 

малоефективною через недостатню прозорість їх діяльності та забюрократизовані 

процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної довіри» [231].  

У відносинах влади і людини Н.М. Драгомирецька розглядає два 

елементи: вплив і взаємодію. До характеристики впливу вона відносить всі 
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категорії, які спрямовано на зміну поведінки людини, її думок, поглядів, 

вчинків, а саме: вплив, уселяння, переконання, керування, взаєморозуміння, 

установлення взаємин, маніпуляція тощо. Взаємодія необхідна всім 

сторонам, включеним у процес комунікації [100].  

Якщо розглядати який-небудь орган державної (муніципальної) влади 

як організацію, то з позиції теорії соціальної взаємодії його можна визначити 

як форму взаємодії людей, спрямовану на виконання певної суспільно 

значущої функції, як систему, де системоутворюючим компонентом виступає 

людина, сукупність людей, що вступають у взаємодію. Взаємодія 

забезпечується і виражається через: а) систему офіційних відносин, що 

регламентуються юридичними приписами; б) розподіл функцій 

(горизонтальна спеціалізація; в) субординацію посад (вертикальна 

спеціалізація, з об'ємом і мірою відповідальності в прийнятті рішень на 

різних рівнях); г) систему комунікацій – коштів і каналів передачі інформації, 

яка рухається зверху вниз (передача розпоряджень, вказівок, завдань), від 

низу до верху (звіти) і по горизонталі (консультації, обмін думками рівних за 

рангом) [33]. 

Зважаючи на різноманітність поглядів, можна виокремити два 

основних підходи до розуміння процесу взаємодії громадянського 

суспільства і влади, які дають можливість побачити систему взаємодії 

громадянського суспільства і влади як систему взаємозв’язків, які 

перебувають в діалектичній єдності у питаннях розвитку людського капіталу.  

Вчені, які дотримуються першого підходу, вважають, що держава і 

громадянське суспільство базуються на суспільній основі та існують у 

рамках єдиного комунікаційного поля держави. У той же час вони 

протистоять одна одній, через те що існує визначена відособленість цих двох 

елементів суспільної системи, зумовлена розходженнями їхньої структури 

(ієрархічна і мережна) і циклічності дії, а також функціями. Однак за самою 

своєю природою і досвідом історичного розвитку ці елементи можуть 

здійснювати реалізацію основної суспільної функції – розвитку суспільства – 
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лише на основі взаємодії[211].  

На думку інших (другий підхід), правове поле держави й правове поле 

громадянського суспільства не суперечать одне одному, а навпаки, завдяки 

синергетичним закономірностям інтегруються у цілісність – тому 

потребують більш-менш рівномірного розподілу влади як субстрату, що 

наповнює загально правовий простір соціального організму будь-якої країни 

[33].  

На нашу думку, в умовах демократизації суспільства слід розвивати 

другий із названих підходів й чітко визначати стратегії взаємодії влади і 

громадськості та акцентувати увагу на необхідності підвищення рівня 

комунікативної компетентності державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування; застосування таких форм і технологій 

комунікації, які дозволяють вести діалог з громадськістю і відображають 

пошук взаєморозуміння для досягнення консенсусу у питаннях розвитку 

людського капіталу.  

Можемо зробити висновок, що роль комунікації в системі взаємодії 

громадянського суспільства і влади має дуалістичну природу: з одного боку 

вона створює та підтримує ефективний зворотний зв’язок із громадянами для 

моніторингу ситуації й оцінювання результатів своєї роботи; з другого боку, 

формує комунікативний вимір соціальної структури українського 

суспільства, таким чином виступаючи як інтегруючий компонент впливу на 

громадську думку. Завданнями комунікації в публічному управлінні є 

забезпечення підтримки суспільством дій влади, що досягається 

підвищенням рівня довіри громадян до державних інституцій; реалізація 

єдиної державної комунікативної політики шляхом створення системи 

впливу на громадську думку; формування та підтримка ефективного 

зворотного зв’язку із громадянами; налагодження співпраці із засобами 

масової інформації задля забезпечення інформування громадськості про 

здійснювану політику, створення й підтримки позитивного іміджу влади; 
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побудова міцних соціальних зв’язків на основі моделі демократичного 

врядування в Україні. 

В умовах адміністративних реформ, суспільно-політичних 

трансформацій і становлення інститутів громадянського суспільства 

особливої ваги набувають технології узгодження інтересів і гармонізації 

взаємодії суб’єктів влади з різними групами громадськості. У межах 

вирішення цього важливого завдання особливої актуальності набуває 

використання методів, інструментів, прийомів та процедур паблік рілейшнз 

(PR). Особливо актуалізуються сьогодні дослідження щодо визначення ролі і 

перспективних напрямів застосування PR-технологій у діяльності органів 

державної влади (ОДВ) України щодо питань розвитку людського капіталу. 

На нашу думку, ключовими функціями досліджених PR-технологій є: 

комунікативна, посередницька, інформаційна, інтегративна, експертна, 

управлінська (дослідницько-аналітична, прогностична, контрольна та ін.), 

експресивна, соціально-виховна функції, функції регулювання та 

організаційного забезпечення плюралізму суспільних інтересів.  

Відповідно, назріла потреба у зміні ставлення до паблік рілейшнз, нині 

цю сферу діяльності ОДВ слід розглядати, як найбільш ефективну і 

перспективну модель комунікації. Тому саме комунікативний механізм 

державного регулювання розвитку людського капіталу має забезпечити 

взаєморозуміння між ОДВ, політичними інститутами, бізнесовим лобі та 

інститутами громадянського суспільства заради підвищення ефективності 

їхнього функціонування у питаннях розвитку людського капіталу. 

У сучасних умовах людський капітал став визначальним чинником 

зростання економіки, переходу її на інноваційний шлях розвитку. Якісний 

людський капітал сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню 

витрат на одиницю продукції і підйому ефективності виробництва. Все це 

диктує необхідність створення сприятливих умов для відтворення людського 

капіталу, зростання його якості і постійного зростання віддачі в підвищенні 

продуктивності праці. Важливою умовою, що забезпечує постійне 
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відтворення людського капіталу, є економічні відносини, що виникають з 

приводу прискорення цього процесу і отримання від нього більш високого 

корисного ефекту у вигляді накопиченого якості даного капіталу. У зв'язку з 

цим виникає потреба в опрацюванні комплексного механізму державного 

регулювання розвитку людського капіталу.  

За своїм призначенням комплексний механізм державного регулювання 

розвитку людського капіталу має схожість з господарським механізмом, який 

являє собою сукупність правових норм, конкретних економічних і 

соціальних форм, способів і методів, які використовують при регулюванні 

економічного життя країни. До його складу можуть входити окремі 

механізми (або складові), які вбудовані в різні економічні та фінансові 

системи, наприклад, інституційний, внутрішньофірмовий і ринковий. 

Комплексний механізм державного регулювання економічних відносин 

відтворення людського капіталу і господарський механізм схожі в їх 

структурних елементах-складових, наприклад, державне, внутрішньофірмове 

і ринкове. На наш погляд, комплексний механізм регулювання розвитку 

людського капіталу включає і домогосподарську складову, яка також є його 

структурним елементом. 

В цілому, комплексний механізм державного регулювання розвитку 

людського капіталу обумовлений матеріально-речовою і суспільною 

природою відтворення. Це пояснюється тим, що матеріально-речова сторона 

розвитку людського капіталу регулюється за допомогою системи 

економічних відносин, які опосередковують даний відтворювальний процес. 

Тому останні проявляються в конкретних формах, в якості яких виступають 

методи, інструменти регулювання розвитку людського капіталу. 

Комплексний механізм державного регулювання розвитку людського 

капіталу можна розглядати двояко: 

- механізм дії як система рухів або подій, тобто об'єктивний початок 

механізму; 

- механізм використання як пристрій, що визначає порядок будь-
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якоговиду діяльності для досягнення цілей, тобто суб'єктивний початок 

механізму. 

Об'єктивний і суб'єктивний початок комплексного механізму 

державного регулювання є методологічною передумовою для розкриття його 

сутності. Для цієї мети ми використовуємо відтворювальний підхід, який дає 

можливість наслідувати і матеріально-речовий зміст механізму регулювання 

розвитку людського капіталу і його загальну форму. За своєю природою 

механізм регулювання базується на організаційно-економічних відносинах, а 

елементи механізму – методи та інструменти, як форми прояву цих відносин. 

Сутність комплексного механізму державного регулювання економічних 

розвитку людського капіталу виражає систему соціально-економічних і 

організаційно-економічних відносин, що виникають в процесі руху 

людського капіталу з приводу його формування, розподілу та обміну, 

використання. 

Розглянемо складові комплексного механізму державного регулювання 

розвитку людського капіталу, в якості яких виступають домогосподарський, 

внутрішньофірмовий, інституційний та ринковий механізми регулювання. 

Основними суб'єктами домогосподарського механізму регулювання 

розвитку людського капіталу є члени домогосподарства – члени сім'ї. В 

якості об'єктів домогосподарського механізму регулювання виступають 

економічні відносини формування людського капіталу, виражені через форму 

їх прояву – витрати (інвестиції) і економічні відносини використання 

людського капіталу, виражені у формі послуги людського капіталу, яка 

задовольняє потреби людей. 

Методи механізму регулювання розвитку людського капіталу наступні: 

психологічні методи пов'язані з психологією людини, його поведінкою, 

ціннісними орієнтаціями, мотивами, устремліннями і т. д.;соціальні методи 

пов'язані з професією, соціальним статусом, посадою людини [374, с. 24]. 

Основними інструментами домогосподарського механізму 

регулювання розвитку людського капіталу виступають: доходи, витрати 
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сімейного бюджету, заощадження і т. д. 

Функції домогосподарського механізму регулювання розвитку 

людського капіталу наступні: 

1. Соціальна функція. Знання, професійно-кваліфікаційні здібності є 

основою соціальної захищеності, стійкості на ринку праці, економічного 

зростання, соціальної причетності та особистого розвитку. Передбачається 

прагнення людини зайняти положення, яке б відповідало його здібностям, 

досягти більш високого соціального статусу для того, щоб його цінували, з 

ним рахувалися і поважали. 

2. Стимулююча функція. Виявляється в прагненні протягом усього 

свідомого життя людини поліпшити свій соціальний статус. Зацікавленість у 

розвитку своїх здібностей стимулює індивіда до додаткових інвестицій в 

освіту, здоров'я, тобто до підвищення рівня людського капіталу[371, с. 37]. 

Домогосподарський механізм регулювання розвитку людського 

капіталу в рамках відтворення людського капіталу являє собою сукупність 

біогенетичних, економічних методів та інструментів, спрямованих на 

поліпшення якості життя індивіда за допомогою задоволення його потреб. 

Внутрішньофірмовий механізм, на думку автора, регулює розвиток 

людського капіталу, економічні відносини розподілу людського капіталу, 

економічні відносини обміну послуги людського капіталу та економічні 

відносини використання людського капіталу. Внутрішньофірмовий механізм 

регулювання являє собою сукупність адміністративних, організаційних, 

соціальних, економічних, психологічних методів та інструментів, 

спрямованих на розвиток людського капіталу всередині фірми або 

підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності фірми, 

використання нової техніки і технології, зростання ефективності і 

продуктивності праці. 

Суб'єктами внутрішньофірмового механізму регулювання є 

роботодавець, наймані працівники, профспілки. Як об'єкти регулювання 

внутрішньофірмового механізму розглядаються економічні відносини 
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формування людського капіталу, виражені через форми їх прояву, у вигляді 

витрат (внутрішньофірмові інвестиції), економічні відносини розподілу 

людського капіталу у формі поділу праці, кооперації праці, економічні 

відносини обміну послуги людського капіталу у формі ціни на послугу 

людського капіталу та економічні відносини використання людського 

капіталу у формі послуги людського капіталу. 

Серед методів внутрішньофірмового механізму регулювання 

економічних відносин формування людського капіталу можна виділити 

наступні: адміністративний; організаційний; економічний; психологічний 

[383]. Інструменти внутрішньофірмового механізму регулювання розвитку 

людського капіталу: штатний розпис, посадова інструкція, кар'єрний ріст. 

Основними функціями внутрішньофірмового механізму регулювання 

відносин на стадії формування людського капіталу є: 

1. Плануюча функція, що забезпечує планування, підготовку 

кадрового складу і кваліфікації працівників за допомогою організації курсів 

[389, с. 29]. Ця функція дозволяє задовольнити потреби роботодавця в 

певному якісному рівні людського капіталу в короткостроковій і в 

довгостроковій перспективі, а також дозволяє найманим працівникам 

удосконалювати характеристики свого людського капіталу і тим самим бути 

постійно затребуваними на внутрішньому ринку праці. 

2. Контролююча функція забезпечує дотримання адміністративних, 

організаційних, правових і законодавчих норм у процесі праці. 

Регулювання економічних відносин розподілу людського капіталу 

також здійснюється внутрішньофірмовим механізмом. 

Наступною складовою комплексного механізму державного 

регулювання розвитку людського капіталу є інституційний механізм, який 

регулює економічні відносини формування, розподілу, обміну, використання. 

Інституційний механізм державного регулювання розвитку людського 

капіталу являє собою сукупність економічних, правових, соціальних методів 

та інструментів, за допомогою яких держава впливає на об'єкт регулювання, 
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а саме на економічні відносини формування, розподілу, обміну, 

використання в ході відтворювального руху людського капіталу. 

Структура інституційного механізму державного регулювання 

розвитку людського капіталу включає наступні елементи. Суб'єктами 

інституційного механізму державного регулювання економічних відносин 

відтворення людського капіталу є органи державної влади та місцевого 

самоврядування. Об'єктами інституційного механізму регулювання є 

економічні відносини формування людського капіталу, виражені через форму 

їх прояву – витрати, економічні відносини розподілу людського капіталу у 

формі поділу праці, кооперації праці, економічні відносини обміну послуги 

людського капіталу, представлені ціною на послугу людського капіталу і 

економічні відносини використання людського капіталу у формі послуги 

людського капіталу, що задовольняє потреби. 

Методи інституційного механізму регулювання розвитку людського 

капіталу такі:соціально-економічні, тобто надання фінансової підтримки в 

процесі становлення людського капіталу, виховання, забезпечення освіти, 

фінансування соціальної сфери [208, с. 224]. 

Основними інструментами інституційного механізму регулювання 

виступають: інвестиції, спрямовані на реалізацію конкретних програм, 

пов'язаних з накопиченням людського капіталу. 

Функції інституційного механізму регулювання розвитку людського 

капіталу наступні: 

1. Соціальна функція забезпечує організацію професійної 

підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, 

здійснення структури служби зайнятості. 

2. Економічна функція забезпечує державне фінансування і 

розвиток сфер охорони здоров'я та освіти як пріоритетних напрямків 

формування людського капіталу, державні витрати на соціально-культурні 

заходи, національні проекти в галузі охорони здоров'я та освіти. 

3. Стимулююча функція забезпечує різні системи мотивації праці і 
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його оплати з метою підвищення рівня знань і придбання найбільш 

дефіцитних професій, стимулювання занять фізичною культурою і спортом. 

Основними методами інституційного механізму регулювання 

економічних відносин розподілу людського капіталу є організаційні методи 

регулювання, пов'язані з організацією навчальних програм і перепідготовки 

працівників [124, с. 126]. 

Основними інструментами інституційного механізму регулювання 

економічних відносин розподілу людського капіталу виступають нормативи з 

праці. 

Функції інституційного механізму регулювання розвитку людського 

капіталу такі: 

1. Стимулююча функція забезпечує мотивацію потенційних 

роботодавців для створення нових і додаткових робочих місць з метою 

підвищення безробіття, створення конкурентоспроможних робочих місць, що 

по-зволить здійснювати формування і розвиток людського капіталу. 

2. Контролююча функція забезпечує дотримання правових і 

законодавчих норм. 

Методи інституційногоо механізму регулювання розвитку людського 

капіталу можна виділити наступні: 

- законодавчі, тобто законодавчо-нормативні акти, що стосуються 

встановлення мінімального рівня оплати праці, прийняті органами 

федеральної, регіональної, муніципальної державної влади; 

- соціально-економічні, тобто розробка і реалізація програм 

соціального забезпечення, захист від безробіття. 

Основним інструментом інституційного механізму регулювання 

розвитку людського капіталу є встановлення рівня оплати праці. 

Основною функцією інституційного механізму регулювання розвитку 

людського капіталу є соціальна функція, яка забезпечує дію принципу 

соціальної справедливості за допомогою згладжування диференціації в 

оплаті праці [172, с. 154]. 
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Ринковий механізм як складова комплексного механізму державного 

регулювання розвитку людського капіталу регулює економічні відносини 

обміну послуги людського капіталу. За допомогою економічних відносин 

обміну послуги людського капіталу здійснюється взаємозв'язок економічних 

відносин формування і використання людського капіталу. Ринковий механізм 

регулювання економічних відносин обміну послуги людського капіталу в 

ході відтворення людського капіталу являє собою механізм саморегулювання 

на основі взаємодії попиту, пропозиції, ціни, конкуренції, який 

характеризується економічними, психологічними методами та 

інструментами. 

Суб'єктами ринкового механізму регулювання розвитку людського 

капіталу є: держава, фірми і домашні господарства. В якості об'єкта 

регулювання ринкового механізму розглядаються економічні відносини 

обміну послуги людського капіталу, що проявляються у формі ціни. 

Методи ринкового механізму регулювання економічних відносин 

обміну послуги людського капіталу наступні: 

- економічні методи, пов'язані з ціноутворенням на основі попиту з 

боку роботодавця та пропозиції послуги людського капіталу зі сторони 

найманого працівника на ринку праці; 

- психологічні методи впливають на поведінкові аспекти працівників і 

найманих працівників в ході ринкових відносин обміну. 

В якості інструментів ринкового механізму регулювання економічних 

відносин виступають наступні: співвідношення попиту і пропозиції, рівень 

цін [178]. 

Функції ринкового механізму регулювання розвитку людського 

капіталу наступні: 

1. Інформаційна функція забезпечує своєчасною інформацією всіх 

учасників ринку праці необхідною інформацією про дії суб'єктів, ринкової 

активності, співвідношенні попиту і пропозиції послуги праці, конкуренції на 

ринку праці, рівні цін і т. д. 
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2. Сполучна функція забезпечує встановлення взаємозв'язку між 

формуванням і використанням людського капіталу через відносини обміну, 

які є сполучною ланкою між даними стадіями. 

3. Розподільча функція забезпечує розподіл і перерахування 

працівників за галузями, сферами, підприємствам, організаціям і установам. 

4. Соціальна функція пов'язана з потребами. Послуга людського 

капіталу задовольняє особисті потреби домашніх господарств, виробничі 

потреби різних господарюючих суб'єктів, суспільні потреби держави. 

Таким чином комплексний механізм регулювання розвитку людського 

капіталу являє собою складну структуру, що включає сукупність таких 

ланок, як: домогосподарський, внутрішньофірмовий, державний і ринковий 

механізми. Кожна складова механізму має свої функції і регулює відповідні 

відносини. При цьому не виключається спільне регулюваннями складовими 

комплексного механізму економічних відносин розвитку людського капіталу. 

Виділена основна мета комплексного механізму державного регулювання – 

забезпечення розвитку людського капіталу і підвищення його якості, що 

сприяють зростанню продуктивності праці. 

Слід зазначити, що важливу роль у формуванні якісного людського 

капіталу країни відіграє держава. Держава бере участь у фінансуванні 

програм підготовки та перепідготовки кадрів, у професійному навчанні, 

перенавчанні носія людського капіталу. Тому від напрямів державної 

політики в галузі освіти, зайнятості залежить ефективність функціонування 

всієї системи освіти. Необхідно модернізувати системи охорони здоров'я, 

освіти, збільшити приплив інновацій в наукову сферу, розробити і 

реалізувати в країні інноваційні моделі розвитку людського капіталу, 

створити принципово нову систему професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації працівників, яка задовольняла б суспільні потреби в більш 

кваліфікованих кадрах. 

Отже, дослідивши концептуальні підходи до формування механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу, можемо зазначити, 
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що відповідні механізми державного регулювання є штучними 

багатоелементними та багаторівневими способами реалізації завдань 

суб’єктів регулювання, спрямованих на розвиток людського капіталу за 

рахунок наявних методів, засобів, інструментів. Реалізація функцій держави 

у сфері розвитку людського капіталу передбачає виокремлення правового, 

організаційного, економічного та комунікативного механізмів. Враховуючи 

потреби формування, використання та розвитку людського капіталу, 

необхідно подальше дослідження суб’єктно-об’єктного складу системи 

управління, формулювання розширеного цільового бачення процесу 

розвитку на різних ієрархічних рівнях, дослідження чинників формування 

людського капіталу (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, професійне 

зростання та ін.), що буде зроблено у наступних розділах дослідження. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Розгляд сутності, змісту та структури поняття «людський капітал» 

дозволяє зробити висновок, що він має прямий вплив на економічне 

зростання за рахунок продуктивності та інноваційності освічених людей, що 

призводить до створення нових продуктів. Людський капітал сприяє 

впровадженню технологій за рахунок поглинання ідей та імпорту 

обладнання. Вплив людського капіталу на зростання ВВП посилюється, коли 

наукомісткі галузі, що виробляють товари з доданою вартістю, набувають 

важливого значення в складі економіки, що сприяє сталому розвитку країни в 

цілому.  

2. Серед 17 визначених Цілей сталого розвитку, до цілей, спрямованих 

на формування та розвиток людського капіталу, належать такі: ціль 3 – 

«Міцне здоров'я і благополуччя», ціль 4 – «Якісна освіта» та ціль 8 – «Гідна 

праця та економічне зростання». Дотичними до окресленої проблеми також є 

цілі, які передбачають підвищення базових стандартів життя, досягнення 

соціальної рівності та сприяння справедливому соціальному розвитку: ціль 1 
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– «Подолання бідності» і ціль 10 – «Скорочення нерівності».  

3. Державу слід розглядати і як гаранта конституційних, законодавчих 

прав усіх сторін соціального партнерства, і як організатора, координатора, 

незалежного регулятора відносин у системі «людина-організація-

суспільство-держава». Ці функції реалізуються як через уведення в дію 

законодавчих, нормативних актів, прийняття державних програм щодо 

формування і розвитку інноваційно орієнтованого людського капіталу, 

координацію наукових досліджень у цій сфері тощо. Держава має 

створювати сприятливі умови для формування та раціонального 

використання інтелектуального капіталу, активізації інноваційної діяльності 

населення та розвитку людського капіталу. 

4. Механізми державного регулювання є штучними багатоелементними 

та багаторівневими способами реалізації завдань суб’єктів управління, 

спрямованих на розвиток людського капіталу за рахунок наявних методів, 

засобів, інструментів. Реалізація функцій держави у сфері розвитку 

людського капіталу передбачає виокремлення правового, організаційного, 

економічного та комунікативного механізмів. Подальше бачення розвитку 

людського капіталу в Україні повинно спиратися на державну політику 

інвестиційного стимулювання сфер освіти, науки, охорони здоров’я, трудової 

мотивації, подолання безробіття, соціального захисту та формування 

відповідних секторальних стратегічних документів. 

5. Комплексний механізм регулювання економічних відносин 

відтворення людського капіталу являє собою складну структуру, що включає 

сукупність таких ланок, як: домогосподарський, внутрішньофірмовий, 

державний і ринковий механізми. Кожна складова комплексного механізму 

має свої функції і регулює пріоритетні економічні відносини. При цьому не 

виключається спільне регулюваннями складовими комплексного механізму 

економічних відносин відтворення людського капіталу. Виділена основна 

мета комплексного механізму державного регулювання економічних 

відносин відтворення людського капіталу – забезпечення розвитку людського 
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капіталу і підвищення його якості, що сприяють зростанню продуктивності 

праці, підвищують рівень життя населення та сприяють сталому розвитку 

країни. 
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 

 

2.1. Генезис методологічних підходів до теорії розвитку людського 

капіталу: державно управлінський аспект 

 

На сучасному етапі суспільного та економічного розвитку все більший 

вплив на темпи трансформаційних процесів здійснює здатність держави та 

суспільства забезпечувати формування, ефективне використання та розвиток 

людського капіталу.  

Поряд з цим, «дослідження змісту, структури, перспектив економічних 

явищ і процесів сьогодення повинно спиратися на теоретичний спадок, 

накопичений економічною наукою протягом її історичного розвитку. Це є 

важливою умовою розуміння теоретичних витоків та засад сучасних 

наукових поглядів, концепцій, напрямів. Застосування історичного методу 

дослідження є необхідною умовою з’ясування не тільки суто історії розвитку 

економічної думки, а і змісту, напрямів і перспектив еволюції певних теорій 

[243, с.9].  

В цьому контексті дослідження системи наукового інструментарію 

представників класичної політичної економії, неокласичної й 

інституціональної теорійта визначення можливості його застосування в 

державному управлінні набувають великого значення. 

Теоретико-методологічну базу для дослідження людського капіталу 

заклали класики політичної економії Г. Беккер, Т. Веблен, У. Гамільтон, Дж. 

Коммонс, У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт, І. Фішер, Дж. Ходжсон, Т. Шульц та 

інші. Методологічному осмисленню категорії «людський капітал», 

структуруванню, періодизації та систематизації економічних ідей класичної 

політичної економії та інституціональної теорії, розвитку їх теоретичних 
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основ присвячено праці М. Довбенка, О. Носик, В. Сивоконя, Н. Статівки, 

Д.Мельничука та ін. Водночас питання розвитку концепцій економічних 

теорій й шкіл та їх застосування до сфери державного управління і 

формування людського капіталу є недостатньо дослідженими. 

Тому вельми актуальним є дослідження еволюції наукових поглядів на 

категорію «людський капітал»; виявлення особливостей теоретичних 

підходів до визначення сутності людського капіталу і можливості їх 

застосування до сфери державного управління формуванням та розвитком 

людського капіталу. 

Теорія людського капіталу виникла в руслі класичної економічної 

школи (табл. 2.1) [243, 24, 47, 156, 179, 302, 333, 552] і базується на 

«методологічному фундаменті», закладеному економістами-класиками 

XVIII-XIX ст.: У. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо та ін.  

Наукова цінність економічних розробок У. Петті з питання розкриття 

місця і ролі людини у виробництві багатства визначається тим, що «всі 

економічні й політичні процеси У. Петті розглядав з точки зору виробництва, 

розвитку продуктивних сил». У той же час У. Петті вважав, що певну частку 

податкових надходжень необхідно направити на «... заняття, які приносять 

розвагу і відпочинок для розуму і, практикуються помірно, піднімають 

кваліфікацію людей, і спонукають їх до занять, які самі по собі мають велике 

значення». Особливе місце в розвитку методології економічної науки 

зайняли розробки У. Петті щодо кількісної оцінки національного доходу, 

економічного потенціалу країни, в області кількісної та якісної 

характеристик демографічних процесів та народонаселення, а також оцінки 

їх впливу на національне багатство країни [138]. 

Учення А. Сміта про суспільний розподілі праці дозволило визначити 

роль праці як функції людини у виробництві багатства суспільства: 

«Багатство є продукт сукупної праці всіх – фермерів, ремісників, моряків, 

торговців, тобто представників різних видів праці і професій». Оскільки 

багатство суспільства створюється в процесі виробництва, то його обсяг  
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Таблиця 2.1 

Еволюція наукових поглядів на категорію «людський капітал» 
Представ-

ник 
Напрям економічних досліджень 

Класична економічна теорія XVIII століття 

У. Петті У. Петті вперше застосував метод оцінки людського багатства за доходами, які забезпечує діяльність людини. Отже, за 

підходом У. Петті, людина як «жива діюча сила» є складовою багатства країни та продуктивною силою. [243, с 12] 

А. Сміт 

 

За А. Смітом, здібності людини є основним капіталом суспільства, а їх використання забезпечує отримання прибутку. А. Сміт 

підкреслював, що для осіб, праця яких потребує певної кваліфікації, «тривалий час і великі витрати, необхідні для їх навчання, 

ще більше підвищують ціну їх праці» [333, с. 40]. 

Д. Рікардо Д. Рікардо у роботі «Початок політичної економії і податкового обкладання» розглядає загальний набір витрат на створення 

людського капіталу. Він підкреслював роль освіти у формуванні багатства нації: саме нестачею освіти у всіх прошарках 

населення він роз’яснює різний рівень розвитку країн. Д.Рікардо вважав, що як і усі інші речі, труд має свою природну і свою 

ринкову ціни [302, с. 449] 

Неокласичний напрямок економічної думки XIX століття 

А. 

Маршалл 

А. Маршалл вважав, що власне людина не є ринковим товаром. Виробництво багатства це лише засіб підтримки життя людини, 

задоволення її потреб і розвиткуїї сил – фізичних, розумових, але сама людина – головний засіб виробництва цього багатства, і 

саме вона служить кінцевою метою цього багатства... [203, с. 246].А. Маршалл висунув тезу про освіту як основу національного 

капіталовкладення. 

Т. Шульц Під людським капіталом Т.Шульц розумів суспільно значимі якості населення, які воно здобуває та нарощує за допомогою 

відповідних інвестицій. Він чітко розділив капітал на людський та матеріальний, вважаючи, що відмова розглядати людські 

ресурси як форму капіталу, як вироблені засоби виробництва, як результат інвестицій, сприяла збереженню класичного поняття 

праці, як можливості робити ручну роботу, потребує небагато знань і навичок, можливості, якою, відповідно до цього поняття, 

робочі наділені приблизно однаково [572, с. 56-59] 

Г. Беккер Г. Беккером розглянуто людський капітал як наявний запас знань, здібностей і мотивацій, що є в кожного. Він формується за 

рахунок інвестицій у людину, серед яких можна назвати витрати на навчання, підготовку на виробництві, витрати на охорону 

здоров’я, міграцію і пошуки інформації про ціни та доходи [24]. Г. Беккер поєднав соціальні та економічні мотиви розвитку 

людини, стверджуючи, що при вкладенні власних ресурсів у підготовку на навчання як учні, так і їхні батьки поводяться 

раціонально, враховуючи відповідні вигоди і витрати.  

Л. 

Вальрас, 

Дж. 

Маккулох 

Л. Вальрас, Дж. Маккулох відносять до капіталу саме людину з її природними якостями, і на основі їх праць виникли 

альтернативні теорії, згідно з якими до поняття людського капіталу включалися не лише знання і вміння людей, а й фізичні, 

психологічні, інтелектуальні і культурні якості [225]. Рівень освітньої підготовки, на думку прихильників цієї теорії, багато в 

чому залежить від природних здібностей людини (її «генетичного» фонду) і умов виховання в родині. При цьому освіта може 

виступати лише як посередник, який впливає на заробітки. 
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                 Продовж табл.2.1 

І. Фішер І. Фішер - автор концепції «всеосяжного капіталу», відносить саму людину та її природжені властивості до капіталу. Теорія 

І.Фішера стала основою для подальшого розвитку концепції людського капіталу, що був обумовлений об’єктивними процесами 

розвитку суспільного виробництва та науково-технічного прогресу на заході у другій половині ХХ ст. «Людський капітал є міра 

втіленої в людині здатності приносити дохід. Людський капітал включає вроджені здібності і талант, а також освіту і набуту 

кваліфікацію » [419, c. 164] 

Німецька історична школа 

Ф. Ліст У науковій праці «Національна система політичної економії» Ф. Ліст відніс до капіталу, крім матеріального багатства й 

природні та набуті здібності людей. Великого значення він надавав результатам соціального розвитку народу, моральному духу 

нації. Ф. Ліст зазначав, щонація повинна продукувати духовні знання, бо вони виробляють продуктивні сили, тоді як інші блага 

– лише обмінні вартості. Звідси багатство нації значною мірою залежить від рівня розвитку «розумового капіталу», бо 

«сучасний стан народів є результатом нагромадженої маси різноманітних відкриттів, винаходів, покращень, удосконалень і 

зусиль усіх поколінь, які жили до нас» [179, с.190-191]. 

Школа традиційного(раннього) інституціоналізму 

Т.Веблен 

 

Веблен виділяє інстинкти праці, майстерності, допитливості, батьківства, себелюбства та наслідування. Останній відіграє 

важливу роль у виникненні інститутів та їх закріпленні, а також у т. зв. «демонстративному споживанні». Основні його 

дослідження пов’язані з теорією суспільної еволюції. У своїй основній науковій праці «Теорія бездіяльного (дозвільного) класу: 

економічне дослідження еволюції інститутів» Т. Веблен дає визначення т.зв. бездіяльного класу, який займається почесною 

роботою: управлінням, військовою справою, сферою релігії, спортом та розвагами[47, с. 59]. 

Дж. 

Коммонс 

У роботах Д. Коммонса був сформульований та обґрунтований примат права над економікою. Вчений був головним ідеологом 

теорії угод (трансакцій), або «теорії спільної діяльності людей та їх оцінок в угодах, через які контрагенти спонукають одне 

одного до єдності думок і дій»[486, с. 648- 657]. 

Сучасний (новий) інституціоналізм 

Р. Коуз Р.Коуз у своїх наукових роботах 1940–1960-х років навів аргументовані докази, що без урахування витрат на здійснення 

трансакцій обміну неможливо пояснити роботу економічної системи та надати рекомендації щодо її регулювання. Саме через 

існування трансакційних витрат Р. Коуз пояснює виникнення ринкової інфраструктури як сукупності спеціалістів, що 

забезпечують процес обміну між прямими учасниками угоди з купівлі-продажу [156, с.9]. 

Д.Норт Визначив, що саме ефективні інститути створюють умови для успішного і дійового розвитку економіки, а визначальною 

функцією, яку виконують інститути, є економія трансакційних витрат [552, с.17]. Інститути, як зазначає Д. Норт, – це певні 

«конструкції, що створені людською свідомістю» [552, с. 104]. Вони, задаючи певні стандартні обмеження, створюють 

можливості, на які розраховують члени суспільства. Д. Норт враховує витрати на пошук інформації та роботу з нею, очікування 

реакцій, які створюють додаткові витрати.  
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«залежить, по-перше, від частки населення, зайнятого продуктивною працею, 

і, по-друге, від рівня продуктивності праці». Розподіл праці розглядається як 

найважливіший фактор і умова підвищення продуктивності праці, 

збільшення суспільного багатства.  

Особливої уваги заслуговує вчення А. Сміта про продуктивну і 

непродуктивну працю, яке є методологічною основою характеристики участі 

того чи іншого виду праці: 1) у виробництві та споживанні суспільного 

багатства як у вартісній його формі, так і в матеріально-речовинній, 2) 

врозкритті значущості матеріального виробництва та сфери послуг у 

створенні умов для розвитку суспільства, а відповідно і кожного його члена 

[138]. 

Представник школи А. Сміта – Д. Рікардо – продовжив розгляд 

проблеми відтворення людських здібностей. Він визначає вартість товарів не 

тим, яку кількість продукту можна купити на ринку, а «кількістю праці, 

втіленої в них», витратами на виробництво того чи іншого продукту. На його 

думку, причина зміни вартості товарів – це зміна в кількості праці, 

необхідної для їх виробництва. Говорячи про процес виробництва людських 

здібностей, він розглядає набір витрат щодо їх створення, а також визначає 

роль освіти у формуванні багатства країни [302, с.79].  

Процес виробництва людських здібностей, на думку Д. Рікардо, 

нерозривно пов'язаний «зі споживанням життєвих благ і засобів». На думку 

Д. Рікардо, «природна ціна праці дорівнює максимальному рівню 

споживання працівника і його сім'ї» [302, с. 76].  

Зазначимо, що оперуючи категорією «робоча сила», Д. Рікардо не 

включає в це поняття творчий потенціал людини. 

Розвитком концепції А.Сміта, Д.Рікардо та інших представників 

класичної політекономії є теорія відтворення робочої сили К. Маркса. Поряд 

із класиками К. Маркс трактував людину як основний капітал, надаючи при 

цьому великого значення розвитку його знань, здібностей, досвіду. Однак 

вузькість і однобічність марксистського підходу полягає в тому, що він 
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розглядав роль людини суто в рамках класових виробничих відносин, 

особистість працівника, як таку не брав взагалі в розрахунок. К. Маркс 

трактував поняття «робоча сила», наголошуючи на тому, що це не сама 

людина, а сукупність його здібностей і умінь і стверджував, що робоча сила, 

що належить робітникові, є товар [201, с. 178]. 

Економічні школи кінця XIX - початку XX ст. досить широко в своїх 

працях аналізували природу людини, а також її здібності. Думка про те, що 

людину теж можна вважати капіталом, ставала все більш популярною. 

Зазначений підхід розвивається в рамках неокласичної економічної теорії і 

застосовується в дослідженні таких сфер суспільного відтворення, як освіта, 

охорона здоров'я, економіка сім'ї та інших видах діяльності. Перш за все, це 

неокласична теорія людського капіталу, яка сформувалася і розвивалася в 

працях А. Маршалла, М. Блауг, Г. Беккера, Б.Вейсброд, Дж. Мінцера, 

Р.Нельсона, Дж. Хекмана, Р. Лейард, Ф. Уелча, Б.Чізвік, Р. Лукаса, Е. 

Фелпса, Т. Шульца, Л. Вальраса, Г. Маклеода, С. Уолша, І. Фішера, С. 

Хюбнера і багатьох інших видатних економістів-теоретиків.  

Існує наступна спільність у поглядах представників неокласичної 

школи: людина і його здібності, знання, навички розглядаються як капітал, 

здатний приносити дохід його носію, крім того, розвиток такого капіталу 

можливий лише за умови здійснення інвестицій в нього.  

Дане твердження базується на наступному: по-перше, «мотиви, які 

спонукають людину накопичувати людський капітал у вигляді вкладів в 

освіту, подібні до тих, які визначають накопичення матеріального капіталу» 

[336, с. 207]; по-друге, «вартість виховання і освіти людини утворює реальні 

витрати» [336, с. 207]; по-третє, «праця освіченої людини більш продуктивна, 

отже, витрати на освіту збільшують національне багатство» [336, с. 208]. 

Як самостійний напрямок економічного дослідження «теорія 

людського капіталу» була сформована в 50-60-ті роки двадцятого століття 

завдяки роботам представникам «чикагської школи» Т. Шульца та Г.Беккера, 

Б. Вейсброда, Дж. Мінцера та інших. Термін «людський капітал» винайшов в 
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1960-х роках відомий американський економіст Т. Шульц, лауреат 

Нобелівської премії 1979р., щоби виразити вартість людського потенціалу. Т. 

Шульц показав, що людська здатність є однією із форм капіталу. Він 

доводив, що в людський капітал, як в любий капітал можна здійснювати 

інвестиції. Як зазначає вчений у статті «Investmentin Human Capital», 

«відмова розглядати людські ресурси як форму капіталу, як вироблені засоби 

виробництва, як результат інвестицій, сприяла збереженню класичного 

поняття праці, як можливості робити ручну роботу, що потребує небагато 

знань і навичок, можливостей, якою відповідно до цього поняття робочі 

наділені приблизно однаково» [572, с. 3]. 

Обґрунтовуючи необхідність інвестування у людський капітал для 

отримання доданої вартості у майбутньому, Т. Шульц концентрує увагу на 

п’яти основних напрямках: 1) медичні установи та послуги, включаючи всі 

витрати, які впливають на тривалість життя, витривалість, силу та 

життєздатність людей; 2) навчання за місцем роботи; 3) формальна освіта на 

початковому, середньому та вищому рівнях; 4) програми навчання, зокрема, 

в сільському господарстві; 5) міграція людей і сімей, щоби пристосуватися до 

зміни робочих місць. Крім освіти, зауважує Т. Шульц, треба і витрати в цю 

діяльність відносити до людського капіталу [572, с. 9]. 

Сучасна теорія людського капіталу була сформульована в працях Геррі 

Беккера (1930 р.) і, перш за все, в його видатному дослідженні «Людський 

капітал» (1-е вид. в 1964 р., 2-е вид. – в 1975 р.), за яке в 1992 р. йому 

присуджено Нобелівську премію з економіки. Г. Беккер виділяє в людському 

капіталі індивідуума знання, виробничі навички та мотивацію. Збільшення 

вкладень у підготовку майбутніх фахівців і навчання кваліфікованих 

працівників, вважає він, можуть приносити в майбутньому не менше 

прибутку, ніж витрати на машинну техніку. Об`єднавши традиційні та 

альтернативні трактування і використавши економічний підхід, заснований 

на принципі раціональної поведінки індивідів, Г. Беккер визначив людський 

капітал як сукупність вроджених здібностей та набутих знань, навичок і 
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мотивацій, доцільне використання яких сприяє збільшенню доходу (на рівні 

індивіда, підприємства чи суспільства). Однак самі по собі знання, навички 

та здібності людським капіталом не є, вони стають їм тоді, коли починають 

приносити дохід. З цією позицією близько сходяться погляди Т. Шульца, Е. 

Долана, Дж. Ліндсея та ін. [316, с. 5]. 

Предметом економічної науки в рамках історичного напрямку стало 

вивчення історії розвитку національної господарської системи та економічної 

політики держави. Засновником нової теоретичної системи політичної 

економії, як відомо, став видатний німецький економіст Фрідріх Ліст (1789–

1846 рр.), що у своїй праці «Національна система політичної економії» (1841 

р.) [179] виклав нові дослідницькі підходи. Він був чи не найпершим, хто 

включив у предметне поле політичної економії початку ХІХ ст. політико-

правові, соціокультурні неекономічні інституційні фактори економічного 

розвитку. Центральним елементом його теоретичної системи є вчення про 

продуктивні сили національної економіки. Та поряд з такими традиційними 

матеріальними елементами, як засоби виробництва, Ф. Ліст включив і 

численні нематеріальні чинники, такі як «людський капітал» (наукові 

відкриття, знання, освіту, винаходи, досягнення культури), етику, мораль, 

суспільні інституції (родину – моногамію, релігію – християнство, а також 

уряд, право, пресу, поліцію та ін.). Цей новаторський та оригінальний, для 

тогочасної економічної науки отримав подальший розвиток у послідовників 

Ф. Ліста в різних варіаціях історичної школи, і, звісно ж, найбільш повно – в 

інституціональній теорії ХХ ст. [188, с. 190]. 

Наприкінці XIX століття з неокласичного напряму і німецької 

історичної школи виділилася школа інституціоналізму. На сьогодні, єдиної 

інституціональної економічної теорії поки що не існує, але поширеною є 

класифікація «інституціоналізмів» на ранній (традиційний) інституціоналізм 

і сучасний (новий) інституціоналізм, що представлений двома основними 

течіями: неоінституціоналізмом та новою інституціональною економічною 

теорією. 
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Поява традиційного інституціоналізму пов'язана з роботами Т.Веблена, 

Дж.Р. Коммонса, У.К. Мітчелла і Дж.К. Гелбрейта. Розглядаючи шляхи 

формування і та еволюції різних суспільних інститутів, Т.Веблен, перш за 

все, формулює своєрідну модель людини, яка принципово відрізняється від 

моделі «економічної людини», що переважала в економічній науці того часу. 

В основі поведінки людей, на думку Т.Веблена, лежать деякі природжені 

інстинкти. Він виділяє кілька основних інстинктів: батьківський, тобто 

інстинкт збереження роду і самозбереження, інстинкт майстерності, що є 

«схильністю або нахилом до ефективних дій», інстинкт порожньої цікавості, 

інстинкт заздрісного порівняння, інстинкт суперництва [131, с. 317].  

Починаючи з Т. Веблена [47], одним з визначальних елементів 

інституціоналізму став еволюційний підхід до аналізу економіки. Дж. 

Ходжсон виділяє 5 методологічних положень інституціоналізму, 

сформульованих ще У. Гамільтоном [514] в 1919р.:  

1) еволюційний характер економіки; 

2) практична спрямованість теорії без зведення її до рекомендацій 

економічної політики;  

3) головне завдання економіста – вивчення інститутів;  

4) міждисциплінарний підхід;  

5) відмова від теорії «людина – максимізатор корисності», як 

нереальної і помилкової концепції.  

Дж. Ходжсон ключовим для віднесення до школи інституціоналізму 

визначає явище «інституціоналізованого індивіда» [426].  

На думку вченого, дана інституціоналізованість має прояв у впливі 

інститутів на формування особистості і навіть його потреб. Разом з тим, нова 

інституціональна економічна теорія найчастіше аналізує інститути як 

наслідки рішень раціональних, максимізує агентів, тому можна сказати про 

взаємовплив індивідів та інститутів одне на одного. 

Неоінституціональна теорія пропонує більш реалістичний опис 

процесу прийняття рішень індивідами. Так, неокласична модель зображує 
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людину як істоту гіперраціональну, що володіє економічною інформацією 

про ціни і ринках в повному обсязі, і як комп'ютер, що приймає єдино 

правильне рішення, зваживши всі наявні альтернативи, що далеко від 

реальності. У сучасний час, неоінституціональна теорія «поєднує 

різноманітні погляди, ідеї, положення про процес формування, використання 

знань, навичок, здібностей людини як джерела майбутніх доходів і 

привласнення економічних благ» [93, с. 179].  

Представники неоінституціоналізму – Р.Коуз, Р. Познер, С. Пейович – 

визнають існування норм, законів, але як зовнішніх для неокласичної теорії 

факторів. 

Представниками нової інституціональної теорії приділено більше уваги 

не перегляду сутнісних характеристик людського капіталу, а аналізу 

ефективності різних шляхів розвитку людського капіталу, інституціональних 

альтернатив і впливовості правил на поведінку економічних 

агентів.Знаходячись у межах інституційної традиції, «нові інституціоналісти» 

висувають принцип провідної ролі соціально-економічних інститутів. Як 

підкреслює Д. Норт, «інститути – це «правила гри» в суспільстві, або, 

говорячи більш формально, створені людиною обмежувальні рамки, які 

організовують взаємостсунки між людьми. Отже, вони задають структуру 

спонукальних мотивів людської взаємодії – будь то в політиці, соціальній 

сфері або економіці» [131, с. 598].  

На думку ряду авторів [552; 426; 49], нова інституціональна економічна 

теорія створює методологічні передумови та надає певні інструменти 

дослідження процесу розвитку людського капіталу. Методологія нової 

інституціональної економічної теорії базується на з’ясуванні видів і 

характеру інститутів за допомогою інтересів і поведінки індивідів, які 

використовують їх для координації своєї діяльності. Індивід стає відправною 

точкою в аналізі інститутів людського капіталу. В свою чергу, особливості 

теорії вибору залежать від використання концепції раціональності (повної чи 

обмеженої). 
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Важливо підкреслити, що представники інституціоналізму не 

пропонували новий підхід до визначення категорії «людський капітал». Вони 

наголошували на необхідності використання досягнень суспільних наук 

(соціології, психології, антропології та права), доповнили «жорстке ядро» 

неокласичної теорії поняттями колективних дій інститутів, економіки 

очікувань, неповноти інформації тощо; по-новому підійшли до визначення 

завдань економічної науки.  

Так, наприклад, засновник соціально-психологічного напряму Т. 

Веблен вважав, що завданням економістів є вивчення норм, звичаїв і звичок, 

а також їх еволюції для інтерпретації рішень, які приймають економічні 

агенти за будь-яких обставин. Засновник соціально-правового напряму 

інституціоналізму Дж. Коммонс зосереджувався на аналізі правових основ 

функціонування економічної системи.  

Але, незважаючи на існуючі різні підходи, підґрунтям для об’єднання 

вищерозглянутих теорій та шкіл в єдиний інституціональний напрям є 

подібність методології, для якої характерні акцент на змінах, принципі 

поєднання економічного і гуманістичного підходів до визначення 

досліджуваного поняття, динамізмі суспільних (економічних, політичних, 

соціальних, культурних) структур і суспільства в цілому та використання 

схожого категоріального апарату з особливою опорою на «соціальні 

інститути». 

Узагальнюючи вищевикладене, варто зауважити, що, праці 

представників класичної політичної економії, неокласичної та 

інституціональної теорій виступають теоретичним підґрунтям для більш 

глибокого розуміння і дають змогу визначити головні методологічні 

особливості теорії людського капіталу: 

– використання міждисциплінарного підходу до розгляду процесів 

формування і розвитку людського капіталу із залученням даних психології, 

філософії, політології, соціології тощо;  

– дотримання принципів методологічного холізму (цілісності), 
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історизму (виявлення основних тенденцій суспільної еволюції, рушійних сил 

і чинників розвитку); інституційного детермінізму (ступінь розвитку 

інститутів розглядається одночасно як детермінанта розвитку та його 

стабілізуючий чинник);  

– акцентування уваги на визначальній ролі держави в процесі 

трансформації інститутів розвитку людського капіталу, назміні, рухомості 

окремих складових людського капіталу; усвідомлення необхідності 

цілеспрямованого інвестування в людину та вивчення проблем державного 

управління формуванням і розвитком людського капіталу; 

– розуміння суспільства як органічної цілісності, що складається з 

окремих груп та інститутів, кожний з яких відіграє свою функціональну 

роль;посилення у методах дослідження «людиновимірності», увага до 

реальної, а не «економічної людини»; відмова від розуміння ринку як 

нейтрального й універсального механізму розподілу ресурсів, вимога 

соціального контролю за соціальною інфраструктурою; 

– поєднання економічного і гуманістичного підходів до визначення 

досліджуваного поняття. 

Розглянемо основні моделі (концепції) та особливості застосування 

основних принципів кожної з них до формування механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні. 

В цілому, науковці виокремлюють кілька основних концепцій 

державного управління [3, 153, 159, 425]: Old Public Management; New Public 

Management (NPM); Good Governance (зокрема Networked Government).  

Old Public Management - класична бюрократична форма організації, 

щозаснована на жорстких принципах бюрократичної ієрархії в державному 

управлінні, професіоналізації службової діяльності, політичній нейтральності 

службовців, розподілі управлінської праці відповідно до закріплених 

функцій, службовій субординації, чіткій регламентації управлінського 

процесу, службовій дисципліні, стабільності соціального статусу і 

визначеності умов кар`єрного просування. Зазначені основні характеристики 
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можуть розглядатись як незамінні для забезпечення ефективності та дієвості 

державного регулювання розвитку людського капіталу. Поряд з цим, процеси 

глобалізації приводять до “переформатування” структури сучасного світу, а в 

результаті цього - до коригування національних систем державного 

управління і вимагають від цих систем гнучкості, що не може бути 

забезпечено в сукупності з сильною централізацією. Тому очевидно, що 

основна проблема застосування даної концепції для системи державного 

регулювання розвитку людського капіталу - нечутливість до соціально-

економічних реалій постіндустріального суспільства: появи наднаціональних 

інститутів і розвитку громадянського суспільства.  

Новий публічний менеджмент (NPM) ґрунтується на двох ключових 

елементах – менеджеризації та маркетизації. Поширення ідей NPM сприяло 

«перепрограмуванню» західної системи державного управління, руйнуванню 

«закостенілих» бюрократичних структур, перетворенню їх у більш чутливі до 

економічної кон’юнктури й запитам суспільства, прозорі для громадського 

контролю, підзвітні політичному керівництву і в цьому сенсі більш ефективні 

[159]. 

Таким чином, впровадження концепції NPM до державного 

регулювання розвитку людського капіталу передбачає використання у роботі 

органів державної влади методів та інструментів бізнес-структур 

(аутсорсинг, бюджетування, орієнтація на клієнтів), поліпшення 

ефективності й результативності процесів надання державних послуг, 

послаблення ролі держави.  

Так, наприклад, діяльність органів державного управління у сферах 

освіти та охорони здоров`я обмежується, переважно, розробкою загальної 

національної освітньої стратегії, стратегії в сфері охорони здоров`я і її 

основних пріоритетів. Велику кількість важливих функцій регулювання 

мають виконувати незалежні громадські організації. При цьому держава 

повинна здійснювати наглядову і контролюючу функції як зацікавлена особа 

в якісних змінах в названих сферах. Однак, модель NPM має такі недоліки, як 
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другорядність вирішення соціальних проблем і, як наслідок, підвищення 

рівня соціальної нерівності; акцент на ринкові сили і універсальність методів 

управління замість обліку інституціонального контексту кожної 

країни;зниження ролі держави і державних службовців в суспільних 

відносинах. Зазначені недоліки призвели в ряді випадків до негативних 

наслідків, у тому числі до неналежного  надання послуг системою 

державного управління у сферах, тісно пов’язаних із задоволенням 

загальнонаціональних інтересів або створенням суспільних  благ, серед яких 

охорона здоров’я,  освіта, наука, культура, захист  уразливих  верств 

населення. 

Недоліки менеджеріального підходу до державного управління 

спровокували появу нової управлінської концепції, яка отримала назву «Good 

Governance» (належне (гідне, добре) врядування), яка виходить за межі 

менеджеріального контексту, де суспільству відводилася роль споживача 

державних послуг, але ніяк не співвиробника [159].  

Свою узагальнюючу інтерпретацію концепції Good Governance 

представили французькі вчені П’єр Мюллер та Ів Сюрель у 2000 р.: 

«Governance – це система управління (у широкому сенсі цього поняття), в 

межах якої послідовний процес формування та реалізації публічної політики 

(визначення суспільних проблем, можливих шляхів їх вирішення і форм 

практичної реалізації наміченого) більше не є результатом діяльності 

відносно однорідної та централізованої політико-адміністративної еліти (яка 

в цьому разі втрачає монополію на визначення когнітивних і нормативних 

рамок (матриць) публічної політики), а відбувається за рахунок створення 

мультирівневого й мульти суб’єктного координаційного механізму, результат 

роботи якого, завжди неочевидний, залежить від здатності суспільних 

акторів визначити спільну точку зору, мобілізувати компетенції різної 

природи й реалізувати дієві способи розподілу відповідальності й 

легітимізації прийнятих рішень [153]. 

Державне регулювання розвитку людського капіталу на засадах Good 
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Governance передбачає впровадження і використання державно-приватного 

партнерства і взаємної відповідальності, за допомогою яких різні зацікавлені 

сторони, що  представляють  державний сектор і громадянське  суспільство, 

співпрацюють на всіх рівнях державного управління в процесі формування 

та розвитку людського капіталу з метою задоволення загальнонаціональних 

інтересів, забезпечення процесів суспільного розвитку.  

У кінці ХХ століття набула популярності концепція Networked 

Government («мережевого уряду»). До основних характеристик мережевого 

уряду відносяться здатність приймати інноваційні рішення та швидко 

встановлювати нові контакти, здійснювати селективний відбір учасників 

мережі; здатність до стратегічного мислення та гнучкість. Публічно-приватна 

мережа формується для забезпечення ефективності управління. Її 

особливістю є те, що вона, по-перше, формується, як правило, на договірній 

основі з приватними та некомерційними організаціями. По-друге, уряд 

завжди виступає ініціатором створення мережі. По-третє, уряд може бути 

обмеженим у фінансових можливостях, але повинен мати достатній вплив, 

щоб координувати та узгоджувати дії учасників мережі, повинен надавати 

послуги та сприяти створенню належних умов для виконання іншими 

суб’єктами завдань, відповідно до цілей публічної політики [425]. 

Концептуальний підхід до формування механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу, заснований на концепції Network 

Government, передбачає перехід від вертикальних ієрархічних схем 

управління до горизонтальних, постійну і тісну взаємодію держави з 

недержавним сектором, збалансованість сфер компетенцій між органами 

державного і місцевого управління, професійними і громадськими 

організаціями, мережеве управління розвитком людського капіталу. Для 

цього важливо визначити механізми управління мережевими структурами, 

здійснити розробку управлінського інструментарію, створити умови для 

ефективних комунікацій між державними і недержавними суб'єктами, 

діяльність яких спрямована на формування і розвиток людського капіталу.  



 129 

Незважаючи на те, що концепції NPM і Governance активно 

впроваджуються в систему державного управління багатьох країн, світовий 

досвід реформування державного управління продемонстрував 

неспроможність ідеї повної відмови від бюрократичної моделі державного 

управління. Саме бюрократія є гарантом дотримання громадського інтересу і 

обмежує домінування вузько групових інтересів бізнесу в процесі 

налагодження взаємодії з державою, не заперечуючи ієрархії. 

На думку автора, процес формування механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні має передбачати 

системне поєднання кращих характеристик концепцій бюрократичної моделі 

(класичного державного управління), нового державного менеджменту, 

“належного врядування” (зокрема, мережевого державного управління) та 

ґрунтуватись таких основних принципах, як: пріоритет загальнонаціональних 

цілей, спрямованих на розвиток людського капіталу; орієнтація діяльності 

органів державної влади на досягнення суспільно значущих результатів; 

громадський контроль за діяльністю органів публічного управління та їх 

посадових осіб; децентралізація;гнучкість; інноваційність; публічність; 

прозорість; координація дій різних рівнів влади;відповідність процесів 

прийняття управлінських рішень стратегічним цілям, орієнтованим на 

досягнення результатів; дотримання балансу інтересів всіх зацікавлених 

сторін, що представляють державний сектор і громадянське суспільство. 

Наука «публічного управління та адміністрування» має 

зосереджуватися на теоретико-методологічних аспектах дослідження 

формування політики розвитку людського капіталу та методів його 

нарощування. Однією з причин, що пояснює низьке зростання 

продуктивності праці, на думку деяких науковців, є низький темп 

інвестування в людський капітал, інша причина – неможливість знайти 

правильні шляхи вкладень у людський капітал [541]. 

Вимірювання людського капіталу за допомогою кількісної змінної, 

доводить: більший людський капітал передбачає збільшення загального 
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зростання продуктивності шляхом наслідування. Показник людського 

капіталу також призводить до зростання, але лише шляхом наслідування, 

оскільки це пов’язано з більшою здатністю поглинати знання з-за кордону. 

Щоб зростати за допомогою інновацій, потрібен інший тип формування 

людського капіталу, який вимірюється показником пізнавальних навичок 

[462].  

В дослідженні [467] результати говорять про те, що якісні заходи 

формування людського капіталу є більш ефективними для інновацій. З 

політичної точки зору, орієнтація на кількість освітніх політик недостатня 

для зростання економіки, заснованої на знаннях, а якість освітньої системи є 

найважливішою змінною для зростання [462]. 

Складність ролі людського капіталу у стимулюванні інновацій 

передбачає, що система інновацій повинна охоплювати різні рівні аналізу 

людського капіталу.  

На рис. 2.1 показано взаємозв’язок між людським капіталом та 

інноваціями на різних етапах накопичення людського капіталу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Етапи накопичення людського капіталу та інновацій [534] 
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Отже, незважаючи на те, що людський капітал в основному генерується 

на індивідуальному рівні, його важливість як критичного ресурсу походить 

від колективного накопичення індивідуального людського капіталу на рівні 

працівника, підприємства, сектору економіки та країни [534], що без сумніву 

повинно враховуватися у основних підходах до державного управління у 

зазначеній сфері. 

Важливо зазначити, що формування ефективної системи державного 

регулювання розвитку людського капіталу можливо за умови використання 

наукових підходів, які відповідають обраній концепції управління. 

Підходи в управлінні – це принципи, стилі, методи, форми і засоби 

управління, що склалися в основі практики, наукових знань, рівня розвитку 

системи управління і історичних умов, що використовуються в управлінні з 

певною ідеологією та наслідками. В теорії управління виділяють низку 

основних підходів до управління системами, серед яких: структурний, 

маркетинговий, функціональний, відтворювальний, нормативний, 

комплексний, інтеграційний, динамічний, процесний, оптимізаційний, 

директивний, поведінковий, ситуаційний та інші [176; 414].  

Розглядаючи державне управління формуванням і розвитком 

людського капіталу слід визначити переваги одночасного використання 

системного, комплексного, ситуаційного, процесного та маркетингового 

підходів до формування системи управління (табл. 2.2).  

Використання тільки одного з підходів не дає очікуваного результату, 

тому з метою підвищення ефективності їх інтеграції в практичну діяльність 

системи органів державного управління слід синтезувати положення 

названих підходів. 

Кожен з цих підходів відрізняється власним набором структурних 

елементів, гармонійне поєднання яких дозволяє поліпшити якість розробки 

та реалізації заходів державного управління, головною метою яких є 

формування комплексного механізму інноваційного впливу на якість 

людського капіталу.  
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Таблиця 2.2.  

Наукові підходи до державного управління  

розвитком людського капіталу 

Назва підходу Основні переваги 

Системний Розглядає всі елементи системи державного управління 

розвитком людського капіталу у цілісності та взаємозв’язку; 

спрямовується на слабо структуровані проблеми, пошук 

оптимального варіанта їх вирішення, виявлення 

закономірностей з метою вироблення управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. Дає можливість 

здійснення детального структурного і факторного аналізу, що 

дозволяє виявляти проблемні міжсистемні взаємозв’язки, 

взаємообумовлену поведінку елементів; передбачає визначення 

критеріїв ефективності управління й підпорядкування 

встановлених критеріїв стратегічним цілям щодо розвитку 

людського капіталу. 

Комплексний В рамках підходу державне управління розвитком людського 

капіталу розглядається як підсистема державного управління 

соціально-економічним розвитком країни з комплексним 

використанням усіх видів інформації. Передбачає безперервний 

цикл державного управління щодо забезпечення поліпшення 

якості людського капіталу; дослідження всієї сукупності 

параметрів і показників функціонування системи державного 

управління з досліджуваної проблематики в динаміці, що 

вимагає дослідження внутрішньо-організаційних процесів 

адаптації, саморегулювання, самоорганізації, прогнозування і 

планування, координації, ухвалення рішень тощо; всебічне 

вивчення не тільки окремих властивостей взаємодіючих і 

взаємопов’язаних компонентів системи, її внутрішнього і 

зовнішнього середовища, але і нових синергетичних 

властивостей, що генеруються при протіканні окремих процесів 

та володіють новими якостями.  

Ситуаційний Забезпечує можливість об’єднання конкретних прийомів і 

концепцій з певними конкретними ситуаціями для найбільш 

ефективного досягнення стратегічних цілей державного 

управління формуванням і розвитком людського капіталу; 

забезпечує високий рівень адаптивності державного управління і 

розвитку органів державного управління до змін; враховує 

непередбачені обставини. Підвищує ступінь адекватності 

інструментарію, що використовується в системі державного 

управління з метою формування людського капіталу, реальним 

умовам внутрішнього й зовнішнього середовища. 
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Продовження табл. 2.2 

Процесний Дозволяє чітко формалізувати процес державного управління 

формуванням і розвитком людського капіталу й сформувати 

відповідну послідовність окремих етапів, процедур і планових 

розрахунків. Передбачає моделювання і оптимізацію бізнес-

процесів, які описують взаємодію різних функцій управління,  

орієнтацію на загальний результат процесу; координацію дій 

різних функціональних підрозділів органів державного 

управління у межах процесу; прозорість та усунення бар’єрів 

між підрозділами; підвищення ефективності та результативності 

діяльності органів державного управління; виявлення 

можливостей для цілеспрямованого поліпшення процесів. В 

рамках підходу державне управління формуванням і розвитком 

людського капіталу досліджується як єдиний процес: сукупність 

адміністративного, організаційного, економічного та інших 

механізмів державного управління. 

Маркетинговий За рахунок використання комплексу маркетингових 

інструментівв управлінні спроможний забезпечити поєднання 

інтересів держави (зокрема, щодо створення і накопичення 

нематеріальних ресурсів продуктивної діяльності людини — 

знань, навичок, здоров’я, мотивації, мобільності тощо) і всіх 

зацікавлених сторін, а також пристосування до змін динамічного 

середовища. Завдяки ціннісно- і соціально орієнтованим 

принципам маркетингу покликаний докорінно змінити реакцію 

суб’єктів господарювання на потреби людини і суспільства, 

забезпечити гармонізацію суспільних відносин, створити 

передумови для досягнення стратегічних цілей щодо розвитку 

людського капіталу. 

Джерело: розроблено автором на основі [176; 414]. 

 

Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, що державне 

регулювання є стратегічним засобом та сукупністю цілеспрямованих заходів, 

що реалізуються завдяки взаємодії уповноважених органів державної влади у 

підконтрольних секторах з метою своєчасної та комплексної зміни 

суспільних відносин за рахунок прямих та опосередкованих методів впливу. 

Впровадження системи державного регулювання спрямовано на розвиток 

людського капіталу, який у своїй основі має складну структуру 

нематеріального характеру, що передбачає власне формування та 

накопичення задля подальшого використання у створенні економічної 

цінності. 
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Дослідження особливостей державного регулювання розвитку 

людського капіталу та управління ним дає можливість зробити наступні 

висновки. 

Державне регулювання розвитку людського капіталу є поєднаною 

множиною формування стратегічних цілей та здійснення різно секторальних 

заходів державного впливу, які реалізують суб’єкти державної влади з метою 

модернізації та переформатування суспільних відносин у сфері створення, 

накопичення та використання людського капіталу, як основи економічного 

зростання держави за рахунок використання адміністративних, правових, 

організаційних та економічних механізмів державного управління. 

Зазначений процес реалізації державної політики проектується на державний, 

регіональний та місцевий рівень і передбачає гармонізацію окремих 

секторальних цілей, ресурсів та обґрунтування шляхів подальшого розвитку 

людського капіталу. 

В державному управлінні розвитком людського капіталу слід 

застосовувати концептуальний підхід, що являє собою поєднання 

системного, комплексного, ситуаційного, процесного та маркетингового 

підходів. Саме такий підхід до державного управління може стати основою, 

здатною забезпечити задоволення як індивідуальних вимог споживачів 

державних послуг, сталість розвитку системи державного управління, так і 

розвиток людського капіталу, регіону, країни й суспільства в цілому.  

Конкретизація зазначеного концептуального підходу потребує науково 

обґрунтованої методології державного управління формуванням та 

розвитком людського капіталу й розроблення універсальної моделі, 

спроможної забезпечити координацію взаємозв`язків між керуючою та 

керованою підсистемами, цілями управління та можливостями їх досягнення, 

управлінським та зворотнім інформаційним зв’язком між суб’єктами та 

об’єктами управління. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що 

еволюція категорії «людський капітал» пов'язана з розвитком методології 
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економічної теорії та впливом світогляду тих чи інших економістів. Поняття 

людського капіталу – інтегральне соціальне і економічне явище. Ефективна 

модель сучасної економіки, формуючись на базі приватної власності та 

розвитку ринкових відносин, повинна органічно поєднати державу та інші 

соціальні інститути при регулюванні процесів формування людського 

капіталу, узгоджуючи при цьому інтереси всіх суб`єктів господарювання. 

Фундаментальним аксіоматичним постулатом цього процесу повинна стати 

ідея про органічну єдність та взаємозалежність природної, соціальної та 

економічної систем. 

Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання 

формування та розвитку людського капіталу мають бути побудовані на 

широкому міждисциплінарному підході, що враховує об’єктивні 

закономірності та досягнення теорії державного управління, філософії, 

психології, політології, економіки, соціології та інших наук про суспільство 

та людину, що вивчають об’єктивні закономірності розвитку природи, 

суспільства, держави, людини. Окреме місце серед названих галузей науки, 

на думку автора, посідають державне управління, економіка, які дають змогу 

узагальнити, проаналізувати, розрахувати ефективність державного 

управління та соціологія, що спрямована на досягнення відповідності 

механізмів державного управління об’єктивно існуючим суспільним 

відносинам. 

 

2.2. Методологія оцінювання результативності механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу 

 

Історичний вектор суспільних трансформацій націлений у напрямі 

зростання соціальних потреб, посилення інноваційності господарювання, 

екологічно безпечного та енергоощадного виробництва, наукоємних 

технологій, високих вимог до трудових ресурсів. Зазначені тенденції 

привертають увагу дослідників до розгляду проблематики людського 
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капіталу, його природи, джерел формування, відтворення, раціонального 

використання, механізмів державного управління у сферах, пов’язаних із 

розвитком людського капіталу. Серед значної кількості методологічних 

підходів щодо розрахунку людського капіталу можливо виділити концепцію 

визначення на основі світових рейтингів, в основі яких лежать певні 

показники, що демонструють розвиток освітньої сфери, охорони здоров’я, 

стан навколишнього середовища та інші чинники, які безпосередньо 

вказують на розвиненість сфер формування людського розвитку. Подальша 

еволюція концепцій щодо вимірювання людського капіталу передбачає 

дослідження необхідних складників, які впливають на рівень людського 

капіталу та розроблення адекватних показників, що характеризують аспекти 

економічних та неекономічних вигод. 

Питання щодо підходів до оцінювання людського капіталу 

досліджували у своїх працях М.Вебер, А. Гальчинський, М. Крістіан, С. 

Курганський, Х. Макдональд, Т.̊Поспєлова, та інші. Незважаючи на 

теоретичні обґрунтування, присутні у працях зарубіжних фахівців, 

результати прикладних досліджень експертів міжнародних організацій, а 

також напрацювання вітчизняних дослідників щодо питань формування і 

розвитку людського капіталу, недостатньо вивченими все ще залишаються 

питання обґрунтування структурних компонентів та факторів людського 

розвитку. Зазначена проблематика також вимагає наукового пошуку дієвої 

методології та дослідження підходів до вимірювання рівня розвитку 

людського капіталу та складових його формування. 

З огляду на зазначене, вкрай важливим є дослідження сучасних 

підходів до методології оцінки рівня розвитку людського капіталу з 

допомогою інтегральних рейтингових показників та обґрунтування 

необхідності змін у державній стратегії розвитку України, зокрема з метою 

збільшення інвестування в людський капітал. 

Розвиток економічних систем інноваційного спрямування спирається 

на використання людського капіталу. За матеріалами Організації 
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економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) людський капітал 

розуміється як сукупність знань, кваліфікації, навичок та інших якостей 

людини, які грають важливу роль для господарської діяльності [549].  

В значній мірі розвиток людського капіталу, а саме: реалізація 

механізмів, спрямованих на посилення безпекових чинників, зростання 

якості освіти, формування факторів, що впливають на покращення здоров’я, 

дозволяє досягати економічного зростання та цілей сталого розвитку. Висока 

якість людського капіталу дає можливість швидкої адаптації до змін в 

інноваційному середовищі, що надає конкурентні переваги та формує 

національний дохід за рахунок відповідного мультиплікативного ефекту.  

З точки зору джерел, що формують рівень людського капіталу є 

інвестування в освіту, систему охорони здоров’я та, у пов’язану із 

забезпеченням останніх, інфраструктуру. Для використання переваг новітніх 

технологій та пом’якшення виникаючих проблем, країни вимушені 

беззаперечно інвестувати у власних громадян, забезпечуючи капітальні 

вкладення у сферу освіти й охорони здоров’я, які є наріжним каменем 

людського капіталу [618]. 

Інвестиції в людський капітал передбачають витрати, пов’язані із 

розвитком індивіда, спрямовані на удосконалення всебічного розвитку 

особистості, формуванню професійних компетенцій, продуктивних умінь, що 

дозволяє отримувати результати як суспільству, так і людині у вигляді 

доходів. Інвестування в людський капітал включає освітній складник 

(витрати на всі види освітньої діяльності); заходи щодо охорони здоров’я 

(витрати на профілактику захворювань, медичне обслуговування, 

поліпшення умов проживання); витрати, пов’язані з мобільністю (міграційні 

процеси з причин низької продуктивності. Інвестиції у сферу охорони 

здоров’я та освіти мають найбільший вплив на людський капітал. Причому, 

за рахунок загальної та спеціальної освіти збільшуються обсяг і якість 

людського капіталу, а вища освіта впливає на темпи економічного 

зростання [259, с. 14]. 
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Спираючись на теоретичні підходи до формування людського капіталу, 

розробленого фахівцями Організації Об’єднаних Націй, головними 

компонентами визначено інвестиційний складник; характеристики 

індивідууму, які забезпечують людський капітал та блага (табл. 2.3). 

Зазначена концепція лежить в основі сучасних світових рейтингів, які 

відображають стан та рівень людського розвитку. 

Таблиця 2.3 

Компоненти та схеми формування людського капіталу 

 згідно з визначенням ОЕСР [259, с. 15; 512, с. 10]. 

Інвестиції в 

людський капітал 

упродовж життя 

Людський 

капітал, 

втілений в 

індивідах 

Блага, обумовлені інвестиціями в 

людський капітал 

Виховання дітей Знання Економічні Ринкова діяльність 

Освіта Неринкова діяльність 

Виробниче 

навчання Навички 

 

Здоров’я 

Інформаційне 

навчання Вміння 

Неекономічні 

(особистісні) Суб’єктивний добробут 

Охорона здоров’я 

Здібності 

Неекономічні 

(соціальні) 

Обізнаність громадян 

Міграція 

Бажання 

співробітництва 

 

Серед різноманітних підходів до визначення людського капіталу 

доцільно спинитися на існуючих рейтингових показниках, а саме: Індекс 

людського капіталу (HCI); Індекс соціального розвитку (SPI); Індекс 

людського розвитку (HDI) та Рейтинг добробуту (LPI), які, відповідно до 

власної методології обчислення, з певною вірогідністю демонструють рівень 

розвитку людського капіталу переважної більшості країн світу. 

Індекс людського капіталу – Human Capital Index (HCI) розроблено 

фахівцями Всесвітнього банку та оприлюднено у 2018 р. з метою активізації 

політичних кроків щодо покращення показників, які впливають на 

формування людського капіталу. Індекс вимірює людський капітал 

наступного покоління, який визначається як обсяг людського капіталу, що 
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може накопичити народжена сьогодні дитина, враховуючи ризики, пов’язані 

з неналежною якістю охорони здоров’я та освіти в країні проживання. HCI 

включає три складники: виживання; очікувана тривалість навчання в школі, 

скоригована на результати навчання, та стан здоров’я.  

Величина Індексу людського капіталу знаходиться в межах від 0 до 1. 

Значення верхньої і нижньої межі HCI відображають межі невизначеності 

показника індексу для кожної країни.  

Індекс соціального розвитку – Social Progress Index (SPI) є цілісним 

показником соціального й екологічного розвитку країни, що не залежить від 

економічних чинників і демонструє рівень соціального розвитку в 149 

країнах світу на основі 51 субпоказника. SPI передбачає оцінювання базових 

людських потреб, добробуту та можливостей. Таким чином, Індекс 

соціального розвитку є доповненням до економічних індикаторів (наприклад, 

ВВП), що дозволяє будувати цілісне бачення істинного стану розвитку країн 

світу. Відповідно до загальної методології визначення SPI, країни поділено 

від найвищого до найнижчого соціального прогресу на шість груп відповідно 

до ієрархії на основі їхніх показників індексу соціального прогресу.  

Індекс соціального розвитку включає в себе декілька показників, які 

характеризують основні потреби людини, основи добробуту та можливості.  

Під час визначення успіхів країни в галузі соціального прогресу в 

цьому індексі враховано понад 50 показників, об'єднаних у три основні 

групи:  

1. Основні потреби людини – харчування, доступ до основної медичної 

допомоги, забезпечення житлом, доступ до води, електрики і санітарних 

послуг, рівень особистої безпеки.  

2. Основи благополуччя людини – доступ до базових знань і рівень 

грамотності населення, доступ до інформації та засобівкомунікації, 

рівеньохорониздоров'я, екологічнастійкість.  

3. Можливості розвитку людини – рівень особистих і громадянських 

свобод, забезпечення прав і можливостей людини приймати рішення і 
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реалізовувати свій потенціал [579]. 

Розроблений Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй 

(ПРООН) Індекс людського розвитку – Human Development Index (HDI) 

поєднав у одному показнику інформацію про здоров’я, освіту та доходи 

людей. HDI слугує надійним інструментом порівняння й основою щодо 

бачення національних пріоритетів, адже процедура оцінювання передбачає 

ранжування країн за 2017 р. відповідно до трьох компонентів: тривалості 

життя, освіти (за двома показниками) і валового національного доходу (ВНД) 

на душу населення [521].  

Рейтинг добробуту – Legatum Prosperity Index (LPI) формується 

британським аналітичним центром The Legatum Institute на основі аналізу 

показників 149 країн. Добробут країн оцінюється шляхом обробки 

результатів опитувань громадян за категоріями: стан економіки, бізнес-

середовище, ефективність влади, освіта, охорона здоров’я, безпека та захист, 

власна свобода, соціальний капітал, навколишнє середовище.  

Проаналізувавши підходи до визначення рівня людського капіталу на 

основі Індексу людського капіталу, Індексу соціального розвитку, Індексу 

людського розвиткута Рейтингу добробуту, можливо зазначити, що 

основними складниками, які впливають на формування людського капіталу, є 

стан освітньої сфери, охорони здоров’я, міграційний компонент, базові 

потреби, зокрема у чистому екологічному довкіллі. 

Загальновідомо, що економічні ресурси (фактори виробництва) – це 

ресурси, які беруть участь у створенні товарів і послуг. І якщо класична 

школа економічної теорії виділяла лише три фактори виробництва – працю, 

землю та капітал, то маржиналистская теорія додала до них фактор 

«підприємницькі здібності». Сучасна ресурсна концепція пропонує ще більш 

розгалужену класифікацію. До факторів виробництва вона відносить технічні 

ресурси (необоротні та оборотні активи), технології, просторові ресурси 

(будівлі, споруди, земля), інформаційні, людські, фінансові ресурси, 

управління і підприємницькі здібності [406]. 
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Отже, підприємницькі здібності – це вміння та здатність правильно 

поєднати інші фактори виробництва (праця, землю, капітал), приймати 

рішення і брати на себе відповідальність, в потрібні моменти йти на ризик, 

проявляти винахідливість і бути сприйнятливим до нововведень. Прийнято 

вважати, що підприємницькими здібностями володіє невелика частина 

людей, а винагородою підприємцеві є прибуток. Підприємницька ініціатива 

сприє розвитку та зростанню підприємства, галузі, країни. Разом з тим 

кількісно встановити, виміряти ефект впливу цього фактора досить важко. 

Сам фактор підприємництва або підприємницьких здібностей (активності), 

не володіє на відміну від праці, землі чи капіталу загальноприйнятими 

кількісними вимірювачами. Вже тому судити про вплив цього фактора на 

розвиток (зростання) доводиться більше в якісному, ніж в кількісному плані. 

При цьому підприємницька ініціатива може істотно підвищувати віддачу 

інших факторів виробництва [406]. 

Тому в сучасних умовах, тобто в умовах подальшого розвитку 

постіндустріального суспільства успіх підприємства (галузі, країни) в значній 

мірі залежить від підприємницьких здібностей. Тому вважаємо, що з 

методологічної точки зору, до системи оцінювання людського капіталу 

необхідно додати складову, яка стосується підприємницьких здібностей та 

рівня розвитку підприємництва. 

Взагалі, у сучасному світі виділяються дві принципово різні як за 

методологією, так і за глибиною змін, що відбуваються, схеми інституційної 

еволюції відносин держави і підприємницького сектору, на основі яких 

створюються конкретні форми державно-приватного партнерства (ДПП), що 

також потрібно враховувати при оцінюванні ефективності та 

результативності державного регулювання розвитку людського капіталу. 

Сучасні концепції вимірності якості людського капіталу розглядають 

необхідність використання показників, які визначають суб’єктивне 

благополуччя, людські можливості, справедливий розподіл ресурсів. 

Об’єктивними характеристиками, що формують якість життя визначають 
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аспекти здоров’я, освіти, персональної діяльності, екологічні умови [581]. 

При оцінці людського капіталу країни вбачається за доцільне 

розглядати відповідні показники, які враховують кількісні оцінки трудового 

потенціалу (кількість працездатного населення, рівень зайнятості, міграційні 

чинники), освітній потенціал (рівень освіти, рівень підвищення кваліфікації), 

чинники, пов’язані зі здоров’ям населення (рівень здоров’я, рівень охорони 

здоров’я, середня очікувана тривалість життя), екологічні параметри. В 

якості додаткових альтернативних показників можна використовувати індекс 

процвітання, глобальний індекс людського капіталу. 

Наприклад, індекс процвітання складається з дев'яти категорій: 

розвиток економіки; ведення бізнесу; уряд; освіта; охорона здоров'я; безпека; 

персональні свободи; соціальний капітал; екологія. Субіндекс здоров’я 

визначає напрями в державі: фізичне та психічне здоров’я, інфраструктуру 

системи охорони здоров’я та профілактичний догляд. Субіндекс освіти надає 

оцінку доступності освіти, якості освіти та людському капіталу [592]. 

До речі, проєкти ДПП можуть реалізовувати майже всі аспекти освіти: 

розробку політики, планів, оцінку та реалізацію, управління, фінансування 

установ, академічні аспекти, спеціальні освітні програми, допоміжні послуги, 

гуртожитки, охорона здоров’я, транспорт, послуги, безпека та ін. [526].  

Методологія, на якій ґрунтується ДПП, передбачає: галузеву основу 

(залучені суспільні сектори – приватний та державний сектори, громадянське 

суспільство); економічну основу (розвиток попиту та пропозиції); сферу 

застосування [474]. 

В [476] розроблено цільову методологію, яка вирізняє: розвиток 

потенціалу ДПП (приватні партнери покращують або розбудовують 

можливості державних суб’єктів шляхом обміну чи трансферу знань, 

делегованих повноважень надавати суспільні послуги), ДПП економічного 

розвитку (міжсекторальне партнерство, що сприяє економічному зростанню); 

інфраструктурні ДПП (спільне фінансування, будівництво та виконання 

робітщодо інфраструктури); політика ДПП (координувати, розробляти, 
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контролювати та просувати різні державні політики на національному, або 

галузевому рівнях); надання послуг ДПП (недержавні суб’єкти надають 

державні послуги від імені держави).  

Відповідно до встановлених Цілей сталого розвитку, описана 

концепція партнерських відносин між урядами, приватним сектором і 

громадянським суспільством, де визначено ДПП як партнерські відносини, 

засновані на принципах і цінностях, спільному баченніта спільних цілях, які 

мають за основу людей і планету та повинні впроваджуватися на 

глобальному, регіональному, національному та місцевому рівнях. Мета 

партнерства визначається у залученні приватних ресурсів для досягнення 

цілей сталого розвитку. Відповідно до Цілі 17 встановлено необхідність 

заохочення та просування ефективних ДПП, спираючись на досвід і стратегії 

партнерства з ресурсами [507]. 

Відповідно до сформованої державної політики, що впроваджується у 

стратегічних документах, державно-приватне партнерство може забезпечити 

надання необхідних ресурсів та можливостей у процесі реалізації проектів 

сфери освіти, науки та охорони здоров’я, таким чином посилюючи 

можливості механізмів державного управління розвитком людського 

капіталу (рис. 2.2).  

Слід зазначити, що ДПП – це дефініція, яка охоплює широкий спектр 

угод в різних секторах, і має різні тлумачення. Проте, спільним для всіх є 

поняття загального фінансового та управлінського механізму між державним 

і приватним сектором, які приводять до значного збільшення інвестування на 

заходи в галузі охорони здоров’я та освіти, отриманих знаціональних 

бюджетів або допомоги [504]. 

Розвиток державно-приватного партнерства з накопичення людського 

капіталу можна розглядати не тільки як важливе джерело стратегічного 

розвитку інноваційно орієнтованих підприємств, але і як інструмент 

економічної підтримки національних пріоритетів у розвитку науки, 

технологій і техніки, умова перетворення науково-технологічного потенціалу 
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держави в реальні конкурентні переваги національної економіки [232, с. 76.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Державно-приватне партнерство, як інструмент державного 

регулювання розвитку людського капіталу  
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залучення коштів від інших суб’єктів господарювання. Від розвитку 
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приватного секторів, що виникає в державно-приватному партнерстві в освіті 

визначає високий потенціал інноваційних підходів до створення 

інфраструктури освіти в рамках державно-приватного партнерства [207].  

В процесі накопичення людського капіталу, драйверами розвитку 

виступають інноваційні, економічні, соціальні та інституційні чинники (табл. 

2.4), які можуть мати характер як рушійних та і струмуючих сил, що повинно 

коригуватися впливом механізмів державного управління у процесі 

накопичення людського капіталу. 

Всесвітня організація охорони здоров’я, з огляду на необхідність 

створення державно-приватних партнерств, розглядає інститут ДПП як 

основу в справі досягнення здоров’я для всіх груп населення та проголошує 

основними цілями забезпечення загального доступу до основних лікарських 

засобів і медичних послуг; активізацію та поглиблення наукових розробок і 

досліджень; профілактику ранньої смертності, захворюваності та 

інвалідності; придбання знань і практичного досвіду у приватного 

сектору [239]. 

У секторі охорони здоров’я ДПП визначаються як: об’єднання 

сукупності учасників для спільної мети поліпшення здоров’я населення на 

основі взаємно узгоджених ролей і обов’язків. Уряди в усьому світі 

розширили використання ДПП в секторі охорони здоров’я, зокрема, для 

реструктуризації лікарень, розвитку центрів охорони здоров’я та створення 

електронних медичних баз пацієнтів [598]. 

Зазначимо, що упровадження нових принципів, норм і правил співпраці 

публічного і приватного секторів у чинні інститути відбувається або в 

контексті проголошеної нової економічної політики державного регулювання 

(Велика Британія, Нова Зеландія, Аргентина, більшість країн Латинської 

Америки), або в контексті змін та доповнень до наявної системи державного 

управління (США, Канада, Японія, країни ЄС). Таким же шляхом 

запровадження інститутів ДПП йдуть країни, що розвиваються та в яких 

рівень сформованості ринкових відносин є достатнім для встановлення 
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партнерських взаємозв'язків типу «держава-бізнес».  

Таблиця 2.4 

«Поле сил» для ДПП по накопиченню людського капіталу [207] 

Рушійні сили Стримуючі сили 

Інноваційні 

Формування економіки, заснованої на 

знаннях; створення інноваційних 

територіальних кластерів; інтеграція 

сфери вищої освіти з фінансовими 

інститутами розвитку; формування 

стратегічних альянсів ДПП в сфері 

вищої освіти 

– 

Економічні 

Інвестиційна привабливість вищої 

освіти як пріоритет державної 

політики; розвиток ринків в сфері 

вищої освіти; зростання цінності 

нематеріальних активів; стимулююча 

роль оподаткування; розширення 

практики оцінки ефективності 

інвестицій в сферу вищої освіти в 

термінах грошових потоків 

Низький рівень доходів населення; 

короткостроковість інвестиційної 

активності бізнесу; неясність 

економічних перспектив реформи 

освіти; невизначеність сигналів 

ринку праці; неповнота інформації 

про об'єкт інвестування; 

невідповідність якості освіти 

очікуванням інвестора; складність 

оцінки кінцевого результату 

інвестицій 

Соціальні 

Різноманітність кар’єрних траєкторій; 

розширення сфер застосування 

строкових трудових контрактів; 

висока значимість освіти в системі 

цінностей; корпоративна соціальна 

відповідальність  

Зниження чисельності 

працездатного населення; 

ставлення до освіти як до 

споживчого блага 

Інституційні 

Розвиток громадських інститутів 

управління інвестиціями; видова 

професійна стандартизація для оцінки 

професійних знань і компетенцій; 

популяризація незалежних рейтингів 

вищих навчальних закладів 

Складність зовнішнього контролю 

за ефективністю інвестицій; 

недостатність зв'язку освітніх 

програм з реаліями діяльності 

підприємств; асиметрія інформації 

про якість вищої освіти; недостатня 

орієнтація освітніх програм на 

запити клієнта 
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Другий підхід до впровадження ДПП пов'язаний з формуванням 

повністю нового інституційного середовища, яке відповідає принципам 

функціонування ринкової економіки і новому розумінню місця держави у 

господарському житті суспільства. Ця схема реалізується в 

постсоціалістичних країнах та в деяких країнах, що розвиваються [246, с. 

134-143]. 

Першими кроками на шляху створення нового інституційного 

середовища у цих країнах стає формування відповідної законодавчої бази та 

державних агенцій для координації загальних питань і сприяння розвитку 

партнерських відносин [84, с.85].  

Партнерські відносини органів влади і бізнесу з формування і розвитку 

людського капіталу, як зацікавлених суб'єктів, повинні розвиватися на основі 

принципів, що забезпечують досягнення згоди між ними. До основних 

принципів можна віднести наступні: законність (створення партнерства у 

формі, що передбачена чинним законодавством та іншою нормативно-

правовою базою), прозорість (надання органами влади повної інформації 

інвесторам, концесіонерам, усім зацікавленим сторонам), підзвітність 

(відповідальність усіх партнерів перед громадськістю і взаємні зобов'язання, 

які є визначеними в договірному порядку), гнучкість (забезпечення 

можливості швидкого реагування та врахування змін у середовищі, в якому 

діє партнерство), рівність (забезпечення доступу до послуг для соціально 

вразливих прошарків населення) [106]. 

Одним із найбільш характерних проявів трансформації ДПП у 

багатосторонній процес є швидке зростання кількості та різноманітності 

механізмів міжнародного фінансування, особливо починаючи з 1990 р. Серед 

установ, що надають фінансові ресурси для проєктів ДПП, міжнародні 

організації (ООН, МВФ, Світовий банк, ЄБРР та ін.), як і раніше, є 

головними каналами різнобічного співробітництва. Їхня кількість стрімко 

зростає: майже половина із 60 міжнародних інституцій, задіяних у проектах 

ДПП, створені за останнє десятиліття. Якщо додати до цього приватні та 
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змішані інвестиційні фонди, то кількість міжнародних фінансових 

інституцій, що фінансують ДПП, майже досягає позначки 1000 [258, с.79]. 

Адже сучасні економіки переважної більшості країн світу, незалежно 

від рівня розвитку, потребують фінансової та ресурсної підтримки. 

Вирішення суспільних проблем пов’язане з реалізацією інфраструктурних 

проектів у сферах енергопостачання, транспортних мереж, медицини, освіти, 

туризму, переробки побутових відходів, впровадженні альтернативних 

джерел енергії. Еволюція теорії державного управління поступово створює 

сучасні моделі взаємодії різних форм власності для вирішення нагальних 

потреб країни. Залучення приватного бізнесу для здійснення масштабних 

публічних проектів, які ще донедавна були полем дій виключно держави, – 

завдання складне, а, отже реалізується з допомогою дієвих механізмів 

державного регулювання та формування необхідних інституцій. 

Протягом останніх десятиліть взаємодія державного та приватного 

сектору впроваджувалася у вигляді державно-приватного партнерства (ДПП). 

Вирішення значної кількості сучасних проблем провадилося у формі ДПП. 

Зазначеній проблематиці присвячена велика кількість теоретичних та 

емпіричних досліджень. Якщо спочатку приватний капітал залучався 

переважно для реалізації завдань по розвитку транспортної інфраструктури, 

муніципальних послуг, то останнє десятиліття демонструє приклади 

впровадження державно-приватного партнерства у проекти «зеленої 

економіки», Smart City [537], електронного врядування та інформаційно-

комунікативні технології [460].  

Такі тенденції можуть говорити про важливу роль ДПП у розв’язанні 

більш широкого кола завдань сучасного суспільства. Високотехнологічний 

напрям сфери дії державно-приватного партнерства дає привід вести мову 

щодо його місця у розвитку «економіки знань», а, відповідно й формуванні 

людського капіталу та розвитку трудового потенціалу.  

Оцінювання розвитку людського капіталу доцільно проводити тільки в 

комплексі з оцінкою трудового потенціалу регіону. Адже сучасне управління 
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трудовим потенціалом регіону (ТПР) є стратегічною концепцією, що 

базується, перш за все, на його оцінці, на основі сучасних підходів і методів і, 

як наслідок, впливає на результативність розвитку трудового потенціалу 

країни. Аналіз різних підходів і методів до оцінки трудового потенціалу 

регіону, продемонстрував, що чітко розробленої і загальноприйнятої 

методики і системи показників на сьогоднішній день не існує, тому існує 

нагальна потреба в узагальненні та аналізі методологічних підходів до оцінки 

ТПР в сучасних умовах господарювання. 

Опрацювання літературних джерел [14, 21, 66, 89, 99, 116, 219, 240, 

241, 270, 328, 439] дозволило виділити такі основні підходи до оцінки 

трудового потенціалу регіону: витратний, ресурсний, факторний, 

інтегральний, результативний, комбінований (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Порівняння методичних підходів до оцінки ТПР [328; 439]. 

Науковий підхід Методи Переваги Недоліки 

Витратний 

(вартісний) 

Методи 

аналізу витрат  

Можливість оцінки 

вартості ТПР та 

ефективності витрат 

на нього;  

доступність 

інформації для 

оцінки ТПР; 

простота 

розрахунків 

показників оцінки 

ТПР 

Окремість показників ТП 

один від одного – вони не 

пов’язуються навіть в рамках 

компонент ТП; обмеженість 

методичного інструментарію 

(використання лише 

показників рядів динаміки 

для аналізу результатів 

оцінки) 

Ресурсний Метод рядів 

динаміки  

Можливість 

використання для 

оцінки ТПР за його 

компонентами на 

будь-якому з рівнів 

прояву; доступність 

інформації для 

оцінки ТПР; 

простота 

розрахунків 

показників оцінки 

трудового 

потенціалу 

Не надає повної 

характеристики 

досліджуваного об’єкту, а 

зосереджує увагу лише на 

його окремих аспектах 

Окремість показників 

трудового потенціалу один 

від одного: вони не 

пов’язуються навіть у рамках 

компонент трудового 

потенціалу; обмеженість 

методичного інструментарію  
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продовження табл. 2.5 

Факторний Метод 

визначення 

стимуляторів 

та 

дестимуляторі

в 

Відображення 

характеру та сили 

впливу факторів 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища на ТПР 

та тенденції його 

розвитку; значний 

методичний 

інструментарій 

Суб’єктивність під час 

виділення факторів впливу 

на трудовий потенціал; 

обмеженість у застосуванні 

Інтегральний Метод 

експертних 

оцінок 

Зведення 

різноманітних 

показників в єдиний 

сукупний індекс; 

значний методичний 

інструментарій (в 

т.ч. кореляційний, 

факторний, 

кластерний аналізи, 

побудова рівняння 

регресії). 

Широке застосування методу 

експертних оцінок, що 

знижує достовірність 

результатів оцінки; 

недостатня дослідженість 

оцінки ефекту синергії від 

взаємодії компонент ТПР 

Результативний  Метод оцінки 

нормативом 

роботи 

Відображення 

безпосередніх 

результатів праці 

носія (носіїв) 

трудового 

потенціалу; цінність 

для внутрішнього 

обліку праці на 

підприємстві 

відображення 

безпосередніх 

результатів праці 

носія (носіїв) ТП 

Обмеженість у застосуванні 

залежно від рівнів прояву 

трудового потенціалу, цілей 

та завдань проведення 

оцінки трудового потенціалу 

 

Комбінований  Якісні 

методи, 

кількісні 

методи 

комбіновані 

методи 

 

Орієнтація на фак-

тичні дані дає змогу 

уникнути розбіжнос-

тей під час оцінки 

ТПР; достовірна 

фактична інформація 

підвищує точність 

аналітичних розра-

хунків оцінки ТПР 

Потребує прозорої оцінки 

ТПР; неможливість оцінки 

унікальних чи специфічних 

характеристик трудового 

потенціалу; значні витрати 

часу та ресурсів на збирання 

та опрацювання великого 

масиву інформації 

 

Витратний (вартісний) підхід заснований на аналізі витрат на ТПР. 

Витратний підхід поєднує методики (О.Ф. Балацький [21], В.Ф. Гріщенко 

[66], І.О. Джаін [89]), що надають грошову оцінку ТПР, спираючись на 

визначальний або інтегральний показник. В межах даного підходу вартісна 
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оцінка ресурсів праці і самого ТПР еквівалентна витратам на формування і 

підтримку трудового потенціалу [99].  

Ресурсний підхід до оцінки ТПР полягає в проведенні цієї оцінки із 

застосуванням ряду окремих один від одного абсолютних та відносних 

показників. Ця система показників передбачає оцінку трудового потенціалу 

за основними його компонентами (здоров’я, моральність, творчий потенціал, 

організованість, освіта, професіоналізм, ресурси робочого часу) на основних 

рівнях його прояву (людина, підприємство, регіон), статевовікова структура 

(населення регіону), мобільність носіїв праці, конкурентоспроможність 

робочої сили, умови реалізації трудового потенціалу [439; 301; 434].  

Особливістю факторного підходу є те, що при проведенні оцінки 

показники поділяються на стимулятори та дестимулятори за їхнім впливом 

на ТПР. В якості показників-стимуляторів вченими-прихильниками 

факторного підходу найчастіше використовуються наступні: тривалість 

трудового життя, рівень зайнятості населення, попит на робочу силу, стан 

здоров’я, рівень освіти, рівень підвищення кваліфікації, рівень 

інтелектуального потенціалу; дестимуляторів - кількість захворювань, рівень 

безробіття населення, рівень вивільнення працівників з підприємств за 

економічними причинами, навантаження не зайнятих трудовою діяльністю 

громадян на одне вільне робоче місце [116].  

На даний момент найчастіше вченими при оцінці ТПР 

використовується інтегральний підхід, що передбачає розрахунок 

інтегрального сукупного показника (індексу) ТПР як нормованої 

багатомірної середньозваженої різноманітних одиничних показників. При 

цьому нормування одиничних показників в єдиний сукупний інтегральний 

показник-індекс може проводитися або шляхом розрахунків, або з 

використанням методу експертних оцінок (М. Новікова, Д. Новіков [241], 

В.Приймак, М.Баранкевич, В.Цицак [270]), який може бути визначений на 

основі моделей адитивного, мультиплікативного та кратного видів.  

Результативний підхід передбачає оцінку ТПР за безпосередніми 
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результатами праці. Даний підхід ґрунтується на оцінці вартості 

створюваного продукту, який може бути отриманий за весь період реалізації 

ТПР, зосередженого на даній території в даний момент часу [99].  

Прихильники результативного підходу [219] надають перевагу 

узагальнюючому показнику, що у грошовому виразі оцінює стан ТПР через 

показники максимально можливого обсягу суспільного виробництва чи 

доданої вартості.  

Комбінований підхід [240] поєднує в собі положення витратного та 

результативного підходів, тобто враховує фази і формування трудового 

потенціалу і його реалізації в межах регіону. В рамках визначених підходів 

дослідники теж не мають єдності поглядів, оскільки пропонують 

використовувати різні види показників та методи оцінки. 

Отже, жоден із виділених в ході наукового дослідження методичних 

підходів не є універсальним для проведення оцінки ТПР, маючи ряд 

особливостей в застосуванні, переваги та недоліки. Вибір того чи іншого 

методичного підходу для застосування при оцінці ТПР залежить від цілей та 

завдань оцінки ТПР. Так, якщо метою оцінки є виявлення фактичного стану 

ТПР, то доцільним є використання ресурсного, факторного та інтегрального 

підходів; впливу зовнішнього середовища на ТПР – факторного підходу; 

тенденцій розвитку ТПР – ресурсного, факторного та інтегрального підходів; 

ефективності використання ТПР – результативного та вартісного підходів. 

Для аналіз динаміки компонентного складу ТПР виявляється доречним 

ресурсний підхід. 

Отже, що оцінка ТПР є, безумовно, актуальним питанням. Оскільки 

дієва система оцінювання стану та рівня використання трудового потенціалу 

регіонів дозволить приймати ефективні державно-управлінські стратегічні і 

оперативні рішення, як на регіональному, так і на державному, і на місцевому 

рівнях. Джерелами, що формують рівень людського капіталу, є інвестування 

в освіту, систему охорони здоров’я та, у пов’язану із забезпеченням останніх, 

інфраструктуру [185].  
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Більш широке розуміння людського капіталу розширює інвестиційні 

напрями: наука, інноваційна діяльність, стимулювання ринку праці, 

міграційні процеси [194, р. 8].  

Зазначені напрями формування людського капіталу відображені у 

державних програмах та законодавчих актах, які регулюють відповідні 

сфери. Питання, пов’язані з підвищенням показників, що характеризують 

рівень людського капіталу, стоять на порядку денному політики 

економічного розвитку будь-якої країни світу. Підвищення інвестицій у 

людський капітал (в освіту, охорону здоров’я) може допомогти усунути 

бар’єри для зростання продуктивності праці. Уміння системи освіти 

адаптуватися до потреб у навичках стає ключовим визначальним фактором 

продуктивності та розподілу наслідків технологічних змін [208]. 

Кожен напрям формування людського капіталу виявляє помітний 

вплив на економічне зростання. Освіта впливає на продуктивність праці, 

рівень інновацій, здоровий спосіб життя та технологічні інновації. 

Збільшення обсягу знань підвищує продуктивність як в ринковому так і в 

побутовому секторах. Зростання продуктивності впливає на підвищення 

заробітної плати, спрощений доступ до послуг охорони здоров’я, що в 

кінцевому підсумку призводить до більш швидкого росту і загального 

поліпшення сукупного рівня життя [227, р.122]. 

Схожі результати оприлюднено в дослідженні [243], в якому 

розглядався взаємозв’язок між витратами на освіту й охорону здоров’я та 

економічним зростанням. Емпіричний аналіз показав, що освіта й охорона 

здоров’я мають вирішальне значення для економічного зростання. 

Дослідження зв’язку між вищою освітою, розвитком людського капіталу та 

економічним зростанням доводить, що вища освіта – необхідна умова для 

підготовки компетентних експертів, що сприяє розвитку економіки в цілому. 

Очікується, що вища освіта в будь-якій країні буде відігравати важливу роль 

у розвитку людського капіталу; і буде залишається основою розвитку 

людського капіталу та економічного зростання будь-якої нації [260].  
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Існують різні підходи щодо визначення рівня людського капіталу. 

Одним із відомих індикаторів є Індекс людського капіталу – Human Capital 

Index (HCI), який розроблено фахівцями Всесвітнього банку та оприлюднено 

у 2018 р. з метою активізації покращення показників, які впливають на 

формування людського капіталу. Індекс вимірює людський капітал 

наступного покоління, який визначається, як обсяг людського капіталу, що 

може накопичити народжена сьогодні дитина, враховуючи ризики, пов’язані 

з неналежною якістю охорони здоров’я та освіти в країні проживання. HCI 

включає три складники: виживання; очікувана тривалість навчання в школі, 

скоригована на результати навчання та стан здоров’я. Індекс людського 

капіталу, який визначає результати людського капіталу для наступного 

покоління, демонструє, як різниться людський капітал, пов’язаний із 

поєднанням показників освіти та здоров’я в різних країнах [410].  

Показовим є розгляд відповідності внутрішнього валового продукту на 

душу населення показникам повної освіти та повноцінного здоров’я, що 

відображено у HCI, у країнах, які мають індекс людського капіталу вище 0,6 

(рис. 2.3).  
 

 
 

Рис. 2.3. Відповідність внутрішнього валового продукту на душу 

населення показникам повної освіти та повноцінного здоров’я [410; 431]. 
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Отже, далеко не завжди значний внутрішній валовий продукт на душу 

населення є гарантуванням високого рівня формування та розвитку 

людського капіталу. 

Бангкокською хартією проголошено, що політика та партнерства, 

спрямовані на розширення можливостей громад і на поліпшення здоров’я, 

повинні бути в центрі глобального і національного розвитку [466].  

Держава несе відповідальність за створення середовища, що стимулює 

заклади освіти до впровадження інновацій, реагування на потреби глобальної 

конкурентної економіки знань, на вимоги ринку праці стосовно підготовки 

високорозвиненого людського капіталу. Система вищої освіти формує 

людський капітал, необхідний для функціонування державної влади, 

економічного розвитку та підготовки фахівців [599].  

Програми розвитку ООН та Всесвітнього банку [602; 605], направлені 

на всебічне та поступове зростання економік держав, підвищення рівня життя 

населення, посилення безпеки, відобразилися у концепції сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку, визнана ООН як консенсусна офіційна 

парадигма розвитку економіки, визначила обов’язкову участь усіх країн у 

вирішенні різних соціальних та екологічних проблем, трансформацію 

сучасних бізнес-моделей та стратегій для суспільства, природи та людей. 

У 2015 р. були сформульовані Цілі сталого розвитку (ЦСР), які 

визначають набір цілей та завдань, що мають бути досягнуті до 2030 року. 

Цілі розвитку є невід’ємною частиною Порядку денного 2030 року, що є 

офіційною декларацією, прийнятою членами ООН і є глобальним планом дій 

для досягнення стійкості у всіх країнах. Порядок денний містить 169 цілей та 

різних показників для моніторингу, на основі 17 цілей сталого розвитку для 

управління економічними, екологічними та соціальними аспектами [606; 

615]. 

Цілі сталого розвитку визначено в Постанові, прийнятій Генеральною 

Асамблеєю ООН [616].  

Ціль 1 (зменшення бідності) пов’язана з іншими цілями, які стосуються 
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здоров’я (ціль 3), води та санітарії (ціль 6), енергії (ціль 7) та клімату (ціль 

13). Продовольча безпека (ціль 2) пов’язана з цілями, які стосуються гідної 

праці та економічного зростання (ціль 8) та зменшення нерівності (ціль 10), 

що посилить ліквідацію бідності (ціль 1) [617]. United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) [619] рекомендує для вирішення вказаних 

викликів збільшувати можливості залучення іноземного капіталу. 

На наш погляд, для оцінювання ефективності державного регулювання 

розвитку людського капіталу з методологічної точки зору доцільно 

максимально використовувати існуючі міжнародні рейтинг країн світу, які 

тією чи іншою мірою стосуються зазначеної сфери. 

1. Світовий рейтинг глобальної конкурентоспроможності країн світу за 

версією Міжнародного інституту управлінського розвитку в Швейцарії, в 

якому автори рейтингу оцінюють конкурентоспроможність за чотирма 

категоріями: ефективність економіки, ефективність уряду, ефективність 

бізнесу та інфраструктури. У рейтингу враховується широкий набір 

статистичних даних, таких як безробіття, ВВП і державні витрати на охорону 

здоров'я і освіту, а також дані з опитування виконавців, охоплюються такі 

теми як соціальна згуртованість, глобалізація і корупція. Рейтинг 

конкурентоспроможності Міжнародного інституту управлінського розвитку 

в Швейцарії публікується щорічно з 1989 р. Він охоплює 63 країни, 

аналізуючи їхню конкурентноздатність по приблизно 260 критеріям. 

Дослідження оцінює здатність держави до створення конкурентного 

середовища та сприятливих умов для ведення бізнесу. Індекс економічної 

свободи розраховується по 12 показникам в чотирьох категоріях: 

ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість 

ринків.  

2. Індекс людського капіталу, який враховує, зокрема, шанси людини 

дожити до 5 років, тривалість освіти і якість навчання, витривалість 

дорослого населення. Рейтинг порівнює продуктивність працівника, яким 

буде в майбутньому новонароджений, з тим, якого рівня він або вона могли б 
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досягти, якщо б були абсолютно здорові і добре освічені. 

3. Глобальний індекс забезпечення безпеки здоров’я, який укладається 

Школою громадського здоров’я Блумберга при Університеті Джонса 

Гопкінса і неприбуткової організації «Ініціатива ядерної загрози», в якому 

Україна посідає 94-е місце зі 195 за 2019 р. 

Країни в зазначеному рейтингу Global Health Security Index 

(Глобальний індекс забезпечення безпеки здоров’я) поділені на три групи: 

найгірше підготовлені до випадків пандемії або епідемії, більш підготовлені і 

найкраще підготовлені. За висновками авторів рейтингу, загальний індекс 

України дорівнює 38 балів, тож її віднесли до категорії «більш 

підготовлених». 

Найгірше дослідники оцінили такі показники в Україні, як 

антимікробна резистентність, готовність до надзвичайних ситуацій і 

наявність планів дій для таких випадків, наявність обладнання для 

інфекційного контролю. 

Натомість відносно високим є індекси імунізації (88,6), обмеження на 

перетин кордону у зв’язку з загрозою поширення захворювань (100, попри те, 

що протягом останнього року Київ не запроваджував таких обмежень), 

здатність до проведення медичних випробувань (75), виконання міжнародних 

зобов’язань (96,9) [55]. 

В цілому, автори рейтингу дійшли загального висновку, що жодна 

досліджена країна не є повністю готовою до епідемій і пандемій. Кожна 

країна має серйозні прогалини, над якими треба працювати, в тому числі й 

Україні, що потрібно враховувати при оцінці результативності державного 

регулювання розвитку людського капіталу. 

Отже для запровадження ефективної та результативної системи 

державного регулювання розвитку капіталу дуже важливо ще на стадії 

формування передбачити основні критерії оцінки її ефективності. Це 

найбільш складне питання тому, що в державі немає досвіду оцінювання 

ефективності державної політики взагалі, а не тільки політики розвитку 

https://www.ghsindex.org/#l-section--map
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людського капіталу. Тому державна політика має акцентувати увагу на 

економічному, соціальному, організаційному, інноваційному, освітньо-

науковому, медичному, екологічному та інших аспектах розвитку людського 

капіталу.  

 

2.3. Теоретичні моделі та методологічні підходи до державного 

регулювання розвитку людського капіталу в різних країнах 

 

Головне багатство суспільства – людський капітал з його 

індивідуальними цінностями, знаннями, відповідною кваліфікацією та 

надбаннями, є основою забезпечення розширеного відтворення благ та 

послуг, розвитку сучасного ринку праці та найбільш важливою умовою 

інноваційного розвитку економіки в Україні. Розвиток суспільства, 

заснованого на знаннях, висуває принципово нові вимоги до якості 

людського капіталу і, відповідно, до управління його формуванням. 

Людський капітал відіграє центральну роль у визначенні багатства 

націй і якість людського капіталу систематично змінюється залежно від рівня 

розвитку. Людський капітал становить дві третини загального багатства 

(включаючи природний капітал) у більшості промислово розвинених 

економік [515].  

Статистичні дані підтверджують, що людський капітал є основним 

фактором добробуту (55%). У світовому масштабі внесок людського капіталу 

в зростання добробуту показує чітко виражену позитивну динаміку за 

останні 20 років, що ще раз підтверджує його значення як основного фактору 

сучасного соціально-економічного розвитку. Зниження витрат на людський 

капітал породжує серйозні ризики для економіки в довгостроковому періоді, 

а носії людського капіталу низької якості зроблять відповідний внесок у 

ВВП [359]. 

У  цьому  контексті  важливого  значення  набуває  вивчення  

позитивного досвіду  зарубіжних країн у сфері державного регулювання 



 159 

формування і розвитку людського капіталу. Адже, на сучасному етапі 

державотворення недостатньо імплементується зарубіжний досвід при 

формуванні державної комплексної політики, спрямованої на розвиток 

людського капіталу, що і визначає потребу наукових пошуків з даного 

напряму. 

Тому доречним є узагальнення зарубіжного досвіду державного 

регулювання в конкретних сферах розвитку людського капіталу (освіта, 

охорона здоров`я, соціальний захист, екологічна безпека) та обґрунтування 

доцільності його застосування в Україні. 

У період зміни технологічного укладу, стрімкого розвитку нових 

способів виробництва, провідної ролі інноваційного шляху розвитку одне з 

найголовніших завдань провідних країн світу - пошук шляхів формування 

відповідного сучасним умовам людського капіталу. 

Як свідчить досвід зарубіжних країн, для підвищення рівня інноваційної 

активності економіки необхідно створити умови для ефективного формування 

і використання людського капіталу в інноваційному розвитку.  

Найважливішим чинником інноваційного розвитку є освітня складова 

людського капіталу. Саме якість освіти багато в чому визначає, наскільки 

успішно людина зможе реалізуватися в професійному плані і у суспільному 

житті. Система державного управління освітою притаманна будь-якій країні, 

але кожна країна має свої особливості та визначає власнізасоби впливу на 

сферу освіти.  

Так, наприклад, «в Великобританії, Швейцарії запроваджено 

дворівневе управління, засноване на поєднанні централізованого і місцевого. 

В Австрії, Нідерландах, Швеції діє трирівнева система управління освітою, 

що поєднує централізоване управління з регіональним і місцевим. У 

Німеччині та Італії велику роль в управлінні освітою відіграють місцеві 

органи влади. УФранції, де протягом багатьох років освіта була 

однорівневою, централізованою, нині намагаються перейти до її 

децентралізації [327, с. 38]».  
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Вища освіта Данії, Норвегії характеризується (за окремими винятками) 

державним рівнем управління. Нечисленні приватні вищі навчальні заклади 

одержують від держави субсидії. Держави виявляють високий рівень 

відповідальності за стан вищої освіти на різних рівнях: законодавчому, 

здійсненні фінансування, участі у міжнародних об’єднаннях, забезпеченні 

співробітництва вищої школи та підприємницьких структур у науково-

дослідницькій діяльності [3].  

Важливо наголосити, що паралельно з управлінськими структурами, 

але в тісному зв’язку з ними в багатьох зарубіжних країнах функціонують 

координаційні органи, що вирішують важливі завдання з управління 

навчальними закладами. У США – координаційні ради на рівні штатів; у 

Франції – Національна рада освіти і наукових досліджень; у Великобританії – 

Комітет віце-канцлерів і ректорів університетів тощо [62]. 

Контроль у сфері вищої освіти у США є прикладом децентралізованої 

моделі контролю з широкими контрольними повноваженнями місцевих 

органів (на рівні штатів, округів), а також широким залученням недержавних 

об’єднань. «Система вищої освіти США побудована на фундаменті вільної та 

мобільної координації освітніх організацій, що, у свою чергу, зумовлює і 

специфіку контролю у відповідній сфері. Федеральний уряд США не має 

права встановлювати загальнодержавну систему освіти, в т. ч. й вищої, 

визначати навчальні програми, плани для освітніх закладів (поправка 10 до 

Конституції США). Відповідні питання – це прерогатива влади штату чи 

округу [15, с. 314]».  

Можна вести мову про формування кількох суб’єктів контролю у сфері 

вищої освіти у США: 1) загальнодержавний рівень – Міністерство освіти, 

департамент освіти (з мінімальними повноваженнями переважно 

формального характеру); 2) регіональний рівень – влада штатів, округів; 3) 

спеціалізований рівень – спеціалізовані суб’єкти (наприклад, Рада з 

акредитації вищої освіти (СНЕА), Національний дорадчий (консультативний) 

комітет з інституційної якості, цілісності та чесності освіти, Агенція з 
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оцінювання акредитаційних агенцій (комісій), регіональні асоціації (агенції) 

тощо).  

Слід зазначити, що роль відповідних недержавних об’єднань є досить 

значною не тільки у контролі, а й взагалі в управлінні вищою освітою у 

США. Їх називають «другою силою», яка, поряд із «першою силою» (Міністр 

освіти та інші посадові особи Міністерства, які здійснюють керівництво 

департаментами Міністерства, президенти та ректори вищих навчальних 

закладів» [90, с. 93], формують інституціональну та державну політику вищої 

освіти США. 

Слід акцентувати увагу, що підготовка фахівців всіх рівнів в США не 

закінчується завершенням навчання в школі або вузі, а продовжується 

впродовж всієї трудової діяльності, перетворюючись, по суті, в безперервний 

процес. Сфера підготовки кадрів функціонує як система безперервної освіти 

(«Life – longeducation»). Симулюється активізація співробітництва ВНЗ і 

підприємств у сфері підготовки кадрів [445, с. 90]. 

Останніми десятиріччями розширення автономії освітніх установ стало 

світовою тенденцією. Одержуючи автономію, освітні установи беруть на 

себе відповідальність за якість навчання. Яскравим прикладом можна назвати 

освітні установи Нідерландів, які декларують, що якість освіти – це їхні 

власні завдання й обов’язок і що інспекторські служби повинні обмежити 

свою діяльність оцінюванням загальних досягнень школи в цій царині [335 с. 

75].  

З 1985 р. у Нідерландах існує чіткий розподіл контролю у сфері вищої 

освіти між державою та недержавними («приватними») установами. 

Загальний стан розвитку вищої освіти у країні контролює Міністерство 

освіти і спеціалізований орган – Інспекція з вищої освіти, повноваження ж 

контролю щодо безпосереднього розвитку вищої освіти, навчального 

процесу, якості освіти, її відповідності потребам часу, потребам ринку праці 

зосереджено в асоціації співробітництва університетів Нідерландів (АСІН) та 

Ради не університетської освіти [440, с. 175].  
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Гармонійним і зваженим шляхом поєднання зусиль центральної, 

регіональної та місцевої влад в управлінні освітою йшла Німеччина. 

Тенденція щодо деценралізацїї виявляється в семидесятих роках ХХ ст., коли 

були створені нові державні органи управління: Міністерство науки та 

освіти, Комітет з наукових досліджень та питань освіти, Рада по освіті, 

Наукова рада [76].  

Історично в Німеччині існувала “змішана” система, яка має структури 

децентралізації та централізації управління, упорядковує й зміцнює 

централізовану управлінську підструктуру, що має привести до певного 

підсилення якісної складової управління та консолідації всіх його учасників. 

Сьогодні на провідні позиції у сфері освіти у світі вийшла Японія. Як 

свідчать результати досліджень, феномен японської освіти полягає в тому, 

що абсолютна кількість молоді продовжує свою освіту в повній середній 

школі (понад 90 %). Японія найосвіченіша країна світу. Вже зараз 95 % 

японців мають середню освіту. Першими в світі вони досягли «всезагальної 

середньої грамотності». До 25 років більше 40% японських юнаків і дівчат 

отримують вищу освіту. Рівень освіти винятково високий у всіх прошарках 

суспільства [170].  

Широкомасштабні реформи передбачають зміну політики 

фінансування ВНЗ. Університетські корпорації фінансуються на 79% з 

держбюджету (приватні ВНЗ також отримують субсидії від держави). Вони 

зобов’язані подавати звіти про свою діяльність і прагнути до високих 

показників академічної продуктивності. Університетські корпорації 

розвиваються на основі шестирічних планів. Фінансування корпорацій 

здійснює Міністерство освіти, культури, спорту, науки й технологій, воно 

залежить від результатів оцінки виконання ними затверджених планових 

показників [65]. 

Отже, узагальнений аналіз зарубіжного досвіду державного управління 

у сфері вищої освіти дозволяє стверджувати, що його вивчення є необхідним 

задля уникнення проблемних питань та запозичення позитивних 
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напрацювань. Для підвищення ефективності державного управління у сфері 

вищої освіти в Україні видається доцільним урахування позитивного 

зарубіжного досвіду у частині: децентралізації, що передбачає передачу 

більшої частини контрольних повноважень місцевим органам державної 

влади; зменшення загальної кількості суб’єктів державного контролю і 

створення спеціалізованих суб’єктів зі «змішаним» складом (із залученням 

професійних громадських об’єднань, освітянської громадськості); 

визначення в якості безпосередньої мети забезпечення якості вищої освіти й 

розширення автономії вищих навчальних закладів щодо вирішення інших 

питань; здійснення державного фінансування, забезпечення участі у 

міжнародних об’єднаннях та співробітництва вищої школи та 

підприємницьких структур у науково-дослідницькій діяльності. 

В цілому, висвітлюючи важливість людського капіталу, Рада 

Європейського Союзу констатує, що освіта та навчання,оскільки вони обидва 

сприяють накопиченню людського капіталу [478], мають вирішальну роль у 

вирішенні багатьох соціально-економічних, демографічних, екологічних та 

технологічних викликів, які постають сьогодні та виникнуть у майбутньому 

[487]. 

Взаємодія між доходом, нагромадженням людського капіталу та 

коефіцієнтом народжуваності відіграє важливу роль у переході багатьох 

країн від малозабезпечених, неосвічених суспільств до суспільств з високим 

рівнем доходу, добре освічених та їх структурних змін від 

сільськогосподарського до промислового. Крім того, рівень навчальних 

досягнень має сильний вплив на соціальні та політичні результати, такі як 

демократія та верховенство права [539].  

Окрім освіти, найважливішою сферою формування і розвитку 

людського капіталу є охорона здоров'я. На сьогодні можна виділити три 

основні системи охорони здоров'я у світі: державна система 

(Великобританія); страхова система (представлена в таких європейських 

країнах, як Франція, Австрія, Бельгія, Швейцарія, деяких країнах Латинської 
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Америки, Японії); приватна система (Сполучені Штати Америки). Проте у 

розглянутих країнах зазначені системи не представлені в чистому вигляді. 

Навіть у країнах з державною системою охорони здоров'я є організації, що 

здійснюють приватне медичне страхування. Державна система охорони 

здоров'я розвивається як напрям соціальної політики. У результаті держава 

посилює свій вплив і контроль над діяльністю медичних і страхових 

організацій. Наприклад, у Великобританії основна частина коштів надходить 

з державного бюджету і розподіляється зверху вниз по управлінській 

вертикалі.  

Страхова система заснована на принципах солідарності. Наприклад, у 

Німеччині діє одна з найбільш розвинених систем соціального медичного 

страхування, якою охоплено понад 90% населення. Система обов'язкового 

страхування здійснює свою діяльність через страхові організації — лікарняні 

каси. Приватна система медичного страхування найбільш широко 

представлена у США. Вона характеризується децентралізованістю, високим 

розвитком інфраструктури страхових організацій та відсутністю державного 

регулювання. Приватною формою медичного страхування охоплено понад 

80% населення. У США діє приблизно 1500 приватних страхових компаній 

[217]. 

Система охорони здоров'я багатьох країн рухається в напрямку 

профілактичної медицини. Тим самим держави в якості пріоритетних цілей 

визначають досягнення поліпшення здоров’я, збільшення тривалості життя 

населення через забезпечення профілактики захворювань, підвищуючи 

соціальну відповідальність населення. Так, наприклад, в Австрії з 2005 р. 

Міністерство охорони здоров'я впровадило рекомендації з превентивної 

медицини, ключовим пунктом яких стало проведення обстежень груп ризику. 

Такі щорічні медичні огляди оплачуються державними страховими фондами. 

98% населення Австрії мають медичну соціальну страховку.  

У багатьох країнах Європи, зокрема Німеччині, Франції та 

Нідерландах, реалізація контролю й регламентації медичних послуг у системі 
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державного управління та контролю якості здійснюється за допомогою 

роботи комерційних страхових систем. У Швеції, Японії та Австралії – за 

допомогою системи державного страхування, у Канаді та Великій Британії – 

прямим державним забезпеченням. 

Вивчення зарубіжного досвіду державного управління системою 

охорони здоров`я в різних країнах, дозволяє визначити основні напрями 

щодо забезпечення якості медичних послуг у нашій країні. Серед них слід 

виокремити такі: удосконалення форм і методів державного управління 

галуззю охорони здоров’я, здійснення державного фінансування, 

забезпечення проведення наукових розробок та розвиток інновацій у сфері 

медичних послуг; створення ефективної системи контролю якості медичних 

послуг; посилення мотивації праці медичних працівників; розробка і 

реалізація державних програм, що спрямовані на профілактику та підтримку 

здоров’я населення. 

Однією з ключових сфер формування і розвитку людського капіталу є 

забезпечення соціального захисту населення. При цьому цікавим є досвід 

США. В останні роки державна політика США в більшій мірі 

характеризується перенесенням центру уваги з заходів допомоги нужденним 

працездатним особам на заходи щодо підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці і створення умов для їх 

самореалізації шляхом розширення можливостей отримання кредиту на 

освіту; розробки спеціальних програм, спрямованих на отримання інформації 

про професійне навчання тощо. 

Єдиної загальнонаціональної централізованої системи соціального 

забезпечення у США не існує. Вона утворюється з різного роду програм, 

регламентованих або федеральними органами, або законодавством штату, 

або їх спільними зусиллями. Окремі програми приймаються органами 

місцевої влади. Державна система соціального забезпечення чітко 

підрозділяється на два напрями: соціальне страхування і соціальна допомога. 

Сьогодні в США існує понад декілька значних і понад 70 обмежених 
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державних програм допомоги. Головними серед них є – програма 

забезпечення гарантованого доходу, програма допомоги сім'ям з дітьми, 

продовольча програма, програма житлових субсидій і програма медичної 

допомоги (Медикейд). Що відрізняє США від інших країн, так це 

надзвичайно велика кількість приватних (комерційних) соціальних 

організацій. Вони фінансуються як за рахунок благодійних внесків, 

надходжень як від приватних осіб, так і урядових асигнувань на окремі 

програми. Ці організації відрізняються не тільки характером своєї діяльності, 

специфікою послуг, але й масштабом дій в межах громади, регіону і країни. 

Основною ланкою в цій системі виступають так звані соціальні агентства 

(Американська служба сім'ї, Організація з надання послуг сім'ям, 

Лютеранська соціальна служба та ін.). В систему соціального захисту дітей та 

молоді входять й так звані неприбуткові організації [38].  

Також в США існують програми медстрахування для літніх людей та 

інвалідів, для малозабезпечених родин [342, с.108].  

Під час аналізу системи і особливостей надання соціальних послуг, 

зокрема і здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, привертає увагу насамперед досвід 

розвинених країн, як Німеччина, Франція, Великобританія та Італія, оскільки 

ці країни не лише входять до тридцяти країн із найвищим рівнем соціального 

розвитку, а є також європейськими, що важливо враховувати з огляду на 

посилення євроінтеграційних тенденцій сучасної України.  

Так, наприклад, формування систем соціального захисту Німеччини, 

заходи інституту допомоги сім'ям (особам), молоді, дітям здійснюють у 

Німеччині державні й громадські організації, які тісно співпрацюють на 

основі принципу субсидіарності, згідно з яким держава виконує лише ті 

функції, які не можуть взяти на себе громадські організації і які не належать 

до компетенцій місцевих органів, що надає перевагу недержавним 

організаціям перед державними [612, с. 212].  

У Німеччині до надання соціальних послуг часто залучаються 
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волонтерські організації, які не мають офіційного статусу [28, c. 220].  

Німецьке соціальне ринкове господарство, пройшовши у своєму 

розвитку фазу зближення зі скандинавською моделлю держави загального 

добробуту і не зумівши зупинити шквал соціальних видатків, почало 

переформатування концепції соціальності на принципи самостійного 

забезпечення індивідами гідного рівня життя. Врешті-решт, німецькі 

конструктори соціальної держави дійшли висновку, що соціальна орієнтація 

ринкової економіки полягає не в тому, щоб здійснювати максимально 

широку соціальну допомогу, а в тому, щоб створити такі умови, коли такої 

допомоги буде потребувати мінімальна кількість громадян [102, c.58].  

Основним джерелом фінансування системи соціального захисту у 

Франції слугують страхові внески працівників і роботодавців. Виняток 

становить страхування від безробіття й сімейні виплати, частка державних 

дотацій в яких істотно вища, ніж в інших галузях соціального забезпечення, а 

також страхування від нещасних випадків, яке фінансується виключно за 

рахунок коштів роботодавця. У Великобританії важливу роль у регулюванні 

питань соціального обслуговування громадян відіграють відповідні 

принципи. Так, до принципів надання соціальних послуг віднесено такі: 

повна автономність і децентралізація суб'єктів надання соціальних послуг, 

соціальна інтеграція, розробка соціальних послуг на місцях для задоволення 

конкретних потреб, відповідальність органів місцевого самоврядування за 

якість наданих послуг [262, c. 21–22].  

Структура фінансування системи соціального захисту Великобританії 

визначається поділом цієї системи на дві частини: національну охорону 

здоров'я та національне соціальне страхування. Перша фінансується на 90% з 

державного бюджету, а друга - за рахунок страхових внесків найманих 

працівників і підприємців. Окрім охорони здоров'я податкове фінансування 

характерне для забезпечення від нещасних випадків на виробництві, а також 

сімейних виплат. Швеція та США для вирішення проблеми фінансування 

соціальних потреб використовують принцип соціальної солідарності, який 



 168 

полягає в тому, що всі громадяни в рівності і незалежно від соціального 

статусу беруть участь у фінансуванні системи соціального захисту, вносячи 

пропорційний своїм прибуткам внесок. Значний «тиск» подібної системи 

(рівень оподаткування в Швеції є одним із найвищих у світі) забезпечується 

високим ступенем соціальної захищеності населення.  

У країнах Західної Європи та США існують практика реалізації 

програми соціального житла. Так, у Німеччині малозабезпеченим 

громадянам надають грошову допомогу для самостійної оренди житла в 

приватному секторі. В США запроваджено систему субсидіювання, згідно 

якої спочатку державну цільову допомогу отримував орендодавець, а згодом 

її отримувачем став орендар. Сектор соціального житла в Голландії, Швеції, 

Великобританії, Данії, Франції і Фінляндії становить 15-35 % від загального 

житлового фонду. В європейських державах на соціальні житлові програми 

виділяються значні кошти: від 0,1- 0,3 % ВВП, в Італії і Греції до 1,2-1,4 % 

ВВП, у Франції – 1,9 % ВВП [360]. 

Отже, на основі вищевикладеного матеріалу можна зробити наступні 

висновки щодо покращення державного управління соціальною сферою: 

надання більшої самостійності регіонам у формуванні бюджету та програм 

розвитку, підтримка в цьому центральних органів влади; використання 

різноманітних форм державно-приватного партнерства;створення фондів 

розвитку для ефективного забезпечення соціальної сфери; створення 

механізмів соціального захисту не лише на підтримку уразливих соціальних 

груп, а й на реалізацію довготривалих програм щодо кардинальної зміни 

основ системи соціального захисту, підвищення її ефективності. 

Важлива складова формування людського капіталу – забезпечення 

екологічної безпеки. На сьогодні у багатьох країнах світу щодо розв’язання 

проблем державного регулювання забезпечення екологічної безпеки 

нагромаджено значний досвід, а саме — створено ефективні організаційні 

структури і дієвий механізм правового регулювання забезпечення 

екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів.  
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Досить вдалим прикладом є регулювання охорони навколишнього 

природного середовища та природокористування у США, де з кінця 60-х рр. 

ХХ ст. забруднення навколишнього природного середовища стало однією з 

основних проблем. Цільові заходи з охорони довкілля тут визначає 

федеральне Агентство з охорони природи, а кожний штат окремо пропонує 

конкретні заходи щодо їх реалізації, пов’язуючи їх з планами розвитку 

галузей. Ефективним засобом контролю за викидами є запровадження 

Агентством з охорони навколишнього середовища у США “дозволів” на 

допустиму кількість забруднювальних речовин, який є меншим, а ніж 

встановлений для них ліміт на продаж своїх прав іншим фірмам [407, с. 44]. 

В європейських країнах найбільш поширеним у рамках економічного 

методу регулювання природоохоронною діяльністю є наступні інструменти. 

Це екологічні платежі за забруднення атмосферного повітря, водних 

ресурсів, шумове забруднення, утилізацію відходів тощо. Надання 

підприємствам свободи вибору альтернативних рішень щодо плати за 

забруднення середовища створює певні передумови не лише для зменшення 

вартості боротьби із забрудненням, а й зменшує виробничі витрати в цілому 

Як інструмент державного регулювання природокористування у країнах з 

ринковою економікою існують податки за шкідливу продукцію (різні види 

пального, тару, міндобрива, пестициди, миючі засоби тощо) [202]. 

У розвинених країнах повноваження з питань державного регулювання 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища 

між органами центральної, регіональної та місцевої влади розподіляються по-

різному. У такій федеративній державі, як Німеччина, регіональним органам 

влади делеговано чітко визначені повноваження, тоді як у менш “жорсткій” 

федерації, як США, розподіл повноважень між владою штатів і федеральним 

урядом не завжди чітко визначений. В унітарних державах ступінь 

централізації управління теж різний: найбільший ступінь децентралізації 

управління існує у Великобританії, Нідерландах та Швеції, менший – у 

Франції [122, с. 24]. 
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У країнах Європейської співдружності екологічне управління поєднує 

збалансовані адміністративно-контрольні та фінансово-економічні важелі, які 

дають змогу ефективно регулювати питання охорони довкілля та 

забезпечення екологічної безпеки. У червні 1993 р. у рамках ЄС були 

прийняті основні принципи і положення екологічного обліку, які набули 

чинності в квітні 1995 р. Змінилися і пріоритети у боротьбі з забрудненням 

атмосфери. Так, головні програми спрямовано не на введення в дію очисного 

обладнання, а на створення екологічно чистих технологій. У цих країнах 

діють понад 200 чітких механізмів реалізації екологічного законодавства, 

застосовується близько 150 видів екологічних податків, структура і тарифні 

ставки яких затверджено національними парламентами [423, с. 395]. 

Зауважимо, що ці механізми мають свої специфічні риси, обумовлені 

особливостями власних екологічних проблем країни, а також сформованістю 

політичного, економічного, соціального середовища. 

В Японії існує практика «добровільних угод» між екологічними 

інспекторами та природокористувачами, що впливають на стан довкілля. Їх 

укладання спирається на переконання, довіру і традиції адміністративного 

керівництва, що передбачає проведення перемовин між 

природокористувачами і тими, хто регулює їх вплив на довкілля, перед 

наданням дозволу на природокористування [418].  

Зарубіжна практика свідчить, що основою всієї системи захисту 

навколишнього природного середовища є активне державне регулювання, в 

якому пріоритети надаються економічному стимулюванню та підтримці 

підприємництва, що розвивається в напрямі екологізації виробництва. 

Зарубіжний досвід державного регулювання у сфері природокористування та 

охорони навколишнього природного середовища свідчить про необхідність 

поєднання економічних методів з адміністративними та правовими (пільги та 

економічна допомога підприємствам, які здійснюють боротьбу із 

забрудненням; впровадження механізму екологічного страхування). 

Слід зазначити, що на початку XXI ст. відбуваються еволюційні і 
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революційні зміни на ринку праці, які пов’язані з: підвищенням ролі 

людського капіталу в економічному і соціальному добробуті сучасного 

суспільства; зростаючою мобільністю робочої сили на ринку праці; 

формуванням неефективної структури робочих місць (збільшенням частки 

працівників, що володіють високою кваліфікацією і мають наукомісткі 

професії, з одного боку, і зростанням кількості іммігрантів, які займають ніші 

некваліфікованої праці, з іншого); появою на ринку праці «етнічних» видів 

робіт, які не потребують якісної освіти, кваліфікації та знання мови; 

посиленням соціальних і економічних суперечностей, міжнаціональних 

конфліктів на ринку праці [32]. 

В останнє десятиліття стала очевидною зміна спрямованості 

імміграційної політики розвинених країн в їх прагненні компенсувати брак 

робочої сили на національному ринку праці за допомогою трудових мігрантів 

з високою професійною підготовкою. Зазначена політика та посилення 

регулювання національних законодавчих баз з метою забезпечення переваг 

для припливу висококваліфікованих кадрів привели до зростання конкуренції 

між самими розвинутими країнами на міжнародному ринку праці за 

працівників з високим рівнем людського капіталу [448].  

Розвиток людського капіталу здійснюється не тільки в часі, але і в 

економічному територіально локалізованому просторі. Кожна людина 

зацікавлена в більш повній реалізації своїх власних здібностей, причому 

здійснити це можливо тільки в процесі міграції. Міграція виявляє себе 

просторовою дією, в якій здійснюється реалізація людського капіталу [430]. 

У 2017 р. майже 258 млн людей у всьому світі були залучені до 

міжнародної міграції, або 3,4% від загального населення Землі [5]. 

Незважаючи на суттєве зростання та інтенсифікацію процесів вимушеної 

міграції, приблизно 72 % усіх міжнародних мігрантів зараз становлять люди 

у віці 20-64 років, що дозволяє говорити про високу трудову активність та 

потенціал останнього [540].  

У сучасній світовій економічній системі посилення міграційних 
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процесів обумовлено рядом причин, серед яких виділяють: існування 

міждержавних відмінностей в якості життя населення, військові дії в ряді 

регіонів світу, нерівномірність економічного розвитку країн світу, надлишок 

робочої сили в одних країнах і недолік висококваліфікованих працівників в 

інших, розвиток інформаційного суспільства та транспортної доступності 

практично будь-яких куточків планети [451].  

Дешевизна праці робить невигідним для приватних агентів оновлення 

виробництва і тим самим консервує технологічну відсталість виробничих 

процесів. Дешевизна праці також перешкоджає формуванню елітарного 

ринку праці, адже високоосвічені людине мають у власній країні гідно 

оплачуваної роботи. Таким чином, технологічна відсталість стає проблемою: 

навіть в процесі неминучих технологічних зрушень, підприємці не можуть 

знайти людей, здатних ці зрушення здійснити. Основною причиною трудової 

міграції є різниця у вартісній оцінці праці. Дешевизна праці передбачає, що 

значну частину ринку праці макросистеми становить маргінальний ринок, на 

якому несправедливо низькій оплаті праці відповідають шкідливі умови 

праці (фізично важкі, травматично небезпечні) [236].  

Штучно перешкоджаючи підвищенню оплати праці, приватний бізнес 

та уряд у даному сегменті трудового ринку «прив’язує» значну частину 

населення до відповідних видів роботи, перешкоджаючи їх руху в більш 

технологічні сегменти [235]. 

На основі вищезазначено, побудуємо узагальнену модель державного 

регулювання розвитку людського капіталу в різних країнах світу, яка 

спирається на визначені цілі, вимоги, наявні ресурси, галузеву специфіку та 

розроблені стратегічні документи і реалізується через відповідні механізми 

(рис. 2.4). 

Отже, проведений аналіз зарубіжного досвіду продемонстрував, що в 

розвинених країнах світу основними тенденціями у державному регулюванні 

розвитку людського капіталу є демократизація, інтернаціоналізація, 

децентралізація; використання механізмів регулювання розвитку відносин 
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людини і суспільства; упровадження державно-громадського управління, 

реалізація проєктів державно-приватного партнерства тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Узагальнена модель державного регулювання розвитку 

людського капіталу в різних країнах  
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На національному рівні інвестиції у навчання підвищили міжнародну 

конкурентоспроможність та мінімізували ризик безробіття [534]. У всіх 

країнах ВВП на душу населення позитивно співвідноситься з показниками 

стану здоров’я [613]. Інвестиції в людський капітал не тільки мають велику 

кількість соціальних, економічних та медичних переваг серед населення, але 

також представляють ефективну стратегію адаптації стосовно майбутніх 

проблем, що виникають внаслідок антропогенних змін клімату [582]. 

Таким чином, дослідження розвитку людського капіталу в умовах 

глобалізації свідчить, що економічне зростання не завжди пов’язане з 

позитивним людським розвитком (досягненнями у сфері здоров’я, освіти та 

культури), але досягнення у людському розвитку зумовлюють економічне 

зростання. Тому ідеологія розвитку людського капіталу набула характеру 

доктрини у суспільній діяльності передових країн світу. На сучасному етапі 

розвитку цивілізації саме наявність розвинутого людського капіталу є ядром, 

навколо якого створюються найбільш конкурентоспроможні, засновані на 

знаннях економіки світу.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Еволюція категорії «людський капітал» пов'язана з розвитком 

методології економічної теорії та впливом світогляду тих чи інших 

економістів. Поняття людського капіталу – інтегральне соціальне і 

економічне явище. Ефективна модель сучасної економіки, формуючись на 

базі приватної власності та розвитку ринкових відносин, повинна органічно 

поєднати державу та інші соціальні інститути при регулюванні процесів 

формування людського капіталу, узгоджуючи при цьому інтереси всіх 

суб`єктів господарювання. Фундаментальним аксіоматичним постулатом 

цього процесу повинна стати ідея про органічну єдність та взаємозалежність 

природної, соціальної та економічної систем. 

2. Теоретико-методологічні засади дослідження державного 



 175 

регулювання розвитку людського капіталу мають бути побудовані на 

широкому міждисциплінарному підході, що враховує об’єктивні 

закономірності та досягнення теорії державного управління, філософії, 

психології, політології, економіки, соціології та інших наук про суспільство 

та людину, що вивчають об’єктивні закономірності розвитку природи, 

суспільства, держави, людини. Окреме місце серед названих галузей науки, 

на думку автора, посідають державне управління, економіка, які дають змогу 

узагальнити, проаналізувати, розрахувати ефективність державного 

управління та соціологія, що спрямована на досягнення відповідності 

механізмів державного управління об’єктивно існуючим суспільним 

відносинам. 

3. Державне регулювання розвитку людського капіталу є поєднаною 

множиною формування стратегічних цілей та здійснення різно секторальних 

заходів державного впливу, які реалізують суб’єкти державної влади з метою 

модернізації та переформатування суспільних відносин у сфері створення, 

накопичення та використання людського капіталу, як основи економічного 

зростання держави за рахунок використання адміністративних, правових, 

організаційних та економічних механізмів державного управління. 

Зазначений процес реалізації державної політики проектується на державний, 

регіональний та місцевий рівень і передбачає гармонізацію окремих 

секторальних цілей, ресурсів та обґрунтування шляхів подальшого розвитку 

людського капіталу. 

4. На початку XXI ст. відбуваються еволюційні і революційні зміни на 

ринку праці, які пов’язані з: підвищенням ролі людського капіталу в 

економічному і соціальному добробуті сучасного суспільства; зростаючою 

мобільністю робочої сили на ринку праці; формуванням неефективної 

структури робочих місць (збільшенням частки працівників, що володіють 

високою кваліфікацією і мають наукомісткі професії, з одного боку, і 

зростанням кількості іммігрантів, які займають ніші некваліфікованої праці, з 

іншого); появою на ринку праці «етнічних» видів робіт, які не потребують 
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якісної освіти, кваліфікації та знання мови; посиленням соціальних і 

економічних суперечностей, міжнаціональних конфліктів на ринку праці. 

5. Особливості державного регулювання розвитку людського капіталу в 

різних країнах свідчать про те, що в розвинених країнах світу основними 

тенденціями у державному регулюванні розвитку людського капіталу є 

демократизація, інтернаціоналізація, децентралізація; використання 

механізмів регулювання розвитку відносин людини і суспільства; 

упровадження державно-громадського управління, реалізація проєктів 

державно-приватного партнерства тощо. При цьому ідеологія розвитку 

людського капіталу набула характеру доктрини у суспільній діяльності 

передових країн світу і саме наявність розвинутого людського капіталу є 

ядром, навколо якого створюються найбільш конкурентоспроможні, 

засновані на знаннях економіки світу.  
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РОЗДІЛ 3.  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Сучасний рівень розвитку людського капіталу в Україні 

 

Одним із складних та довготривалих у часі завдань, що постають перед 

державою, є необхідність формування та накопичення людського капіталу. 

Тому в сучасних умовах інтеграційних процесів та глобальних викликів 

надзвичайно актуальним є питання дослідження сучасного рівня розвитку 

людського капіталу, зокрема аналізу факторів і причин, що впливають на 

процеси його формування і використання в Україні в сучасних умовах. 

Основною складовою розвитку людського капіталу є демографічна, яка 

характеризує можливості покращення якості населення через зміни кількості 

реального і потенційного населення працездатного віку. Проте динаміка 

чисельності населення, народжуваності, смертності в Україні свідчать про 

перспективи скорочення трудового потенціалу країни в найближчі роки. 

Найбільше втрат в Україні зазнає населення працездатного віку.  

Так, на 1 березня 2019 р. чисельність наявного населення в Україні 

становила 42101,7 тис. осіб. Лише впродовж січня-лютого 2019̊ р. 

чисельність населення зменшилася на 51,5 тис. осіб. Природний рух 

населення в січні – лютому 2019 р. характеризувався суттєвим перевищенням 

числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 47 

новонароджених [450].  

Отже в Україні утримується негативна тенденція народжуваності. За 

роки незалежності України найбільше скоротилась чисельність дітей, а серед 

них  малолітніх (до 3 років) та підлітків 15-17 років. Натомість осіб, які 

належать до вікових груп 41-46 років, 54-57 років, 65-72 роки, а також тих, 
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хто старше 75 років, в Україні наразі стало більше, ніж це було на межі 1980-

х та 1990-х років. Порівняння ж сучасної ситуації зі статево-віковим 

розподілом населення на момент першого Всеукраїнського перепису 

населення засвідчує максимальне скорочення чисельності дітей і молоді 12-

20 років і найвищі темпи зростання чисельності окремих груп зрілих та літніх 

осіб (як-от: віком 55 та 57 років, 80 та 82-річних тощо). [413, с. 250].  

На відміну від ситуації сторічної давнини, зараз в Україні має місце 

феномен чоловічої надсмертності: перевищення рівня смертності чоловіків у 

порівнянні з жінками особливо помітне у працездатному віці. Головними 

причинами цього є смертність чоловіків від зовнішніх причин смерті, 

тютюнопаління та зловживання алкоголем [54, с.  61]. 

Результатом зниження народжуваності і зростання смертності є 

старіння населення. Так, за величиною частки осіб віком 60 років і старше у 

загальній чисельності населення наша країна входить у число 30 найстаріших 

держав світу. За показниками тривалості життя Україна відстає від більшості 

розвинутих країн, і це відставання наростає, іноді перевищуючи 10, а у 

чоловіків – майже 15 років [450, с.  30].  

Вікова структура визначає таке демографічне навантаження: станом на 

1 січня 2018 р. на 1000 осіб у віці 16–59 років припадало 269 осіб у віці 0–15 

років та 378 осіб у віці 60 років і старше. У сільській місцевості відповідні 

показники значно вищі (302 і 396 осіб), ніж у міських поселеннях (255 і 370 

осіб). У порівнянні з 2017 р. загальний коефіцієнт демографічного 

навантаження на 1000 осіб у віці 16–59 років у цілому по Україні зріс з 632 

до 647 осіб [450].  

Результати демографічного прогнозу, розробленого фахівцями 

Інституту демографії та соціальних досліджень, також демонструють, що в 

Україні спостерігатиметься демографічний спад (табл. 3.1).  

Отже, демографічна ситуація в Україні залишається несприятливою, як 

в кількісному відношенні (зменшення чисельності населення і надвисока 

смертність при низькій народжуваності), так і в якісному (низький рівень 



 179 

очікуваної тривалості життя, демографічне старіння населення).  

Таблиця 3.1 

Прогнозовані зміни в працездатному віці (15-64 років)  

населення (на 1000 осіб) в Україні [548] 

2015-20 рр. 2025-30 рр. 2035-40 рр. 2045-50 рр. 

-2401 -1324 -1268 -1719 

 

Поряд з процесами природного руху населення спостерігається і його 

механічний рух, тобто міграція, що не може не відобразитися на складі та 

структурі трудового потенціалу країни і регіонів. Аналіз даних державної 

статистики демонструє, що нерівномірність соціально-економічного 

розвитку регіонів України, зокрема, різні умови зайнятості та стану ринку 

праці активізують зовнішню та внутрішню трудову міграцію. Причому у 

внутрішній міграції домінують показники міграційного скорочення, тоді як 

зовнішня міграція характеризується переважно міграційним приростом.  

В Україні масштаби зовнішньої міграції досягли катастрофічних 

розмірів. За кордоном сьогодні працюють від 3 до 5 млн. українців. Тільки у 

Польщі налічується до 1 млн наших працівників. Опитування показують, що 

65% українців у віці 14-35 років хочуть виїхати за кордон тимчасово або 

назавжди [444].  

Зрозуміло, що державна політика розвитку людського капіталу 

передбачає рух трудових ресурсів між регіонами й населеними пунктами 

держави та зовнішню міграцію населення. Але вплив об’єктивних чинників, 

таких як четверта індустріальна революція, поглиблення глобалізаційного 

тренду, прискорює міграційні явища по всьому світі. В глобалізованому світі 

трудова міграція прийняла масштабний характер. Причому сформувалися 

досить стійкі зв’язки, напрямки, за якими, долаючи кордони, течуть 

міграційні потоки [71, с.107]. 

Нажаль, українські реалії на фоні світових тенденцій, додають власні 
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причини. Значне падіння рівня життя, вимушене переселення з Криму та 

окремих регіонів Сходу України, домінування переселення до мегаполісів та 

невеликих міст з сільської місцевості. Масштабні процеси руху населення 

породжують проблеми, пов’язані з пропозиціями на ринку праці, 

депопуляція, зниження інвестиційних надходжень в розвиток людського 

капіталу, брак висококваліфікованого персоналу у високотехнологічних та 

наукоємних секторах економіки, що не могло не вплинути на рівень розвитку 

людського капіталу. 

В умовах зростаючих глобалізаційних викликів сьогодення та 

інтеграції України до Європейського Союзу, актуалізуються питання 

системного дослідження впливу міграції на розвиток людського капіталу в 

Україні. Тому необхідним є дослідження впливу міграційних процесів на 

розвиток людського капіталу з огляду на загальносвітові тенденції в 

контексті обґрунтування відповідних напрямів удосконалення державної 

міграційної політики України. 

Українські реалії демонструють вражаючі показники: загальна 

кількість трудових мігрантів – 5,9 млн. осіб [523]. Чисельність українців, які 

одномоментно працюють за межами країни, становить (з числа тих, хто 

сплачує податки в Україні) 3 млн. осіб [180]. За період 15 років (2002–2017 

рр.) 6,3 млн. осіб виїхало з України і не повернулося [330]. 

Адже, наприклад,  багато європейських країн можуть запропонувати 

заробітну плату у 2-4 рази вищу за середньоукраїнський рівень у 

перерахунку в євро за паритетом купівельної спроможності. Таким чином, 

Україна значно відстає щодо номінального рівня оплати праці, рівня 

споживчих можливостей, що продукує зростання міграції та відтік найбільш 

активної частини населення у пошуках гідних матеріальних умов життя 

[413]. 

Враховуючи мінімальні заробітні плати у європейських країнах 

(рис. 3.1), стає зрозумілою значна різниця у мінімальній заробітній платі з 

Україною, що визначено ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет 
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України на 2020 рік» [273] і становить 4723 грн (177 EUR).  

 

 

Рис. 3.1. Мінімальна заробітна зарплата в окремих європейських 

країнах, євро-місяць 2019 р. [550]. 

 

Окрім низької заробітної плати, нині в Україні зберігається критична 

ситуація і з важливими гуманітарними та економічними компонентами якості 

життя українців (табл. 3.2) [540]. 

Таблиця 3.2 

Компоненти якості життя [6] 

Гуманітарні Економічні та соціоструктурні 

Невдоволення власним становищем; 

обмежена здатність та відсутність 

стимулів для самовдосконалення; 

зниження морально-етичних 

бар’єрів; 

пригніченість, економічна та 

соціальна апатія. 

Маргіналізація; 

незадовільний рівень та якість 

споживання; 

низький рівень трудових доходів; 

обмежений доступ до медичних 

послуг; 

обмежений доступ до якісного 

проживання та дозвілля. 

 

Дуже показовим є бажання значної частини активного, 

конкурентоспроможного населення України територіально переміщуватися, 
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враховуючи негативний сценарій розвитку країни. Вказаний чинник 

міграційних настроїв перевершує мотиви стратегії індивідуального розвитку 

на глобальному трудовому ринку, що передбачає можливе повернення 

мігранта на батьківщину.  

Чинниками, які формують поточні міграційні настрої українських 

трудових ресурсів, можна визначити: 

- невідповідність завищених очікувань від обіцяного владою 

реформування та фактичними результатами; 

- погіршення бачення власних перспектив значної частини активного, 

мобільного і конкурентоспроможного населення, враховуючи не лише стан 

власного життя та можливості його зміни, а й в цілому зниження оцінки 

ситуації у країні; 

- протидія соціальних зв’язків та чинників суспільної оцінки зміни 

роботи з нижчим статусом на батьківщині з готовності виконувати 

некваліфіковану роботу; 

- низка проблемних питань щодо функціонування ринку праці: значна 

внутрішня диференціація заробітних плат; незбалансований професійно-

кваліфікаційний рівень посад; поширена прихована зайнятість; недостатнє 

використання персоналуу процесах регулювання трудових відносин; 

розповсюдженість виробництв із небезпечними умовами праці, трудові 

процеси із надлишковою інтенсивністю та важкістю [413]. 

Посилюватимуть масштабність міграції процеси поширення четвертої 

промислової революції, розширення транснаціональних корпорацій, підхід 

щодо часткового розміщення виробництв у різних країнах, прискорення 

старіння населення в цілому, в т. ч. робочої сили розвинених країн. 

Масштабними стають вимушені переселення в результаті конфліктів, війн, 

техногенних та екологічних катастрофах [413].  

Останніми роками міграційні процеси не вирішують питання 

територіального перерозподілу населення, що має на меті збалансованість 

попиту та пропозиції на ринку праці. Економічний розвиток та диспропорції 
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територіального та галузевого характеру вимагають значно активнішого руху 

трудових ресурсів у межах країни, що спричинює потребу сформувати 

механізми, які мають стимулювати трудову міграцію громадян [136].  

Але, слід зауважити, що відповідно до моделі людського капіталу К.-Е. 

Свейбі (базова в даний час для оцінки та управління людським капіталом), 

основним індикатором є індекс кваліфікації (компетенції) [429]. 

Підвищення значення людського капіталу в економічному розвитку 

кардинально змінює відносини між працівником і роботодавцем. Оскільки 

здібності працівника, рівень його освіти набувають особливої цінності для 

власників компаній, відносини сучасного працівника і роботодавця стають 

рівноправними, партнерськими. Разом з тим високий рівень кваліфікації 

робочої сили робить працівників більш мобільними на ринку праці та більш 

незалежними від роботодавця [32]. 

Невдоволення власним становищем загострюється через повільність 

реформування, поглиблення нерівності, активні інформаційні кампанії із 

дискредитації реформ. Через це значна кількість населення починає вважати 

невдоволення своїм власним станом політично та соціально обґрунтованим. 

У 2017 р. 61 % населення України вважали рівень напруженості в суспільстві 

«вкрай високим» (23 %) та «вищим від середнього» (38 %). За десятибальною 

шкалою (1 – «ситуація спокійна», рівень напруженості дуже низький, 10 – 

«ситуація критична, вибухонебезпечна», рівень напруженості вкрай високий) 

середній бал напруженості становить 6,79 [6]. 

До соціальних і соціально-психологічних наслідків міграції відносять 

перш за все ослаблення сім’ї – інституту, відповідального за соціальне 

здоров’я суспільства. За «правилами гри», встановлених міграцією, цей 

інститут не може ефективно виконувати ряд важливих соціальних функцій 

(репродуктивну, соціалізацію молоді, емоційну, задоволення потреби в 

духовному спілкуванні) [238]. 

Аналізуючи показники пропонованих вакантних посад у 2019 р. 

відповідно до сфер діяльності (табл. 3.3), можна відмітити зростання в 
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цілому вакансій у відношенні до попереднього року.  

Таблиця 3.3 

Кількість вакансій за професійними групами у 2019 р.  

Сфера діяльності 

січень – вересень 2019 р. 

тис. 

одиниць 

у % до 

відповідного 

періоду 

2018р. 

Усього 100,9 104,0 

у тому числі   

законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі) 4,9 100,1 

професіонали 10,5 119,9 

фахівці 9,6 107,5 

технічні службовці 3,6 95,4 

працівники сфери торгівлі та послуг  13,4 98,3 

кваліфіковані робітники сільського та лісового 

господарств, риборозведення та рибальства 1,4 130,0 

кваліфіковані робітники з інструментом 23,0 101,1 

робітники з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та 

машин 20,9 107,1 

найпростіші професії 13,6 99,4 

 

На жаль, зазначене є скоріше наслідком посилення міграції, а не 

створенням додаткових робочих місць. Зрозумілими є і дані щодо зростаючої 

потреби у професіоналах та кваліфікованих робітниках (відповідно 

збільшення на 119,9 % та 130 %). 

Наслідками міграції останніх років стає зменшення в деякій мірі рівня 

безробіття в країні та зростання надходжень коштів трудових мігрантів в 

Україну, які будуть використані переважно на споживання, тобто 

стимулювання розвитку економіки. З іншого боку відбувається зменшення 

людського капіталу та певна втрата можливостей щодо його формування та 

відтворення. 

Домінуючим суб’єктом управління міграціями залишається держава. 

Через свої органи вона формує міграційну політику і  забезпечує її 
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виконання. У процесі демократизації суспільного життя, відходячи від 

жорсткого регламентування будь-яких територіальних переміщень людей, 

держава водночас зберігає різноманітні важелі впливу на об’єктивні та 

суб’єктивні чинники міграції, зміст та форму міграційних процесів [197]. 

Ключовим фактором розвитку людського капіталу в України є здоров’я 

населення. 

Здоров’я сприяє підвищенню продуктивності праці, формуванню більш 

ефективних трудових ресурсів та більш здоровому старінню; скорочує 

витрати, пов’язані з хворобою та соціальною допомогою, а також витрати, 

пов’язані з наданням медичної допомоги; сприяє зменшенню втрат 

податкових надходжень у бюджет [450, с.13].  

Поряд з цим, використання морально та технічно застарілого 

обладнання, небажання власників вкладати кошти в сучасні технології та 

створювати безпечні умови праці, через відсутність на підприємствах 

достатнього соціального пакету, через небажання хворих звертатись до 

лікарів на ранніх стадіях розвитку патології, недосконалість медичної 

допомоги працюючому населенню та інші об’єктивні і суб’єктивні фактори, 

значною мірою впливають на показники професійної захворюваності, 

найчастіше у бік їх зменшення, що призводить до заниження фактичного 

рівня професійної патології. Проблема професійного здоров’я в Україні 

ускладнюється тим, що вона нашаровується на демографічну кризу та є 

соціально-економічною, медичною і гігієнічною проблемою в Україні [450, 

с.147].  

За рівнем споживання алкоголю на душу населення віком від 15 років 

українці знаходяться серед світових лідерів, палить понад 6 млн. українців, 

на диспансерному обліку перебуває майже 1 млн. онкохворих, на діабет 

страждає понад 1,2 млн. осіб.  

У структурі поширеності хвороб серед працездатного населення країни 

за основними класами хвороб розподіл рейтингових місць у 2018 р. 

залишився незмінним порівняно з попередніми роками: перше місце посіли 
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хвороби системи кровообігу (23,93%), друге – хвороби органів дихання 

(18,92%), третє – хвороби органів травлення (10,70%), четверте – хвороби 

сечостатевої системи (7,89%), п’яте – хвороби кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини (5,55%) [450, с.76].  

Наркоманія в Україні зростає на 8% за рік, що є одним з найвищих у 

світі показників. 70% наркоманів  молодь до 25 років. У цілому по країні на 

обліку з приводу вживання наркотичних засобів перебуває понад 100 тис. 

осіб, токсичних засобів – понад 800 осіб. Якщо врахувати „поправочний” 

коефіцієнт ВООЗ, то прихована кількість споживачів наркотиків на порядок 

більша від зареєстрованої. Ці тривожні цифри підтверджують, що значна 

частина населення України веде нездоровий спосіб життя, зокрема переважна 

більшість українців перебуває під впливом таких факторів ризику, як 

тютюнокуріння, зловживання алкогольними напоями, нездорове харчування, 

недостатня фізична активність тощо [450, с.  480-482]. 

В сучасних умовах серед якісних характеристик людського капіталу 

провідне місце займають освітня і інтелектуальна складові.  

Незважаючи на достатньо високий рейтинг України за рівнем 

охоплення повною середньою та вищою освітою (відповідно, 41 та 13 позиції 

у рейтингу конкурентоспроможності World Economic Forum за названими 

показниками), якість освіти залишається незадовільною [128, с. 274]. 

Оцінюючи тенденції в сфері освіти, слід відмітити скорочення 

кількості студентів, яке почало відбуватися з 2007 р. З того часу абсолютна 

кількість студентів скоротилася ледве не вдвічі (з 2,8 млн. осіб до 1,5), 

скоротилось також і відносне число студентів у розрахунку на 10 тис. 

населення (з 606 осіб до 363 осіб) через зміни вікового складу населення. 

Основною причиною такого скорочення стали демографічні втрати 

населення молодого віку. Хоча, все більш відчутним стає і відтік молоді для 

навчання за кордоном. Зменшення числа студентів та, відповідно, числа 

випускників загрожує появою певного дисбалансу між попитом та 

пропозицією робочої сили на національному ринку праці. Вже зараз за 



 187 

деякими професіями відбувається інтенсивне старіння зайнятих. Особливо це 

стосується менш престижних (непопулярних) професій. Але скорочення 

кількості студентів загрожує не лише ситуації на ринку праці, адже 

університети, це ще й викладачі, які залишаються без роботи [413, c.  277].  

Щодо оцінювання такої складової, як науковий потенціал, то варто 

зазначити, що його роль у сучасному розвитку вітчизняної економіки істотно 

недооцінена. Чисельність працюючих у сфері досліджень і розробок та їхня 

частка в загальній кількості зайнятого населення можуть слугувати вагомим 

показником рівня інноваційного розвитку та його трудоресурсного 

забезпечення. Але за період з 2010 р. по 2018 р. чисельність наукових 

працівників в Україні скоротилася вдвічі (з 182,484 тис. до 88,128 тис. осіб) 

(рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка чисельності працівників наукових організацій 

України, тис. осіб  

 

У 2019 р. кількість працівників, задіяних у виконанні ДіР, зменшилась 

порівняно з 2018 р. на 10,0% і становила 79,3 тис. працівників (з урахуванням 

сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового 

характеру), з яких 64,5 % – дослідники, 9,4 % –  техніки, 26,1 % – 

допоміжний персонал. Питома вага докторів наук та докторів філософії 

(кандидатів наук) серед виконавців ДіР становила 29,6 %, серед дослідників – 
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45,6 %. Частка жінок у загальній кількості дослідників становила 44,3 %, з 

яких 7,8 % мали науковий ступінь доктора наук і 34,6 % – доктора філософії 

(кандидата наук).  

Слід зазначити, що у 2019 р. частка виконавців ДіР (дослідників, 

техніків і допоміжного персоналу) у загальній кількості зайнятого населення 

України становила 0,48% (у 2018 р. – 0,54 %), у тому числі дослідників – 0,31 

% (у 2018 р. – 0,35 %). За даними Євростату, у 2017 р. найвищою ця частка 

була в Ісландії (3,39 % і 2,07%), Данії (3,37 % і 2,30 %), Норвегії (3,33 % і 

2,27) та Фінляндії (3,02 % і 2,25 %); найнижчою – у Румунії (0,54 % і 0,33 %), 

Північній Македонії (0,55 % і 0,46 %), Сербії (0,86 % і 0,61 %), Кіпрі (0,90 % і 

0,64 %), Туреччині (0,97 % і 0,77 %) [344]. 

Найбільша кількість працівників, задіяних у виконанні ДіР, припадає 

на галузі технічних (49,2 % від загальної кількості виконавців) і природничих 

наук (26,9 %). 

Більше половини (60,7 %) загальної кількості докторів наук та докторів 

філософії (кандидатів наук), які здійснювали ДіР, працювали в організаціях 

державного сектору, 33,6 % – вищої освіти, 5,7 % – підприємницького 

сектору.  

У 2019 р., як і в минулому періоді, найбільш чисельною серед 

українських дослідників була вікова група від 30 до 39 років, проте майже 

таку ж частину становили дослідники віком 65 років і старше (рис. 3.3).  

Негативна динаміка відтоку наукових кадрів з України також свідчить 

не на користь нашої країни. Загалом, із 1991  р. Україну покинуло, за різними 

підрахунками, більше 100 тис. учених [444, с. 1]. 

Таким чином, незважаючи на велику кількість законодавчих та деякі 

практичні урядові заходи, Україна з року в рік втрачає свій науковий 

потенціал. 

Головним індикатором стану ринку праці є рівень безробіття, який 

відображає ступінь відповідності між пропозицією робочої сили та попитом 

на неї. Як свідчать дані Державної служби статистики України, ситуація на 
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ринку праці залишається напруженою та супроводжується скороченням 

попиту на робочу силу.  

 

 

 

Рис. 3.3 Вікова структура дослідницького потенціалу України у 2019 р.  

 

Чисельність безробітних у 2018 р. становила 1,69 млн осіб. Рівень 

безробіття, за методологією МОП, становив 9,5%, а серед осіб працездатного 

віку – 9,9% економічно активного населення (в 2000 р. цей показник 

становив – 11,6%; у 2011 р. – 7,9%). Серед молоді у віці до 25 років рівень 

безробіття залишається більш як удвічі вищим, ніж в середньому по країні. 

Найбільша кількість зайнятого населення за останні роки 

спостерігається у сфері оптової та роздрібної торгівлі, сільському 

господарстві та промисловості, хоч у кожній з них спостерігається спад за 

останній рік. Найнижчі показники зайнятості у сфері мистецтва, спорту та 

відпочинку, інформації та телекомунікації, фінансової діяльності. 

Формування саме таких тенденцій на ринку праці відбувається через те, що 

Україна залишається сировинною і низько технологічною країною. 

Аналіз основних тенденцій розвитку ринку праці в Україні в динаміці 

свідчить, що скорочення чисельності населення разом з його старінням 
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негативно позначаються не лише на демографічних процесах, а й на 

економічній активності населення та ринку праці, економічному піднесенні 

на засадах інноваційного розвитку.  

Мотиваційною основою підвищення продуктивності праці, 

нарощування людського капіталу, поліпшення його якісних характеристик є 

заробітна плата, що уособлює в собі винагороду за виконану працю та 

вартість відтворення робочої сили. посилюється тенденція відставання 

заробітної плати від світового рівня.  

Недивлячись на те, що середня заробітна плата в останні роки зросла 

(рис. 3.4), вона ще значно відстає від рівня розвинених країн.  

 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка середньої заробітної плати в Україні у 2018–2019 рр. 

 

Для порівняння: середня заробітна плата у Швейцарії складає 6301 

дол., Австралії – 3780, Данії – 3269, США – 3258, Великобританії – 2960, 

Німеччині – 2851 дол. Навіть якщо знехтувати даними щорічних лідерів 

рейтингу, пристойний рівень заробітної плати, порівняно з Україною, мають 

такі країни Східної Європи, як Чехія (1020 дол.), Словенія (1275), Польща 

(905). Вищу заробітну плату, ніж Україна, має Бразилія (757 дол.), Китай 

(731), Росія (686) і навіть Єгипет (264 дол.). Україна опинилася серед таких 
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країн, як В’єтнам, Індонезія, Нігерія і т.п. [496]. 

Низька заробітна плата в Україні робить вітчизняний ринок праці 

непривабливим порівняно з ринками країн Євросоюзу. Також низький рівень 

заробітної плати стимулює неформальну, тіньову зайнятість в Україні та 

посилює зубожіння населення.  

Так, «за даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені 

Птухи, майже 60% українців живуть за межею бідності. А за минулорічними 

даними ООН, ця цифра сягає 80%. В Україні середньостатистична сім’я 

витрачає на продукти харчування стабільно більше 50% від сукупних витрат 

на місяць. За міжнародними стандартами, сім’ї, в бюджеті яких витрати на 

харчування перевищують 50% сукупних витрат, вважаються бідними [128, c. 

480-482]».  

Слід зазначити, що «реалії сьогодення змушують нас визнати те, що 

головною проблемою вітчизняного ринку праці є не безробіття, а недостатня 

якість пропонованих робочих місць, яка характеризується досить низьким 

рівнем оплати праці [145]».  

Отже, аналіз сучасного стану розвитку людського капіталу України, 

для якого є властивим поглиблення негативних тенденцій, свідчить про 

порушення рівності можливостей людського розвитку і невідповідність 

пріоритетам сталого розвитку, які декларуються всіма стратегічними 

документами, прийнятими на державному рівні в Україні.  

 

3.2. Оцінка результативності механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні 

 

Державне регулювання розвитку людського капіталу в Україні має 

забезпечити високий соціально-економічний рівень розвитку держави на 

екологічних засадах. Для цього вкрай необхідним є визначення тих напрямів 

державного регулювання, які максимально ефективно сприяють розвитку 

людського капіталу в державі. Тому для визначення якості державного 
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регулювання розвитку людського капіталу необхідним є адекватна оцінка 

ефективності та результативності механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні. Це сприятиме вирішенню існуючих 

проблем та суперечностей щодо розвитку людського капіталу.  

Визначимо результативність державного регулювання розвитку 

людського капіталу в Україні на основі існуючих міжнародних рейтингів, які 

прямо чи опосередковано стосуються сфери розвитку людського капіталу. 

Так, наприклад, за показниками Індексу людського капіталу (2018 р.) 

Україна займає у рейтингу 50 місце зі 157 країн світу. Значення компонентів 

Індексу людського капіталу України у порівнянні з деякими країнами 

наведені у табл. 3.4. свідчать, що Україна посідає місце у групі країн, які 

мають Індекс людського капіталу у межах коливання від 0,6 до 0,7. У 

зазначеній категорії найнижчий показник має Азербайджан (0,6), найвищий – 

Словацька Республіка (0,69) [590].  

Таблиця 3.4 

Індекс людського капіталу та його компоненти, 2018 р. 
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Індекс людського капіталу 

Нижня 

межа 
Показник 

Верхня 

межа 

Україна 0,99 13,0 490 10,2 0,81 0,61 0,65 0,68 

Польща 1,00 13,2 537 11,3 0,89 0,73 0,75 0,76 

Болгарія 0,99 12,9 498 10,3 0,87 0,72 0,75 0,77 

 

Джерело: побудовано автором на основі [590]. 
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Відповідно до загальної методології визначення Індекс соціального 

розвитку – Social Progress Index (SPI), Україна (80 місце) потрапила у групу 

країн, які розміщені між 79 (Алжир) та 104 (Сенегал) місцями у світовому 

рейтингу [610]. 

Розглянемо дослідження іншого міжнародного рейтингу, який 

характеризує рівень розвитку людського капіталу в Україні, а саме  Індексу 

соціального розвитку, який включає в себе показники, які характеризують 

основні потреби людини, основи добробуту та можливості.  

Так, Україна має наступні показники: основні потреби людини – 82,21 

(76 місце); основи добробуту – 64,22 (94 місце); можливості – 54,47 (63 

місце), що більш детально можна побачити у профілі України щодо 

складових Індексу соціального розвитку у 2019 р.(рис. 3.5) [579]. 

 

 

 

Рис. 3.5. Профіль України щодо складових Індексу соціального 

розвитку, 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [579]. 
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Для порівняння досягнутих нашою країною показників розглянемо 

показники Індексу соціального розвитку України, Польщі та Білорусії за 

останній період 2014-2019 рр. (рис. 3.6).  

 

 

 

Рис. 3.6. Значення показників Індексу соціального розвитку в різних 

країнах світу  

Джерело: побудовано автором на основі [580] 

 

На жаль, Україна за весь досліджуваний період демонструє нижчі за 

значенням показники соціального розвитку, ніж географічні сусіди.  

Індекс людського розвитку – Human Development Index (HDI) поєднав у 

одному показнику інформацію про здоров’я, освіту та доходи людей. 

Значення Індексу людського розвитку в Україні за 2017 р. становить 0,751, 

що позиціонує країну такою, що має високий рівень людського розвитку (88 

місце з 189 країн). У період з 1990 р. по 2017 р. значення HDI в Україні 

зросло з 0,705 до 0,751, тобто на 6,5%.  

Наведені дані таблиці 3.5 демонструють прогрес України щодо 

кожного із показників HDI. У період з 2000 р. по 2017 р. очікувана тривалість 

життя в Україні при народженні збільшилася на 4,8 років, середні роки 

навчання в школі збільшилися на 0,6 року, а очікувані роки навчання 

https://www.socialprogress.org/?tab=3&code=UKR&compare=UKR&compare=POL&compare=BLR&prop=SPI
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збільшилися на 2 роки. ВНД на душу населення в Україні збільшився 

приблизно на 74,4 % за період з 2000 р. по 2017 р. [521]. 

Таблиця 3.5 

Тенденції HDI в Україні, 2000-2017 рр. [601] 

Роки 

Тривалість 

життя при 

народженні, 

роки 

Очікувані 

роки 

навчання в 

школі 

Середні 

роки 

навчання в 

школі 

ВНД на 

душу 

населення, 

тис. дол. 

Значення 

HDI 

2000  67,3 13,0 10,7 4,659 0,671 

2005  67,4 14,6 11,2 7,173 0,715 

2010  69,5 14,8 11,3 7,715 0,733 

2015  71,8 15,0 11,3 7,375 0,743 

2016  72,0 15,0 11,3 7,593 0,746 

2017  72,1 15,0 11,3 8,130 0,751 
 

Темп зміни людського розвитку, визначений за HDI, може бути 

корисним порівнянням з деякими країнами. Наприклад, якщо розглянути 

період між 2000 р. та 2017 р. Україна, Казахстан та Сербія зазнали різного 

ступеню прогресу у напрямку збільшення рівня HDI (рис. 3.7).  

 

 

 

Рис. 3.7. Тенденції HDI в Україні, Казахстані та Сербії, 2000-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [521] 

 

В Україні показник HDI в 2017 р. (0,751) нижче середнього показника 
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(0,757) для країн, що належать до групи високого рівня людського розвитку, і 

нижче середнього показника (0,771) для країн з Європейського та 

Центральноазійського регіону. У порівняльній таблиці розглянуто Казахстан, 

який займає 58 місце у HDI-рейтингу, країну із вищеназваного регіону 

близьку до України щодо HDI (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Показники HDI та його компонентів щодо окремих країн та груп, 2017 р. 

[521] 

 

HDI 

Міс-

це 

HDI 

Трива-

лість 

життя 

при на-

родженні 

Очікува

ні роки 

навчан-

ня в 

школі 

Середні 

роки 

навчання в 

школі 

ВНД на 

душу 

населен-

ня, тис. 

дол. 

Україна 0,751 88 72,1 15,0 11,3 8,130 

Казахстан 0,800 58 70,0 15,1 11,8 22,626 

Європа та Цен-

тральна Азія 
0,771 - 73,4 14,1 10,3 15,331 

Середній 

показник HDI 

групи з висо-

ким рівнем 

розвитку 

0,757 - 76,0 14,1 8,2 14,999 

 

Слід зазначити, що згідно з даними Доповіді про стан людського 

розвитку, опублікуваною ПРООН за 2019 р., Україна посіла 88 позицію зі 

189 країн і територій, що відносить її до групи високого рівня людського 

розвитку зі значенням Індексу людського розвитку (ІЛР) 0,750. В цілому, 

за період з 1990 до 2018 р. значення ІЛР України збільшилося з 0,705 до 

0,750, тобто на 6,3%. За вказаний період очікувана тривалість життя при 

народженні в Україні збільшилась на 2,1 років, середня кількість років 

навчання збільшилася на 2,2 роки, а очікувана кількість років навчання 

зросла на 2,7 років. Проте рівень життя, який вимірюється валовим 

національним доходом (ВНД) на душу населення України, скоротився на 

25,6 % в період між 1990 та 2018 рр. 
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Розглянемо інший міжнародний рейтинг, який характеризує рівень 

розвитку людського капіталу у світі - рейтинг добробуту. 

Так, за міжнародним рейтингом добробуту – Legatum Prosperity Index 

(LPI), за яким добробут країн оцінюється шляхом обробки результатів 

опитувань громадян за категоріями: стан економіки, бізнес-середовище, 

ефективність влади, освіта, охорона здоров’я, безпека та захист, власна 

свобода, соціальний капітал, навколишнє середовище, Україна посідає 111 

місце. 

У порівнянні з деяким країнами Східної Європи (рис. 3.8), відзначаємо, 

що Україна вирізняється лише достатньо високим показником рівня освіти  

(73,3), однак практично всі інші показники є нижчими, що вказує на 

недостатній рівень розвиненості напрямів, що досліджувалися. 

 

 

 

Рис. 3.8. Порівняльні характеристики профілів країн відповідно до 

складових Рейтингу добробуту, 2018 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [591] 

 

Заначаємо, що відповідно до оцінки національного багатства у 141 

країнах світу лише 34% загального національного багатства припадає в 
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Україні на людський капітал, країни із нижчим за середній рівень доходів 

мають показник у 51%, регіон Європи та Центральної Азії (ECA) – 62% [586].  

Незважаючи на високий рівень освіти, роль людського капіталу, як 

фактору виробництва є недостатньою. У період 1999-2017 рр. (активне 

формування приватного сектору), середній темп зростання доходу на душу 

населення становив 3,3% на рік, середній показник країн Співдружності 

Незалежних Держав становив 5,6%, країн, що не є членами СНД, – 3,6%. 

Економічні реформи в Україні на сьогодні залишаються незавершеними, 

дохід на душу населення є недостатнім [494].  

Погіршує ситуацію зменшення чисельності населення України, 

обумовлене падінням народжуваності та еміграцією. З 1999 р. населення 

України зменшилося на 15,0%, а чисельність молоді скоротилася майже на 

25,0% [568, с. 7].  

Відповідно до оприлюдненого звіту «Індекс Глобальної 

конкурентоспроможності» (The Global Competitiveness Report – 2019) Україна 

зайняла 85 місце зі 141 країни світу. З точки зору показників, які 

відображують у дослідженні людський капітал, Україна займає 44 місце за 

напрямом – навички [587].  

Економічно розвинені країни розуміють величезну потребу інвестувати 

у сектор освіти та науки. За прогнозами Education International [497], світовий 

ринок освіти оцінюють в 5 трлн.  дол. з потенціалом зростання до 6-7 трлн.  

дол. найближчими роками.  

Усі країни хочуть залучити кваліфіковану робочу силу для підвищення 

їх інновацій та продуктивності. Державна політика щодо збереження 

кваліфікованої робочої сили включає сприяння приватному сектору та 

створенню робочих місць, інвестиції у вищу освіту та збільшення 

можливостей для жінок в економіці. Ситуацію в Україні погіршує 

макроекономічна вразливість від поточного тиску на видатки та 

надзвичайних потреб у фінансуванні погашення державного боргу у 2019-

2021 рр. Прогноз зростання залежить від досягнення амбітної програми 
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реформ нового уряду та залучення належного фінансування [498]. 

Підвищення інвестицій у людський капітал (в освіту, охорону здоров’я) 

мають допомогти усунути бар’єри для зростання продуктивності праці. 

Уміння системи освіти адаптуватися до потреб у навичках буде ключовим 

визначальним фактором продуктивності та розподілу наслідків 

технологічних змін [463].  

Освітню політику та програми навчання можна переробити для 

адаптації наявних навичок до змін потреб у розвитку та нових технологій, що  

сприятиме зростанню та перспективам зайнятості [513; 505].  

В Україні станом на 2017-2018 навчальний рік рівень охоплення 

вищою освітою сягнув 82%. Понад 40% населення віком понад 25 років з 

вищою та незакінченою вищою освітою, що перевищує середній показник 

багатьох країн світу та окремих країн ОЕСР [568, с. 8].  

Але рівень освіти, а тим більше ефективність в Україні потребує 

наближення до рівня економічно розвинених країн (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Порівняння показників рівня освіти та ефективності системи 

освіти за окремими країнами світу  

Джерело: побудовано автором на основі [603; 506] 
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Стрімке поширення системи освіти підвищило освітній рівень 

населення, але якість і актуальність виявилися не на відповідному рівні. 

Обмаль інноваційності, ізольованість та корупційні явища створюють 

дисбаланс навичок і надмірної зосередженості на отриманні дипломів. 

Незважаючи на високоосвічену робочу силу в Україні продуктивність праці 

досягає лише 9% продуктивності праці Європейського Союзу (рис. 3.10). Це 

свідчить про невідповідність потенціалу освіти її внеску в економіку 

[568, с. 14]. 

 

 

Рис. 3.10. Потенціал окремих країн у сфері людського капіталу 

Джерело: розраховано автором на основі [535; 536] 

 

Приєднавшись до Болонського процесу та європейського освітнього 

простору, Україна змінила структуру своєї вищої освіти та систему 

оцінювання навчальних результатів. Однак, усі законодавчі, фінансові та 
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структурні процеси далекі від завершення. Сфера освіти важлива не лише з 

точки зору суспільного відтворення та розвитку людського капіталу, яка б 

відповідала потребам економіки, заснованої на знаннях, та сприяла б 

переходу до постіндустріального суспільства. Освітня система також є 

ключовим компонентом відтворення соціальної нерівності серед населення. 

Освіта стала соціальним ресурсом, який важливий не лише як показник 

культурного рівня людини чи як засіб до певної професії, але і як основний 

канал соціального відтворення та соціальної мобільності [607, с. 92]. 

Розпочата реформа освіти – Нова українська школа, перша концепція 

якої оприлюднена Міністерством освіти і науки в 2016 р., стосується 

структурних реформ та питань фінансування, передбачає більшу фінансову 

автономію шкіл та більш прозоре та справедливе розподілення 

ресурсів [516, с. 12].  

Але, якщо за першим етапом середньої освіти, протягом 

досліджуваного періоду є збільшення кількості учнів, то за іншими рівнями 

освіти спостерігається поступове чисельне зменшення (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Розподіл кількості учнів, слухачів та студентів закладів освіти України за 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) 2011,  

2014/15–2017/18 н. р., осіб [48] 

Рівні освіти за 

МСКО 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Перший етап 

середньої освіти 
1714321 1708172 1743530 1796094 

Другий етап 

середньої освіти 
655977 617692 591448 580754 

Короткий цикл 

вищої освіти 
452292 427471 408732 398721 

Бакалаврат або 

його еквівалент 
890277 855683 800450 774076 

Магістратура 

або її еквівалент 
346657 322116 377572 365768 

Докторантура 

або її еквівалент 
30031 30308 27755 26432 
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Одним з важливих показників рівня розвитку людського капіталу в 

країні є рівень розвитку науково-технічної сфери.  

Так, наукоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) України 

(витрати на дослідження і розробки (ДіР) за усіма джерелами фінансування у 

відсотках до ВВП) у 2019 р. становила 0,43 % (рис. 3.11).  

 

  

 

Рис. 3.11. Динаміка наукоємності ВВП України, % [344]. 

 

Для порівняння, за даними 2018 р., частка обсягу витрат на ДіР у ВВП 

країн ЄС-28 у середньому становила 2,12 %. Більшою за середню вона була у 

Швеції – 3,32 %, Австрії – 3,17 %, Данії – 3,03 %, Німеччині – 3,13 %, 

Фінляндії – 2,75 %, Бельгії – 2,76 %, Франції – 2,02 %; меншою – у Північній 

Македонії, Румунії, Мальті та Кіпрі (від 0,36 % до 0,57 %) [344]. 

Для більш об’єктивної оцінки рівня науково-технічного розвитку, як 

однієї з важливих складових розвитку людського капіталу в Україні, 

розглянемо місце України у міжнародних порівняннях. 

Так, оцінювання стану науково-технічної сфери, результатів наукових 

досліджень у країнах світу здійснюється на міжнародному рівні за багатьма 

показниками різноманітних авторитетних рейтингів, серед яких, зокрема, 

Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index), Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), Європейське 
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інноваційне табло (European Innovation Scoreboard).  

Глобальний інноваційний індекс (ГІІ) – результат дослідження 

інноваційного клімату країн, яке проводиться з 2007 р. Дослідження оцінює 

елементи національних економік стосовно інноваційних процесів.  

ГІІ вираховують на основі близько 80 різних змінних, які детально 

характеризують інноваційний розвиток країн світу, що знаходяться на різних 

рівнях економічного розвитку. Автори дослідження вважають, що успіх 

економіки пов'язаний як з наявністю нноваційного потенціалу, так умов для 

його втілення. ГІІ розраховують як зважену суму оцінок двох груп 

показників:  

1. Наявні ресурси та умови для проведення інновацій (Innovation Input):  

– інститути (Institutions);  

– людський капітал та дослідження (Human capital and research);  

– інфраструктура (Infrastructure);  

– розвиток ринку (Market sophistication);  

– розвиток бізнесу (Business sophistication).  

2. Досягнуті практичні результати здійснення інновацій (Innovation 

Output):  

– знання та технологічні результати (Knowledge and technology outputs); 

– результати творчої діяльності (Creative outputs). 

Таким чином, підсумковий ГІІ являє собою співвідношення витрат і 

результату, що дозволяє об'єктивно оцінити ефективність зусиль з розвитку 

інновацій у тій чи іншій країні.  

Рейтинг щорічно складає Корнельський університет (Cornell University) 

спільно з міжнародною школою бізнесу INSEAD та Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності (World Intellectual Property 

Organization, WIPO, ВОІВ).  

ГІІ 2019 охоплює 129 країн, в яких проживає 91,8 % населення планети 

й котрі створюють 96,8 % глобального ВВП. 

Україна у 2019 р. за цим рейтингом посіла 47 місце, опустившись на 
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чотири позиції порівняно з 2018 р., однак у порівнянні з 2014 р. наша 

держава піднялась у зазначеному рейтингу на 16 позицій (рис. 3.12).  

 

 
 

Рис. 3.12. Динаміка позиції України за Глобальним інноваційним 

індексом [344]. 

 

Лідерами за ГІІ є країни з високим рівнем доходів на душу населення. 

У 2019 р., як і в 2018 р., 15 з 25 перших місць у списку лідерів займають 

європейські країни, включаючи Швейцарію (1-е місце) та Швецію (2). 

Наступними регіональними лідерами серед цієї групи є Нідерланди (4-е 

місце), Велика Британія (5), Фінляндія (6), Данія (7), Німеччина (9), Ірландія 

(12), Франція (16), Люксембург (18), Норвегія (19), Ісландія (20), Австрія 

(21), Бельгія (23) та Естонія (24-е місце) (додаток А, додаток Б).  

Серед 39 європейських країн за ГІІ 2019 р. Україна посіла 30 місце. У 

цій групі Україна має значення показників нижчі за середні за всіма сімома 

складовими ГІІ та посідає друге місце серед групи країн з рівнем доходів 

нижче середнього (1026-3995 дол.), випередивши Грузію, Індію, Монголію, 

Філіппіни, Молдову (табл. 3.8).  

Загалом, у 2019 р. Україна покращила показники порівняно з 2018 р. 

тільки за двома із семи складових Глобального інноваційного індексу: 

«Інституції» (Institutions) – 96 місце (107 – у 2018 р.) та «Результати творчої 

діяльності» (Creative outputs) – 42 місце (45 – у 2018 р.).  
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Таблиця 3.8 

Країни-лідери за значенням ГІІ та групами 

за рівнем доходів на душу населення [344]. 

Рівень доходів Країна Бал ГІІ 

Високий (вище 12375 

дол.) 

Швейцарія 

Швеція 

США 

Китай 

62,74 

63,65 

61,73 

54,82 

Вище середнього (3996-

12375дол.) 

Малайзія 

Болгарія 

В’єтнам 

42,68 

40,35 

38,84 

Нижче середнього 

(1026-3995 дол.) 

Україна 

Грузія 

Раунда 

37,40 

36,98 

27,38 

Низький (нижче 1026 

дол.) 

Сенегал 

Танзанія 

26,83 

26,63 
 

Незначно погіршилася, але залишилася високою позиція України за 

складовою «Знання та технологічні результати» (Knowledge & technology 

outputs) – 28 (27 – у 2018 р.) (рис. 3.13).  

 

 
 

Рис. 3.13. Порівняльний аналіз України з іншими країнами за 

показниками складових ГІІ, 2019 р. [344]. 
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Слід зазначити, що показники складових ГІІ «Людський капітал та 

дослідження» (Human capital & research) та «Знання та технологічні 

результати» (Knowledge & technology outputs) безпосередньо характеризують 

рівень розвитку науково-технічної сфери держави.  

При цьому, що людський капітал є фундаментальним базисом 

інноваційної конкурентоспроможності країни. Хоча рейтинг України за 

складовою «Людський капітал та дослідження» (Human capital & research) 

залишається достатньо високим, проте спостерігається тенденція до його 

зниження – 51-е місце у рейтингу 2019 р. проти 43 – у 2018 р., 41 – у 2017 р. і 

40-е місце – у 2016 р.  

За окремими складовими ГІІ Україна має не тільки низький рейтинг, а 

ще й погіршення своїх позицій у 2019 р. Так, за складовою «Інфраструктура» 

(Infrastructure) Україна перемістилася з 89 на 97 місце (рис. 3.14).  

 

 
 

Рис. 3.14. Динаміка складових Глобального інноваційного індексу 

України, місце у 2015-2019 рр. [344]. 
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За групою показників «Дослідження та розробки» 

(Research&development, R&D) складової ГІІ «Людський капітал та 

дослідження» (Human capital & research) Україна у 2019 р. посіла 54 місце, 

опустившись на чотири позиції порівняно з 2018 р. При цьому втрачено п'ять 

позицій за таким важливим показником підтримки наукової діяльності як 

«Валові витрати на ДіР, % ВВП» (Gross expenditure on R&D, % GDP) (рис. 

3.15).  

 

 

 

Рис. 3.15 Рейтинг України за групою показників «Дослідження та 

розробки» [344].  

 

Маючи досить низькі показники інноваційного потенціалу – наявні 

ресурси та умови для проведення інновацій (вхідний субіндекс 

інноваційності, Innovation Input Sub-Index, 82 місце), Україна досягла 

позитивних результатів за показниками реалізації інноваційного потенціалу – 

досягнутими практичними результатами здійснення інновацій (вихідний 

субіндекс інноваційності,  Innovation Output Sub-Index), посівши 36-е місце у 

світі (табл. 3.9).  
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Таблиця 3.9  

Десять кращих економік за рейтингом ГІІ в групі країн з рівнем доходів на 

душу населення нижче середнього [344]. 

Глобальний інноваційний 

індекс 

Субіндекси інноваційності 

Вхідний Вихідний 

1. В’єтнам (42) Грузія (44) Україна (36) 

2. Україна (47) Індія (61) В’єтнам (37) 

3. Грузія (48) В’єтнам (63) Філіппіни (42) 

4. Індія (52) Монголія (73) Монголія (44) 

5. Монголія (53) Туніс (74) Молдова (45) 

6. Філіппіни (54) Киргизтан (78) Індія (51) 

7. Молдова (58) Молдова (81) Грузія (60) 

8. Туніс (70) Україна (82) Кенія (64) 

9. Марокко (74) Марокко (83) Туніс (65) 

10. Кенія (77) Індонезія (87) Марокко (66) 

 

До показників, що забезпечили Україні у загальному рейтингу ГІІ 36-е 

місце за показниками реалізації інноваційного потенціалу, зокрема 

відносяться:  

– «Кількість патентів на корисні моделі» – Україна, як і у 2018 р., 

посіла перше місце за цим показником (входить до групи показників 

«Створення знань» складової ГІІ «Знання та технологічні результати»;  

– «Кількість зареєстрованих торговельних марок» – шосте місце та 

«Промислові зразки» – восьме місце (входять до групи показників 

«Нематеріальні активи» складової ГІІ «Результати творчої діяльності»).  

Глобальний індекс конкурентоспроможності (The Global 

Competitiveness Index, ГІК) розраховується за методикою Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ) під час щорічного дослідження, яке 

проводиться ВЕФ спільно з мережею партнерських організацій, і 

використовується для визначення рейтингу країн за показником 

конкурентоспроможності. ВЕФ визначає національну 

конкурентоспроможність, як здатність країни та її інституцій забезпечувати 

стабільні темпи економічного зростання, які б відзначалися певною стійкістю 
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у середньостроковій перспективі. ГІК як певний інструмент для визначення 

та аналізу ключових проблем в економіці та управлінні є кумулятивним 

індексом, в якому невідповідність навіть одного з елементів призводить до 

погіршення комплексного значення індексу. 

У 2018 р. було змінено методологію визначення рейтингу країн за 

показником конкурентоспроможності, реорганізовано 12 складових ГІК, 

зменшено (зі 114 до 98) та оновлено кількість показників, з яких 64 

показники є новими [589].  

За даними щорічного звіту ВЕФ про результати глобального 

дослідження країн світу за показником конкурентоспроможності, Україна у 

2019 р. посіла 85 місце серед 141 учасників, набравши 57 балів із 100 

можливих. Очолили рейтинг у 2019 р. Сінгапур (1-е місце), США (2), та 

Гонконг (3). Лідер першої трійки 2018 р. – Німеччина – посіла 7-е місце. 

Найближчими сусідами України в рейтингу є Шрі-Ланка (84-е місце) та 

Молдова (86-е місце) (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Позиції країн світу за Глобальним індексом конкурентоспроможності [344]. 

Країна 2019 р. (зі 141 країн) 2018 р. (зі 140 країн) 

Сінгапур 1 2 

США 2 1 

Гонконг 3 7 

Нідерланди 4 6 

Швейцарія 5 4 

Японія 6 5 

Німеччина 7 3 

Швеція 8 9 

Велика Британія 9 8 

Данія 10 10 

Ірландія 24 23 

Естонія 31 32 

Польща 37 37 

Литва 39 40 

Латвія 41 42 

Угорщина 47 48 
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продовження табл. 3.10 

Румунія 51 52 

Хорватія 63 68 

В’єтнам 67 77 

Грузія 74 66 

Шрі-Ланка 84 85 

Україна 85 83 

Молдова 86 88 
 

Найкращі позиції Україна зайняла за такими складовими, як «Навички» 

– 44 місце, «Розмір ринку» – 47, «Інфраструктура» – 57 та «Інноваційні 

можливості» – 60 місце (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Значення Глобального індексу конкурентоспроможності 

та його складових щодо України, 2019 р. [344]. 

Блоки складових та складові ГІК Оцінка Місце 

Глобальний індекс конкуренто-

спроможності 
57,0 85 

Сприятливе середовище  57,0 93 

1.1 Інституції 47,9 104 

1.2 Інфраструктура 70,3 57 

1.3 Застосування ІКТ 51,9 78 

1.4 Макроекономічна стабільність 57,9 133 

Людський капітал 67,8 73 

2.1 Здоров’я 65,6 101 

2.2 Навички 69,9 44 

Ринки 55,8 75 

3.1 Товарний ринок 56,5 57 

3.2 Ринок праці 61,4 59 

3.3 Фінансова система  42,3 136 

3.4 Розмір ринку 63,0 47 

Інноваційна екосистема 48,7 73 

4.1 Бізнес динамізм 57,2 85 

4.2 Інноваційні можливості 40,1 60 

 

У світовій економіці стратегічним чинником економічного зростання 

та підвищення конкурентоспроможності країн є інноваційний розвиток, який 

має спиратися на потужну технологічну, наукову та інвестиційну базу.  
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Так, складова ГІК «Інноваційні можливості» налічує 10 показників, 

поділених на три групи, які окрім іншого характеризують стан розвитку та 

фінансування науки в країні та ступінь комерціалізації її досягнень (табл. 

3.12).  

Таблиця 3.12 

Позиції України за показниками складової «Інноваційні можливості»,  

2019 р. [344]. 

Групи та показники складової 

«Інноваційні можливості» 
Оцінка Місце 

1. Взаємодія та різноманітність 40,3 70 

1.1 Різноманітність робочої сили 60,4 59 

1.2 Стан розвитку кластерів 40,9 96 

1.3 заявки на міжнародні винаходи 13,0 55 

1.4 Багатостороння співпраця 47,0 58 

2. Дослідження і розробки 31,1 59 

2.1 Наукові публікації 80,6 50 

2.2 Заявки на патенти 17,3 62 

2.3 Витрати на ДІР, % ВВП 15,0 67 

2.4 Індекс якості наукових установ 11,8 44 

3 Комерціалізація 57,6 60 

3.1 Досвідченість покупця 44,0 65 

3.2 Застосування товарних знаків 71,2 59 

 

Аналіз даних таблиці свідчить про те, що найбільш успішні (хоча цього 

й недостатньо) позиції за показниками складової «Інноваційні можливості» 

Україна посідає за такими складовими, як «індекс якості наукових установ» – 

44-е місце, «наукові публікації» – 50-е місце, «заявки на міжнародні 

винаходи» – 55-е місце.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що структура вкладень у людський 

капітал передбачає витрати: у сфері освіти (вартість загальної та спеціальної 

освіти, формальна та неформальна освіта, витрати на навчання за місцем 

роботи); у сфері охорони здоров’я (фізичне та психічне здоров’я людини); 

пошук інформації, пов’язаний з міграційними процесами, мобільністю; 

посилення мотивації; розвиток НДДКР, інформатизації, інтелектуальних 

новацій; забезпечення екологічних заходів і здорового способу життя; 
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розвиток культури і дозвілля [172].  

Державні видатки на охорону здоров’я, духовний і фізичний розвиток, 

а також освіту за період 2014 – 2019 рр. представлено в табл. 3.13.  

Таблиця 3.13 

Державне фінансування розвитку людського капіталу в Україні  

за період 2014-2019 рр., млн. грн. [344] 

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Видатки з 

Державного 

бюджету 

України, всього 

523125,7 679871,4 835832,0 1056973,1 1250189,5 1457529,4 

у %  100 100 100 100 100 100 

в тому числі:        

- охорона 

здоров’я 
57150,1 71001,1 75503,4 102392,4 115852,0 132307,6 

у % до видатків 

Державного 

бюджету 

10,92 10,44 9,03 9,69 9,27 9,08 

- духовний та 

фізичний 

розвиток 

13857,7 16228,3 16897,8 24342,3 28993,1 33622,5 

у % до видатків 

Державного 

бюджету 

2,65 2,39 2,02 2,30 2,32 2,31 

- освіта 100109,5 114193,5 129437,7 177915,8 210032,3 255138,8 

у % до видатків 

Державного 

бюджету 

19,14 16,80 15,49 16,83 16,80 17,5 

 

Аналіз стану зазначених видатків продемонстрував позитивну 

динаміку обсягів у гривневому вимірі, проте за умов, що склалися в 

національній економіці останніми роками (тривале зростання загального 

рівня цін на товари й послуги при одночасному скороченні обсягів 

виробництва тощо), таке зростання не підкріплено реальним обсягом 

державного інвестування розвитку людського капіталу. Окрім того 

спостерігається зниження питомої ваги зазначених видатків фінансування 

людського капіталу з Державного бюджету за вказаний період. 
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Слід зауважити, що попри законодавчу забезпеченість окремих 

напрямів, які впливають на формування людського капіталу, деякі норми 

законодавства мають більше декларативний характер, ніж реальні 

можливості реалізації.  

Так, аналіз проєкту Державного бюджету України на 2020 р. [275] 

продемонстрував фактичне скорочення обсягів фінансування головних 

галузей формування людського капіталу: видатки на охорону здоров’я 

передбачено в обсязі 131,8 млрд грн – 2,9% ВВП у 2020 р. (3,2% у 2019 р.); 

видатки на освіту передбачено в обсязі 256,96 млрд грн – 5,6% ВВП у 2020 р. 

(6,2% у 2019 р.); видатки на соціальний захист і забезпечення передбачено в 

обсязі 320,22 млрд грн – 7,0% ВВП у 2020 р. (8,3% у 2019 р.).  

Отже, проведене дослідження свідчить, що індекс людського капіталу 

розміщує Україну у першій третині рейтингу країн світу, демонструючи 

досить високі показники, які характеризують сфери, пов’язані з освітою та 

охороною здоров’я. Індекс соціального розвитку дозволяє ширше зрозуміти 

вплив таких компонентів як доступність інфраструктурних послуг 

(водопостачання, комунікативні мережі та засоби), забезпечення правового 

середовища, безпеки, свободи та якісного навколишнього середовища. 

Нажаль, зазначений індекс демонструє відносно низькі показники, характерні 

для України. Індекс людського розвитку відносить Україну до держав з 

високим рівнем людського розвитку, але в порівнянні з економічно 

розвиненими країнами показники компонентів вітчизняного індексу значно 

поступаються. Найгірше Україна позиціонується відповідно до Рейтингу 

добробуту, розміщуючись у останній третині рейтингу країн, що 

досліджувалися. 

Отже, державна політика щодо формування і відтворення людського 

капіталу має стати основою розвитку суспільства і подолання соціально-

економічних проблем в Україні. В цьому аспекті якість і кількість людського 

капіталу – життєво необхідні пріоритети, тому мають стати основними 

критеріями ефективності системи державного управління. 
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3.3. Рівень розвитку людського капіталу та особливості його 

державного регулювання на регіональному рівні 

 

Проблематика включення людини у суспільне виробництво в період 

інноваційного прискорення економічних процесів передбачає складні 

виклики щодо побудови необхідного середовища, спроможного 

забезпечувати необхідну якість людського капіталу. Людський розвиток 

спирається на багатовекторний підхід, заснований на задоволенні потреб 

людини, формуванні якості життя та необхідних компетенцій, забезпеченні 

можливості постійного вдосконалення, творчості та суспільній реалізації. 

Враховуючи значну диференціацію регіонів, локальну різноякісну 

концентрацію робочої сили, різний науково-технічний потенціал 

регіональних утворень, стримувальні чинники внутрішньої міграції, постає 

питання щодо посилення уваги до регіональних особливостей використання 

людського потенціалу не лише як до фактору підвищення виробництва праці, 

а як до головного чинника у формуванні стратегічного розвитку регіонів. 

Тому вкрай актуальними залишаються питання пошуку напрямів 

зменшення негативного впливу трансформаційних процесів на формування 

та використання людського капіталу, пошук можливостей його розвитку з 

урахуванням взаємозв'язку між рівнем соціально-економічного розвитку 

регіонів і ступенем їх диференціації, з одного боку, а також якістю людського 

капіталу з іншого. Проведемо комплексний аналіз чинників, які впливають на 

формування людського капіталу в України у розрізі регіонів та визначимо 

перспективи розвитку людського капіталу на мезорівні. 

Стратегічні підходи до розбудови різних сфер держави передбачають і 

ставлять за ціль інтегрування України до європейського співтовариства, що 

неможливе без впровадження політики забезпечення людиноцентричного 

підходу, формування системи забезпечення високих стандартів життя, які 

продукують високий людський потенціал, здатний реалізувати сучасні 
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завдання соціально-економічного розвитку. Зазначене бачення ґрунтується і 

на світових підходах щодо людського розвитку, людського капіталу та ін., 

що регулярно досліджується та аналізується у доповідях про людський 

розвиток на основі розрахунків Індексу Людського Розвитку, Індексу 

людського капіталу, Індексу соціального розвитку, інших подібних 

показників. Саме методологія досліджень людської реалізації та потенціалу 

дозволяє зважено коригувати державну політику розвитку держави та 

регіонів.  

Різноманітні виміри та прояви людського капіталу дозволяють 

вирізняти різне бачення економічних векторів розвитку. Від стратегічного 

бачення майбутнього України у світовому поділі праці залежать і підходи 

щодо забезпечення попиту на висококваліфіковані трудові ресурси та вимог 

до їх освітнього та наукового рівня. Аналіз показників людського капіталу 

України доводить його достатньо високий рівень, в той же час ефективність 

його використання, низька продуктивність праці не дозволяє продукувати 

необхідний соціально-економічний розвиток держави. Підходи, визначені 

державою щодо розвитку людського капіталу, що є ключовим у забезпеченні 

сталого розвитку, залишаються недієвими. Вказане – наслідок незначних 

загальних інвестицій у сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

як на рівні розподілу видатків державного бюджету, так і на рівні місцевих 

бюджетів. Іншою проблематикою є регіональні особливості (асиметрії 

параметрів), які є проявами територіальної, економічної, соціальної та інших 

відмінностей регіонів, які безпосередньо впливають на формування 

людського капіталу. Для розуміння стану формування людського капіталу та 

окремих її складників на регіональному рівні слід використовувати у 

дослідженні різні методологічні підходи. Одним з таких підходів є концепція 

людського розвитку, для реалізації якого необхідно використання 

компонентів, що є фундаментом для забезпечення відповідного рівня 

людського капіталу. Рішенням Президії НАН України та колегії Державної 

служби статистики України було затверджено Методику вимірювання 
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регіонального людського розвитку. До розрахунку регіонального індексу 

людського розвитку включено 33 показники, об’єднані у 6 блоків відповідно 

до основних аспектів людського розвитку: відтворення населення; соціальне 

становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта [209]. 

Незважаючи на загальну позитивну динаміку, досягнуті параметри 

людського розвитку в Україні безнадійно відстають від «потрібної» 

траєкторії, яка мала б бути, якби за досліджуваний період ми досягли 

визначених цільових індикаторів (рис. 3.16).  

 

 

 

Рис. 3.16. Середнє значення Індекса регіонального людського розвитку 

України та траєкторія бажаного розвитку 

Джерело: [345; 184] 

 

Дані рисунку свідчать, що зміни середнього значення Індекса 

регіонального людського розвитку України за період 2004-2017 рр. 

збільшився лише на 0,44 або майже 13%. 

Характерними рисами інноваційної економіки є [12, с. 210; 5]: постійне 

зростання продуктивності праці; отримання інноваційними підприємствами і 
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людським капіталом статусу головної рушійної сили економіки; підвищення 

знань і інтелектуальних здібностей людини; посилення значущості освіти; 

активізація інвестицій в людський капітал; зростання значущості витрат на 

НДДКР. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення 

системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики» [87] визначила показники, які використовують при 

розрахунку індексу регіонального людського розвитку: довге та здорове 

життя (середня очікувана тривалість життя при народженні, загальний 

коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення, коефіцієнт 

смертності від навмисного самоушкодження), добробут та гідні умови праці 

(обсяг видатків місцевих бюджетів, відношення середньої заробітної плати 

до мінімальної, рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних), 

освіта (чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами 

дітей віком три-п’ять років, кількість випускників вищих навчальних 

закладів I-IV рівня акредитації).  

Виходячи з основних підходів до структури людського капіталу, 

розглянемо відмінності регіонів щодо показників регіонального людського 

розвитку, відповідно до Методики вимірювання регіонального людського 

розвитку. Інтегральна оцінка регіонального людського розвитку у 2017 р. 

коливалася від мінімальної величини – 3,526 (Кіровоградська область) до 

максимальної – 4,229 (Чернівецька область) [345].  

Відповідно до 6 основних складників, що враховуються при визначенні 

Інтегральної оцінки регіонального людського розвитку, мінімальні та 

максимальні значення по регіонах показано на рис. 3.17, де відображено для 

порівняння асиметрію людського розвитку Харківської області, основні 

показники якої знаходяться переважним чином у проміжку між 

максимальними та мінімальними значеннями. 

Досліджуючи показники індексів-складників регіонального людського 

розвитку, слід зупинитися на аналізі коефіцієнту асиметрії.  
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Рис. 3.17. Регіональна асиметрія людського розвитку Харківської 

області  

Джерело: побудовано автором на основі [345] 

 

Якщо значення коефіцієнту асиметрії становить одиницю, це свідчить 

про цілковиту симетрію людського розвитку за всіма досліджуваними 

компонентами. Чим більша відстань від одиниці, тим вищою є 

асиметричність людського розвитку [184].  

За розрахунком регіональних коефіцієнтів асиметрії можна зазначити, 

що у 2017 р. коливання значень лежить у проміжку від 1,0197 (Закарпатська 

область) до 1,0889 (Миколаївська область) (рис. 3.18).  

Одинадцять регіонів (з 22 досліджуваних) мають коефіцієнти асиметрії 

вищі за середньоукраїнський (1,05). 
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Рис. 3.18. Коефіцієнти асиметрії людського розвитку у розрізі регіонів 

України. 

Джерело: розраховано автором на основі [324; 184] 

 

Тип людського розвитку в Україні належить до переважно низького, з 

негативним характером забезпечення гідної праці. У якості типологізаційної 

ознаки можна розглянути індекси прогресу, що являють собою темпи 

зростання часткових індексів людського розвитку за період 2013-2017 рр. 

Найгірший показник прогресу спостерігається у Харківській області за 

індексом добробуту (79,68), найкращий – у Івано-Франківській області за 

індексом добробуту (161,64). Використовуючи методологію, представлену 

в [3], розмах варіації індексів прогресу поділено на три групи: 1) 98,37–100,0 

(регресивний); 2) 100,0–104,0 (відсутність прогресу або незначний прогрес); 

3) понад 104,0 (наявність прогресу). Враховуючи нерівномірність розвитку за 

окремими аспектами, виокремлюють такі групи регіонів: 1 – прогресивні; 2 – 

розвиваються без ознак регресу; 3 – розвиваються з регресом за одним із 
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аспектів; 4 – розвиваються з регресом за двома аспектами (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Типи регіонів відповідно до ознак прогресу людського розвитку  

за період 2013-2017 рр. 

Ознака розвитку Регіони Опис регресу 

Регрес за одним із 

показників 

Івано-Франківська 

область 

Погіршення відтворення 

населення 

Чернігівська область Погіршення показників 

гідної праці 

Регрес за двома 

показниками 

Житомирська область Погіршення соціального 

середовища, показників 

гідної праці 

Запоріжська область Погіршення добробуту, 

показників гідної праці 

Львівська, Тернопільська, 

Черкаська області 

Погіршення відтворення 

населення, показників 

гідної праці 

Миколаївська, Сумська, 

Херсонська області 

Погіршення показників 

гідної праці, освіти 

Полтавська область Погіршення показників 

комфортного життя, гідної 

праці 

 

Регіони, які можливо віднести до 1 та 2 групи за досліджуваний період, 

відсутні. Щодо показників окремих аспектів, то отримано наступні дані: 

відтворення населення – найгірший показник прогресу (Тернопільська обл.  

(92,47%), найкращий показник (Полтавська обл. (107,08%); соціальне 

середовище – найгірший показник прогресу (Житомирська обл. 96,83%), 

найкращий показник (Вінницька обл. (126,1%); комфортне життя – 

найгірший показник прогресу (Закарпатська обл. 89,22%), найкращий 

показник (Івано-Франківська обл. (120,31%); добробут – найгірший показник 

прогресу (Харківська обл. 79,68%), найкращий показник (Івано-Франківська 

обл. (161,64%); гідна праця – найгірший показник прогресу (Одеська обл. 

79,4%), найкращий показник (Житомирська обл. (90,34%); освіта – 
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найгірший показник прогресу (Одеська обл. 79,68%), найкращий показник 

(Івано-Франківська обл. (107,52%). 

Одним із інших важливих показників розвитку регіону є індекс 

фізичного обсягу валового регіонального продукту (ВРП) – зведеного 

індексу валових доданих вартостей регіону за видами економічної діяльності 

з урахуванням податків за виключенням субсидій на продукти. У 2018 р. 

зростання індексу фізичного обсягу ВРП було зафіксовано у всіх регіонах. 

Індекс фізичного обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) України 

становив 103,3% (рис. 3.19) [127]. 

 

 

 

Рис. 3.19. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у 

2018 р., % [127].  

 

Нажаль, збільшення доходів не завжди може впливати на добробут 
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громадян. Державною службою статистики досліджено рівень житя різних 

соціальних груп населення у 2018 р. (обстежено 8,1 тис. домогосподарств). 

Нерівність розподілу загальних доходів характеризують крива Лоренца 

(рис. 3.20) та коефіцієнт концентрації (індекс Джині), який може знаходитися 

у проміжку від 0 (рівномірний розподіл доходів серед усього населення) до 1 

(увесь дохід належить одній особі) [340].  

 

 

Рис. 3.20. Нерівність розподілу загальних доходів за децильними (10%-

ми) групами населення у 2017-2018 рр. [340] 

 

Індекс Джині за загальними доходами населення зріс з 0,232 у 2017 р. 

до 0,238 у 2018 р. Крива Лоренца (лінія фактичного розподілу) відображає 

співвідношення відсотків усіх загальних доходівта відповідних відсотків 

населення, які їх отримали, таким чином характеризуючи нерівномірний 

розподіл. Віддаленість від прямої цієї лінії, демонструє збільшення 

фактичної диференціації населення за рівнем добробуту. Відсоток населення 
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із середньодушовими доходами менше встановленого законодавством 

прожиткового мінімуму в середньому за місяць (нижче прожиткового 

мінімуму) у 2018 р. склав 1,3% (зменшення відповідно до 2017 р. на 1,1 в. п.), 

в той час як розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму за 

вказаний період зріс на 9%. Частка населення із середньодушовими доходами 

нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму в середньому за місяць 

(нижче фактичного прожиткового мінімуму) зменшилася у 2018 р. порівняно 

з 2017 р. по Україні, в 1,3 раза і склала 28%. Межа бідності досягла рівня 

2621 грн у середньому на одну особу на місяць, збільшившись 16% [340]. 

За даними 2018 р. найвищий показник рівня бідності, визначений за 

відносним критерієм за витратами, виявився у Рівненської області (58,7%), 

що вище за середнє по країні значенняв 2,4 рази. До регіонів з високим 

рівнем бідності потрапила Херсонська область (42,3%). У негативній зоні 

розташувалися Донецька, Луганська, Київська (без м. Києва), Житомирська, з 

рівнем бідності у межах 32-33%. Низький показник зафіксовано у 

Чернігівській (13,7%), Івано-Франківській (15,4%), Запорізькій (15,7%), 

Чернівецькій (16,1%), Дніпропетровській (16,3%) областях. З врахуванням 

глибини бідності найгірша ситуація у Рівненській, Херсонській, Луганській, 

Житомирській та Одеській областях. Найблагополучнішими регіонами 

визнано Івано-Франківську, Запорізьку, Чернівецьку та Харківську області. 

Показники 2018 р. доводять, що географічні ознаки у ситуації з відносною 

бідністю відсутні. Найвищий рівень бідності за абсолютним критерієм у 

Херсонській області – 42,5%. Високі показники мають Волинська (39,8%), 

Рівненська (39,0%), Сумська (37,5%) області. Значно нижчі за середні по 

країні показники бідності є у Львівській (17,5%), Дніпропетровській (18,8%) 

та Чернігівській (21,0%) та Одеській (21,2%) областях. Порівняно з 2017 р. 

тринадцять регіонів показали зростання рівня відносної бідності. Погіршена 

ситуація окремих регіонів спостерігається і за рівнем і за глибиною бідності. 

За обома критеріями бідності найгірший стан справ у Рівненській, 

Херсонській та Житомирській областях. Найнижчі масштаби бідності є у 
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Дніпропетровській та Чернігівській областях [7]. 

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що чинники, які 

впливають на розвиток людського капіталу у регіональному розрізі, 

демонструють низькі темпи регіонального розвитку у досліджуваних 

напрямах: відтворення населення; соціальне становище; комфортне життя; 

добробут; гідна праця; освіта. Відповідно до думки окремих дослідників, 

темпи зростання регіонального людського розвитку повинні бути значно 

більшими. Теоретичні дослідження структури людського капіталу, українські 

нормативно-правові акти з тематики дослідження, підтверджують тезу про 

ключову роль у структурі людського капіталу соціальних, освітніх, трудових, 

біологічних, професійних складників. 

Дослідження Інтегральної оцінки регіонального людського розвитку 

виявило суттєві асиметрії показників. З 22 досліджуваних регіонів в 11 

регіонах коефіцієнти асиметрії вищі за середньоукраїнський. Тип людського 

розвитку в Україні переважно низький, має негативний характер 

забезпечення гідної праці. Всі без винятку регіони, в межах аналізу за 2013-

2017 рр., мають тип, що демонструє регрес за одним та більше показників 

людського розвитку. Незважаючи на зростання у 2018 р. індексу фізичного 

обсягу ВРП у всіх регіонах, помітного зменшення рівня бідності не 

відбувається. Окремі регіони навпаки демонструють зростання рівня 

відносної бідності. 

Слід зазначити, що вкрай негативним фактором розвитку людського 

капіталу на регіональному рівні є депопуляція, яка формується надзвичайно 

несприятливим балансом низької народжуваності, високої смертності та 

значної еміграції. Зростання показників смертності населення прямо 

зумовлене незадовільним рівнем та якістю споживання, обмеженим доступом 

до якісних медичних послуг, неможливістю якісного та достатнього 

відпочинку, воєнними діями, значними масштабами вимушеного 

переселення, високим рівнем тривожності, невпевненості, страху перед 

майбутнім. Попри доведену залежність здоров’я та фізичного стану людини 
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від якості життя, в країні не сформовано дієвих механізмів державного 

забезпечення відповідних сфер економіки. Згортання або заморожування 

державних програм підтримки народжуваності соціальними, 

інфраструктурними та кредитними засобами призвели до відмови та 

відкладення рішення щодо народження дітей.  

Україна вже найближчим часом почне відчувати наслідки масового 

відтоку працездатного населення, молоді та професіоналів. Загрози зниження 

трудового потенціалу пов’язані не тільки зі скороченням чисельності 

населення працездатного віку, а також із погіршенням психофізіологічної 

працездатності, зниженням професійно-кваліфікаційного рівня. Вони будуть 

погіршуватися й далі під тиском кумулятивної дії майже всіх ключових 

кризових складових якості життя в Україні [6]. 

Можна опосередковано відслідкувати наслідки реалізації державного 

регулювання міграційної політики, заходів щодо створення робочих місць та 

забезпеченні рівня життя (що має вплив на показники народжуваності та 

смертності) у розрізі регіонів України (табл. 3.15).  

Активізація людського потенціалу території дозволяє досягти як 

економічних (зростання продуктивності праці), так і соціальних результатів 

(соціальна стійкість). Особливістю управління перетворенням даного 

потенціалу з позиції стратегічного управління є вибір ключових точок 

впливу. Так, рішення задач поточного зростання доходів, соціального 

забезпечення, зниження рівня безробіття та ін. є завданням поточного 

оперативного управління. У довгостроковій перспективі необхідно посилити 

якісне зростання тих параметрів людського потенціалу, які забезпечать її 

конкурентоспроможність, базу для інноваційного розвитку [51]. 

Спираючись на вищевикладене, можна виокремити такі пріоритетні 

напрями державної соціально-економічної політики щодо забезпечення умов 

для ефективного формування і розвитку людського капіталу регіону: 

використання механізмів державного регулювання; коригування політики 

формування та розвитку людського капіталу у напрямах зменшення  
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Таблиця 3.15 

Окремі регіональні показники, що відображають результати реалізації 

державних програм у сфері міграційної політики та демографії [413] 

Область 

Показ-

ник су-

марної 

народжу

-ваності, 

2017 р. 

Коефіцієнти

смертності 

за євро-

пейським 

стандартом 

у 2017 р. 

Міграцій-

ний при-

ріст, ско-

рочення (-) 

у 2019 р., 

чол. 

Кількість вакансій 

за регіонами у 2019 

р. (січень-вересень) 

тис. 

оди-

ниць 

у % до 

2018 р. 

Вінницька 1,3548 998,7 -1662 2,8 109,2 

Волинська 1,617 1072,2 173 4,4 109,1 

Дніпропетров-

ська 
1,28695 1110,2 -141 8,8 112,5 

Житомирська 1,415 1135,4 -195 3,5 89,6 

Закарпатська 1,641 1152,7 -202 2,3 101,0 

Запорізька 1,250 1086,9 -817 3,0 149,9 

Івано-

Франківська 
1,358 955,1 -193 2,3 88,2 

Київська 1,412 1203,8 15334 7,6 109,2 

Кіровоградська 1,301 1109,0 -988 3,0 76,5 

Львівська 1,392 952,0 -722 8,1 79,9 

Миколаївська 1,337 1091,3 -720 2,2 105,6 

Одеська 1,543 1080,3 4605 5,7 109,8 

Полтавська 1,213 1088,8 1467 4,0 89,5 

Рівненська 1,735 1094,2 -976 3,3 133,1 

Сумська 1,130 1032,8 -831 2,9 102,2 

Тернопільська 1,253 973,5 94 2,1 68,2 

Харківська 1,168 1071,0 812 7,6 142,4 

Херсонська 1,432 1146,4 -659 1,7 136,5 

Хмельницька 1,385 1024,5 876 2,3 82,0 

Черкаська 1,231 1042,8 -429 1,2 96,6 

Чернівецька 1,426 966,4 -648 1,8 83,3 

Чернігівська 1,181 1093,2 -331 2,1 94,3 

 

диспропорцій розвитку більшості регіонів; подолання негативних тенденцій 

звуження ринку висококваліфікованої робочої сили, спроможної масово 

втілювати інновації; формування таких регіональних програм, котрі були б 
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зорієнтовані на підтримку трудових мігрантів та членів їх сімей, 

налагодження інституційної співпраці та підтримки громадських ініціатив у 

сфері зовнішньої трудової міграції; прийняття сучасних стратегій 

регіонального розвитку, де ключовим аспектом буде визначено всебічний 

розвиток людського капіталу відповідно до потреб інноваційної економіки. 

Проведемо із застосуванням методу аналізу ієрархій групування 

регіонів України за рівнем досягнення цілей сталого розвитку, визначення 

регіональних диспропорцій та прийняття ефективних державно-

управлінських рішень щодо розвитку людського капіталу. 

Групування регіонів за ознаками досягнення глобальних цілей сталого 

розвитку виконано за допомогою алгоритму ієрархічної кластеризації. 

Для моделювання рівня формування людського капіталу регіонів 

України пропонується вибрати критерії, побудовані на основі 24 індикаторів, 

які входять до 5 Цілей сталого розвитку регіонів України, що дозволяє 

досить детально проаналізувати детермінанти формування людського 

капіталу на регіональному рівні в контексті глобальних цілей сталого 

розвитку. Враховано показники, які характеризують наступні цілі: Goal 1 (No 

Poverty); Goal 3 (Good Health and Well-Being); Goal 4 (Quality Education); Goal 

6 (Clean Water and Sanitation); Goal 8 (Decent Work and Economic Growth). 

Сформовані показники, що мають різну розмірність та одиниці 

вимірювання, було стандартизовано у програмному середовищі 

STATISTICA, version 10. Стандартизація виконується у відповідності до 

формули: 

 

,     (1) 

 

де xij – значення i-ї ознаки для j-ї сукупності; 

хі – середній рівень і-ї ознаки; 

і – середньоквадратичне відхилення і-ї ознаки. 
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Класифікацію регіонів проведено шляхом ієрархічного методу 

кластеризації із використанням евклідової відстані. Евклідова відстань 

розраховується за формулою:  

 

 ,   (2) 

 

де х = (х1, х2,…, хі), y = (y1, y2, …, yі) – вектори значень ознак двох 

спостережень. 

 

Для проведення кластеризації регіонів вибрано один із найбільш 

ефективних методів – метод Варда (Ward's method), який відрізняється від 

усіх інших застосовуванням методів дисперсійного аналізу для оцінки 

відстаней між кластерами. Метод мінімізує суму квадратів для будь-яких 

двох кластерів, які можуть бути сформовані на кожному кроці. Для 

візуалізації результатів кластерного аналізу побудовано горизонтальну 

дендрограму (рис. 3.21).  

 
 

Рис. 3.21. Дендрограма кластеризації регіонів України 
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За результатами кластерного аналізу отримано три групи регіонів 

(табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Групи регіонів України, залежно від рівня досягнення окремих ЦСР 

Кластери Області 

1 Вінницька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, 

Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська  

2 Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька 

3 Дніпропетровська, Київська, Миколаївська, Одеська, Херсонська 

 

Щодо специфіки визначених кластерів, то слід зазначити, що 

досягнення Цілей сталого розвитку регіонами досягається досить 

нерівномірно. 1 кластер характеризується високими показниками індикаторів 

досягнення Цілей 6 та 1. Посиленої уваги та прискорення реалізації 

необхідних заходів потребують Цілі 3 та 4. Окремо слід виділити Харківську 

область, що має одні з найкращих показників індикаторів досягнення Цілей 4 

та 6 та високі показники досягнення Цілей 1 та 8, що демонструє зазначену 

особливість дендрограма побудови кластерів. У 2-му кластері знаходяться 

регіони, що мають високі показники індикаторів досягнення Цілей 6 та 3. 

Натомість, виконання Цілей 1, 4 та 8 оцінюють показники в переважній 

більшості нижче за середні по Україні. 3 кластер характеризується 

показниками індикаторів досягнення Цілей 1, 6 та 8, які в більшості 

перевищують середньоукраїнські показники. В той же час, регіони, які 

увійшли до зазначеного кластеру, мають досить низькі показники 

індикаторів досягнення Цілей 4 та 3. 

Що стосується окремих індикаторів, то слід звернути увагу на найгірші 

показники виконання Цілей сталого розвитку. Щодо індикатору 1.1.1 (а), 

найвищий відсоток зафіксовано в Рівненській обл. Найгірший показник 

Індикатору 3.2.1 має Закарпатська обл.; показник Індикатору 3.2.1 найвищим 

є в Одеській обл.; Кіровоградська обл. має самий низький показник 
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Індикатору 4.5.1(а); Чернівецька обл. характеризується найнижчим 

показником Індикатору 6.1.3. (а); найгірший показник Індикатору 8.3.1 (а) 

має Тернопільська обл. Зазначений стан справ потребує поглибленого аналізу 

проблематики вказаних регіонів та дослідження факторів, що заважають 

забезпечити належні умови для формування людського капіталу. 

Застосування кластерного методу аналізу дозволило виокремити окремі 

групи регіонів, які характеризуються різним рівнем досягнення окремих 

Цілей сталого розвитку, що мають вплив на формування людського капіталу. 

На основі виконаного кластерного аналізу можливо провести діагностику 

слабких місць у впровадженні та реалізації ЦСР на регіональному рівні. 

Завданнями державної влади є прискорення реалізації державної стратегії і 

програм соціально-економічного регіонального розвитку; розширення 

доступу до професійної освіти; посилення заходів з ресурсо- та 

енергозбереження; забезпечення розвитку системи освіти та науки, 

належного рівня охорони здоров’я; підвищення якості життя і ефективності 

системи публічної влади на місцевому рівні; активізація соціального діалогу 

як інструменту взаємодії громадянського суспільства та держави; збільшення 

можливостей ринку праці. 

Отже, формування людського капіталу має свої регіональні 

особливості та можливості. За результатами аналізу показників, що пов’язані 

з охороною здоров’я, освітою, соціальним забезпеченням, ринком праці та 

якістю життя на прикладі регіонів України, можна зробити висновок, що 

існує певна територіальна диференціація, яка демонструє неоднорідне 

досягнення основних детермінант формування людського капіталу. 

Таким чином, на сучасному етапі державотворення існує потреба 

модернізації системи  публічного управління, подолання регіональних 

відмінностей у забезпеченні розвитку людського капіталу, посилення 

державного впливу на формування людського капіталу в Україні. Досягнення 

ЦСР на регіональному рівні має забезпечити необхідні можливості щодо 

цілеспрямованого формування людського капіталу. 
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Отже, дослідження регіональних аспектів формування людського 

капіталу в Україні демонструє складну проблематику нерівномірності 

досягнення певних рівнів розвитку регіонів та асиметричності окремих 

показників людського розвитку. Зазначене передбачає, з точки зору 

використання механізмів державного регулювання, необхідність 

зосередитися на коригуванні політики формування та розвитку людського 

капіталу у напрямах зменшення диспропорцій розвитку більшості регіонів, 

подолання бідності, напрямів зростання заробітної плати, прийняття 

сучасних стратегій регіонального розвитку, де ключовим аспектом буде 

визначено всебічний розвиток людського капіталу відповідно до потреб 

інноваційної економіки. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Аналіз сучасного стану розвитку людського капіталу в Україні, для 

якого є властивим поглиблення негативних тенденцій, свідчить про 

порушення рівності можливостей людського розвитку і невідповідність 

пріоритетам сталого розвитку, які декларуються всіма стратегічними 

документами, прийнятими на державному рівні в Україні. Демографічна 

ситуація в Україні залишається несприятливою, як в кількісному відношенні 

(зменшення чисельності населення і надвисока смертність при низькій 

народжуваності), так і в якісному (низький рівень очікуваної тривалості 

життя, демографічне старіння населення). Також не відповідають потребам 

сьогодення рівень розвитку системи охорони здоров’я, освіти, науки, 

соціальної сфери. 

2. Згідно з даними Доповіді про стан людського розвитку, 

опублікуваною ПРООН за 2019 р., Україна посіла 88 позицію зі 189 країн і 

територій, що відносить її до групи високого рівня людського розвитку зі 

значенням Індексу людського розвитку (ІЛР) 0,750. В цілому, за період з 

1990 до 2018 р. значення ІЛР України збільшилося з 0,705 до 0,750, тобто 
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на 6,3%. За вказаний період очікувана тривалість життя при народженні в 

Україні збільшилась на 2,1 років, середня кількість років навчання 

збільшилася на 2,2 роки, а очікувана кількість років навчання зросла на 2,7 

років. Проте рівень життя, який вимірюється валовим національним 

доходом (ВНД) на душу населення України, скоротився на 25,6 % в період 

між 1990 та 2018 рр. 

3. Застосування кластерного методу аналізу дозволило виокремити 

окремі групи регіонів України, які характеризуються різним рівнем 

досягнення окремих Цілей сталого розвитку, що мають вплив на формування 

людського капіталу. На основі виконаного кластерного аналізу можливо 

провести діагностику слабких місць у впровадженні та реалізації ЦСР на 

регіональному рівні. Завданнями державної влади є прискорення реалізації 

державної стратегії і програм соціально-економічного регіонального 

розвитку; розширення доступу до професійної освіти; посилення заходів з 

ресурсо- та енергозбереження; забезпечення розвитку системи освіти та 

науки, належного рівня охорони здоров’я; підвищення якості життя і 

ефективності системи публічної влади на місцевому рівні; активізація 

соціального діалогу, як інструменту взаємодії громадянського суспільства та 

держави; збільшення можливостей ринку праці. 

4. До чинників, які впливають на розвиток людського капіталу у 

регіональному розрізі, демонструють низькі темпи регіонального розвитку у 

досліджуваних напрямах належать: відтворення населення; соціальне 

становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта. Відповідно до 

думки окремих дослідників, темпи зростання регіонального людського 

розвитку повинні бути значно більшими. Теоретичні дослідження структури 

людського капіталу, українські нормативно-правові акти з тематики 

дослідження, підтверджують тезу про ключову роль у структурі людського 

капіталу соціальних, освітніх, трудових, біологічних, професійних 

складників. 

5. Пріоритетними напрями державної соціально-економічної політики 
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щодо забезпечення умов для ефективного формування і розвитку людського 

капіталу регіону: використання механізмів державного регулювання; 

коригування політики формування та розвитку людського капіталу у 

напрямах зменшення диспропорцій розвитку більшості регіонів; подолання 

негативних тенденцій звуження ринку висококваліфікованої робочої сили, 

спроможної масово втілювати інновації; формування таких регіональних 

програм, котрі були б зорієнтовані на підтримку трудових мігрантів та членів 

їх сімей, налагодження інституційної співпраці та підтримки громадських 

ініціатив у сфері зовнішньої трудової міграції; прийняття сучасних стратегій 

регіонального розвитку, де ключовим аспектом буде визначено всебічний 

розвиток людського капіталу відповідно до потреб інноваційної економіки. 
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РОЗДІЛ 4.  

ПРОБЛЕМИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

 

 

4.1. Державно-приватне партнерство як інструмент вирішення 

проблем та суперечностей розвитку людського капіталу 

 

Поступовий перехід суспільства на інноваційний шлях соціально-

економічного розвитку, що використовує концепції «економіки знань», 

«зеленої економіки», інноваційної модернізації передбачає залучення 

відповідного рівня людських ресурсів. Досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності держави, посилення потреб у інтелектуальній 

праці, нових управлінських моделях, спроможних знаходити адекватні 

відповіді глобалізаційним викликам, визначають умови проектування 

посилених можливостей державного управління. Розширене відтворення та 

формування чинників розвитку людського капіталу: людських вмінь, 

навичок, компетенцій та трудових можливостей, забезпечення 

працездатності та підтримання фізичного стану, попередження та лікування 

хвороб в своїй основі забезпечується витратами у вигляді інвестицій. 

На жаль, низька інвестиційна активність держави та постійне бюджетне 

недофінансування капітальних видатків зменшило зацікавленість інвесторів 

до активних дій в економічному середовищі України в сучасних умовах, що 

суттєво стримує розвиток людського капіталу в державі. Тому інвестиційна 

політика України на найближчу перспективу повинна забезпечити 

перебудову системи державного управління, що має на меті значно 

збільшити обсяг інвестиційних ресурсів та змінити структуру джерел їх 

фінансування сталого розвитку держави в цілому та людського капіталу, 

зокрема. 

Підвищити інвестиційну привабливість на регіональному рівні 
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можливо за рахунок впровадження механізму державно-приватного 

партнерства (ДПП) з метою перерозподілу відповідальності (ризиків) за 

реалізацію пріоритетних для держави проєктів. Зазначені проєкти вирішують 

проблематику розвитку інфраструктурних проектів (розбудова дорожньо-

транспортної інфраструктури); модернізації сфери ЖКГ (водопостачання, 

водовідведення, утилізаціяпобутових відходів тощо); поширення 

інформаційно-комунікативних технологій, стимулювання житлового 

будівництва; реалізацію проектів у сфері освіти, науки та інновацій тощо 

[257,с. 609.].  

Враховуючи широке розмаїття проєктів ДДП у світі, створення 

високотехнологічної інфраструктури, соціальну спрямованість результатів 

реалізації проєктів, виникає необхідність в дослідженні державно-приватного 

партнерства, як інструменту розвитку людського капіталу регіону. 

Державно-приватне партнерства дає можливість здійснювати проєкти, 

які неможливо реалізувати одноосібно приватним або державним сектором. 

По своїх правових особливостях ДПП являє собою договірні відносини 

державного та приватного секторів, в результаті чого приватний партнер 

надає публічні послуги та в процесі реалізації договору несе фінансовий, 

технічний та операційний ризик проекту [529].  

Деякі визначення дефініції ДПП підкреслюють розширення 

можливостей державного та приватного партнера в разі залучення 

приватного капіталу в інфраструктурні проєкти [519, p.546], отримання 

користі партнерами в межах контракту [551, p.148]. В межах договорів ДПП 

органи державної влади на місцевому, регіональному чи центральному рівні 

залучають суб’єктів господарювання приватного сектору для досягнення 

власних цілей. В межах договору партнери працюють над реалізацією 

проєкту [469].  

Ефективна модель ДПП вимагає: рівність партнерів; взаємної 

прихильності узгодженим цілям; отримання взаємної вигоди. 

Приватний сектор отримує в проєктах ДПП можливість використати 
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нові ресурси, залучити додаткових споживачів, зменшення ризиків, 

репутаційні вигоди [576, с. 4].  

Держава теж отримує переваги від співпраці. Державний сектор 

намагається подолати дефіцит бюджету, забезпечити прогалини попиту 

державних послуг, дати альтернативу неефективним державним послугам, 

підвищити ефективність діяльності, залучити інноваційні технологічні 

розробки та управлінські можливості, надати можливість приватному 

власнику прийняти участь у створенні суспільних послуг [485; 522, с. 424]. 

Значна кількість проєктів ДПП вирішує соціальні завдання. Світовий 

досвід свідчить про тенденцію до реалізації проєктів «зеленої економіки», 

електронного врядування та інформаційно-комунікативних технологій. 

Встановлено, що реалізація проєктів ДПП стимулює ринок праці та підвищує 

рівень розвитку людського капіталу. Людський капітал знаходиться під 

впливом певних соціально-економічних процесів: працевлаштування 

колишніх безробітних; еміграційних рухів та їх вартості; зміни кількості 

людей до та після працездатного віку; померлих працездатного віку; 

пенсіонерів; людей працездатного віку, які навчаються на денній формі чи 

проходять військову службу. В разі успішної реалізації проєктів ДПП 

вирішуються соціальні проблеми за рахунок зростання якості послуг у сфері 

освіти, медицини, культури, охорони довкілля та підвищується рівень 

людського капіталу. 

Аналізуючи напрями реалізації проектів ДДП соціальної 

інфраструктури, слід визначити, що переважна більшість спрямована на 

створення нових робочих місць (в т.ч. в бюджетній сфері, побутовому 

обслуговуванні, торгівлі, страховому бізнесі та банківському секторі), 

розширення вакансій у високотехнологічних сферах, покращення системи 

охорони здоров’я, збільшення напрямів спеціалізації та якості освітніх 

послуг, міграційні процеси, зростання безпеки суспільства та людини, 

зростання показників, що визначають якість життя. Реалізація проєктів 

державно-приватного партнерства безпосередньо формує передумови для 
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зростання показників, що визначають людський капітал в цілому та 

безпосередньо залучає персонал у конкретні проекти, де ключовим підходом 

є необхідність у висококваліфікованих фахівцях. 

Встановлено, що при оцінці людського капіталу регіону і країни 

доцільно розглядати відповідні показники, які враховують кількісні оцінки 

трудового потенціалу, освітній потенціал, чинники, пов’язані зі здоров’ям 

населення, екологічні параметри. В якості додаткових альтернативних 

показників можна використовувати індекс процвітання, глобальний індекс 

людського капіталу. 

Підвищити якість людського капіталу можливо застосовуючи 

принципи ДПП в інноваційній освіті. Держава отримує розвиток на 

конкурентній основі ринку освітніх послуг, можливість використання 

набутого досвіду, залучення механізмів взаємодії освітніх структур та 

роботодавців. В свою чергу, приватний бізнес може впливати на якість та 

специфіку підготовки фахівців для відповідного напряму роботи. 

Значна кількість проєктів реалізується у напрямах побудови соціальної 

інфраструктури, що дозволяє державі надавати суспільно важливі послуги, 

які формують якість життя: сфера медицини, освіти, житлово-комунального 

господарства, охорони довкілля. Держава, розвиваючи державно-приватне 

партнерство, впливатиме налюдський капітал держави. Враховуючи 

обмежені державні ресурси, приватний капітал залучається для реалізації 

різних проєктів в соціальній інфраструктурі. Проекти ДПП в сфері освіти 

дають можливість формувати підходи до напрямів освіти, перепідготовки 

фахівців, наукових розробок, що також впливатиме на розвиток людського 

капіталу. Державна політика розвитку ДПП та підвищення людського 

розвитку повинна спрямовуватися на: законодавче формування 

інституційного середовища; впровадження ефективних механізмів; захист 

інтересів інвесторів; мінімізація бюрократичних процедур; створення дієвих 

форм взаємодії з приватним капіталом у різних сферах діяльності; розробку 

методичних підходів до визначення ризиків, ефективності проєктів; 
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формування сучасних стандартів, які відповідають основним напрямам 

розвитку економіки знань.  

Сучасний стан розвитку суспільства потребує високого розвитку сфер 

виробництва та обслуговування, а, отже посилюється потреба у 

висококваліфікованих фахівцях, здатних до інноваційного мислення та 

прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків. На 

державу покладається завдання інституційного, законодавчого, 

інформаційного формування підходів до підвищення рівня розвитку 

людського капіталу та ефективності його використання. Вельми важливим 

видається аналіз можливостей ДПП для розвитку людського капіталу на 

сучасному ринку праці, враховуючи особливості взаємодії державного та 

приватного капіталу та виходячи з їх економічних і соціальних цілей, в тому 

числі розвитку соціальної інфраструктури. 

Соціальна інфраструктура включає [554]: заклади освіти (школи, вищі 

навчальні заклади, гуртожитки), заклади охорони здоров’я (в т.ч. допоміжну 

інфраструктуру – офіси, місця для паркування, спеціалізовані навчальні 

заклади), об’єкти установ, які надають громадські чи комунальні послуги 

(системи водопостачання, водовідведення, суспільні та спортивні об’єкти), 

транспортні об’єкти (автовокзали, дорожнє покриття загального 

користування), заклади пенітенціарної системи (тюрми, об’єкти системи 

правосуддя), житлові об’єкти та ін. 

Інфраструктурні об’єкти, які формують якість життя, розвиток 

людського капіталу, безпосередньо впливають і на трудовий потенціал. 

Людський капітал як активна частина трудового потенціалу розглядається 

джерелом конкурентних переваг [470].  

Установи вищої освіти стають фактором впливу на формування 

людського капіталу підприємств, регіону, країни шляхом надання 

відповідних знань та компетенцій фахівцям для сучасних секторів 

виробництва [569]. Ширше розуміння людського капіталу визначає повноту 

напрямів інвестицій – освіта, медицина, наука, мотивування, міграційні 
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процеси. 

Інвестиційні ресурси, що залучаються приватним партнером в 

інфраструктурні проекти, стимулюють розвиток ринку праці та підвищують 

ефективність використання трудового потенціалу. Сучасне обладнання, 

високотехнологічні процеси, впровадження новітніх управлінських моделей, 

які задіяні в процесі державно-приватного партнерства, привнесе якісні зміни 

в систему організації праці персоналу. Результатом стане позитивна зміна в 

оплаті праці, покращенні безпеки та умов охорони праці, зросте соціальна 

захищеність, підвищиться рівень кваліфікації працівників.  

Так, анналіз даних рисунку 4.1 свідчить, що якість робочої сили є тим 

чинником, який гальмує соціально-економічний розвиток України.  

 

 

Рис. 4.1. Проблемні фактори негативного впливу якості робочої сили на 

економікуУкраїни. 

Джерело: побудовано автором на основі [588; 589] 

 

Проблеми недостатньої освіченості персоналу, низького рівня охорони 

здоров`я та інші потребують, як законодавчого врегулювання нівелювання 

негативних чинників, так і збільшення фінансування на заходи щодо 
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запобігання впливу зазначених ризиків.  

Слід відмітити інноваційний бік проєктів ДПП, що безперечно 

потребує залучення в реалізацію інноваційних рішень висококваліфікованих 

фахівців. Таке завдання передбачає підготовку фахівців відповідних напрямів 

шляхом безперервного цільового навчання, перепідготовки, стажування за 

кордоном, підвищення кваліфікації, пошук та залучення персоналу 

необхідної кваліфікації, навчання фахівців органів державної влади для 

виконання функцій держави в процесі реалізації проєктів державно-

приватного партнерства. 

Така ситуація, знову ж таки актуалізує необхідність реалізації проектів 

ДПП у сфері розвитку людського капіталу. 

В процесі залучення приватного власника до проектів ДПП безумовно 

необхідно здійснювати розвиток людського потенціалу учасників 

партнерства, в першу чергу забезпечивши суб’єкт господарської діяльності 

відповідним управлінським складом, фахівцями та сформувати дієвий 

механізм підвищення рівня компетентності персоналу.  

Людський капітал часто розглядається в межах кількісної та якісної 

оцінки робочої сили: загальна спроможність населення створювати кількісну 

величину багатства, кількість виконаної роботи в людино-годинах, чинники 

людських ресурсів, пов’язаних із характеристиками стану здоров'я, освіти та 

ін.  

При цьому трудовий потенціал визначають як здатність людини, групи 

чи суспільства (в основу чого покладено особистісний розвиток індивіду) до 

творчого та спрямованого перетворення довкілля з метою появи якісно нових 

переваг, що задовольняють суспільні потреби. Величина досягнення 

розвитку визначає міру соціального прогресу та є індикатором динаміки 

суспільного трудового потенціалу [501, с. 2]. 

Соціально-економічна політика забезпечує формування умов для 

повної реалізації трудового потенціалу персоналу та сприяє розвитку 

професійних якостей, що активує людський фактор продуктивності 
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праці [549, с. 91].  

За допомогою економічних, соціальних, математичних методів 

проводять оцінку впливу на економічний розвиток трудового потенціалу, що 

відображає різні характеристики останнього: демографічну, організаційну, 

соціологічну, психологічну і т. д. [621].  

Зміни трудового потенціалу відбуваються постійно, знаходячись під 

впливом певних соціально-економічних процесів: працевлаштування 

колишніх безробітних; еміграційних рухів та їх вартості; зміни кількості 

людей до та після працездатного віку; померлих працездатного віку; 

пенсіонерів; людей працездатного віку, які навчаються на денній формі чи 

проходять військову службу [622]. 

Підвищити використання трудового потенціалу можна за рахунок 

збільшення відсотку робочої сили в загальній кількості населення 

працездатного віку (коефіцієнт участі), наприклад, залучивши працівників 

пенсійного віку до ринку праці; скорочення безробіття (рівень зайнятості); 

збільшення середньої кількості відпрацьованих годин на одного працівника, 

запроваджуючи додатковий робочий час [490, с. 42]. 

Зазначені підходи можуть реалізовуватися державою за рахунок 

підвищення пенсійного віку, стримування зростання пенсійного 

забезпечення, заборони дострокового виходу на пенсію. Гнучкість ринку 

забезпечило б створення робочих місць та покращило продуктивність. Але 

продуктивність залежить від покращення формування людського капіталу, 

тобто розвитком системи постійного навчання, підтримки НДДКР та 

стимулюючих дій на товарному ринку [490, с. 62]. 

На нашу думку, такий підхід до підвищення трудового потенціалу 

повинен враховувати соціальні чинники – середня тривалість життя, середня 

очікувана тривалість життя від народження, рівень безробіття. Також, 

важливим залишається можливість фінансування зазначених заходів із 

державного бюджету. 

В разі успішної реалізації проєктів ДПП забезпечується в кінцевому 
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рахунку вирішення соціальних та гуманітарних проблем суспільства, а, отже, 

безпосередньо буде вплив на людський розвиток, підвищення якості життя 

через відповідні сфери: освіти, медицини, культури, охорони довкілля та ін. 

Аналізуючи напрями реалізації проектів ДДП соціальної інфраструктури, 

слід визначити, що переважна більшість спрямована на створення нових 

робочих місць (в т.ч. в бюджетній сфері, побутовому обслуговуванні, 

торгівлі, страховому бізнесі та банківському секторі), розширення вакансій у 

високотехнологічних сферах, покращення системи охорони здоров’я, 

збільшення напрямів спеціалізації та якості освітніх послуг, міграційні 

процеси, зростання безпеки суспільства та людини, зростання показників, що 

визначають якість життя. 

Проєкти державно-приватного партнерства у соціогуманітарній сфері 

підвищують трудовий потенціал завдяки інвестиціям в освіту, 

перепідготовку на виробництві, охорону здоров’я та іншими діями, 

направленими на розвиток людських якостей, компетенцій та мотивацій. 

Таким чином, реалізація проєктів державно-приватного партнерства 

безпосередньо формує передумови для зростання показників, що визначають 

розвиток людського капіталу в цілому та безпосередньо залучає персонал у 

конкретні проєкти, де ключовим підходом є необхідність у фахівцях з 

високим трудовим потенціалом. 

Підвищити рівень розвитку людського капіталу можливо застосовуючи 

принципи ДПП в інноваційній освіті. Держава отримує розвиток на 

конкурентній основі ринку освітніх послуг, можливість використання 

набутого досвіду, залучення механізмів взаємодії освітніх структур та 

роботодавців. В свою чергу, приватний бізнес може впливати на якість та 

специфіку підготовки фахівців для відповідного напряму роботи. 

Установи освіти в процесі реалізації проектів ДПП отримають 

додаткові інвестиційні можливості для розвитку матеріально-технічної бази, 

ресурси для організації наукових досліджень, розвиток інноваційних послуг 

у сфері освіти, організації та функціонування конкурентоспроможних 
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моделей освітнього, наукового, виробничого та інституційного альянсу [579, 

с. 13]. 

В процесі реалізації проєктів ДПП в сфері інноваційної освіти 

необхідно залучати роботодавців до розробки та впровадження соціальної 

політики навчання молоді; оптимізації напрямів професійної підготовки 

фахівців; контролювати якість освіти; запроваджувати цільову підготовку 

фахівців на основі компенсації витрат; забезпечити відповідні умови 

проходження навчальних, виробничих та переддипломних практик. 

Перевагами державного сектору при реалізації проектів ДПП в освітній 

сфері є: створення інноваційної моделі та посилення конкурентних переваг 

держави, що враховує глобальні вектори економіки знань; формування 

законодавчої бази, направленої на збільшення трудового потенціалу шляхом 

реалізації проектів ДПП; подальший розвиток системи управління в 

інноваційній сфері, навчання фахівців у сфері управління. Приватний сектор: 

участь в формуванні та проведенні дослідницької, наукової, навчальної 

діяльності; створення стандартів освіти, що відповідають викликам ринку 

праці; залучення наукового персоналу для вирішення бізнес-проектів; 

створення виробничої та технологічної інфраструктури. Сектор освіти: 

посилення фінансування освітніх установ та наукових досліджень; розробка 

новітніх моделей викладання та досліджень; розвиток інтеграції між 

начальними структурами та роботодавцями [454]. 

Аналогічно підходам у сфері освіти, можливий розвиток проєктів ДПП 

у сфері охорони здоров’я, екологічної безпеки та інших соціальних сфер, які 

матимуть безпосередній вплив на розвиток трудового потенціалу. 

Можна виділити чинники, які сприятимуть розвитку ДПП, як 

інструменту розвитку трудового потенціалу: інституційне середовище, 

економічні механізми, соціальні фактори, демографічні фактори, екологічні 

детермінанти. 

Інституційне середовище передбачає створення державою відповідних 

правових норм та інституцій, що посилять розвиток державно-приватного 
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партнерства у сферах освіти, охорони здоров’я, надання комунальних послуг, 

екологічній сфері. Економічні механізми повинні підвищити ефективність 

реалізації проектів ДПП; забезпечити прозорість фінансової системи; 

зменшити податковий тягар для інвесторів; забезпечити захист коштів 

інвестора, посиливши надійність проектів ДПП. 

Реалізація проектів ДПП повинна забезпечувати персоналу кращі 

соціальні стандарти, сучасні умови праці, заходи з охорони праці, програми 

професійної підготовки та перепідготовки персоналу, можливості залучення 

кваліфікованого персоналу з інших регіонів, створення екологічно чистих 

виробництв та надання послуг на основі використання екологічно чистих 

джерел енергії. 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть 

знайти необхідний імпульс для розвитку людського капіталу, задіявши 

механізми державно-приватного партнерства в повному обсязі як на рівні 

місцевих громад так і для розв’язання масштабних інфраструктурних 

проєктів. 

В процесі дослідження було визначено основну направленість проєктів 

ДПП. З’ясовано, що значна кількість проектів реалізується у напрямах 

побудови соціальної інфраструктури, що дозволяє державі надавати 

суспільно важливі послуги. Рівень і якість надання послуг у сфері медицини, 

освіти, житлово-комунального господарства, охорони довкілля поступово 

формує якість життя. Категорії рівня життя, якості, безпеки, мотивації 

безпосередньо впливають на розвиток людського капіталу, що є активною 

частиною трудового потенціалу. Активні дії з боку держави щодо розвитку 

державно-приватного партнерства визначатиме вплив на трудовий потенціал. 

Спираючись на деякі окремі показники, що визначають рівень освіти, 

медицини, зайнятість, можна з’ясувати кількісний показник трудового 

потенціалу. Державні ресурси, задіяні в соціальних функціях, недостатні, 

щоб на якісному рівні розвивати трудовий потенціал. Можливості державно-

приватного партнерства дозволяють використовувати приватний капітал для 
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реалізації різних проєктів в соціальній інфраструктурі. Окремо слід виділити 

проєкти ДПП в сфері освіти, де безпосередньо є можливість формувати 

підходи до напрямів освіти, питань перепідготовки фахівців, наукових 

розробок, що теж безпосередньо є впливом на величину трудового 

потенціалу.  

Завданнями держави в напрямі розвитку ДПП та підвищення трудового 

потенціалу слід визначити: виконання функцій рівноправного партнера в 

інфраструктурних проєктах; законодавче формування інституційного 

середовища ДПП; впровадження ефективних економічних механізмів; захист 

інтересів інвесторів; мінімізація бюрократичних процедур; створення дієвих 

форм взаємодії з приватним капіталом у різних сферах діяльності; 

формування політики розвитку трудового потенціалу, розробка методичних 

підходів до визначення ризиків, ефективності проєктів; формування сучасних 

стандартів, які відповідають основним напрямам розвитку економіки знань. 

В подальших дослідженнях доцільно провести аналіз кореляції між 

показниками, які визначають трудовий потенціал та кількістю проєктів ДПП 

в країнах з різним рівнем розвитку економіки. 

Реалізація інноваційних проєктів державно-приватного партнерства у 

сфері освіти та науки безпосередньо формує передумови для зростання 

показників, що визначають трудовий потенціал в цілому та безпосередньо 

залучає персонал у конкретні проекти, де ключовим підходом є необхідність 

у висококваліфікованих фахівцях.  

Держава, формуючи політику розвитку державно-приватного 

партнерства, реалізуючи проекти в сфері освіти та науки безпосередньо 

впливатиме на трудовий потенціал. Державна політика розвитку ДПП, 

інноваційного розвитку економіки та підвищення трудового потенціалу 

повинна спрямовуватися: на законодавче формування інституційного 

середовища; 

Вельми важливим видається аналіз можливостей ДПП для розвитку 

трудового потенціалу на сучасному ринку праці, враховуючи особливості 
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взаємодії державного та приватного капіталу, інститутів громадянського 

суспільства, виходячи з їх економічних і соціальних цілей та необхідності 

впровадження інноваційних підходів у освітній та науковій сферах. 

ДПП є інноваційним підходом до відносин державного та приватного 

сектору, які співпрацюють для розвитку інфраструктури, надання публічних 

послуг та спільного розподілу ризиків, витрат і переваг [622].  

Державно-приватне партнерство в контексті інноваційної політики є 

своєрідним узгодженням інтересів державного та приватного секторів, що 

дозволяє реалізувати інноваційні проекти в межах наукових некомерційних 

партнерств, у виробничих партнерствах з науковими та освітніми закладами, 

в кластерних утвореннях (інноваційні поліси, парки), результатом чого стає 

поліпшення надання населенню суспільних благ [609].  

Державно-приватне партнерство в сфері освіти є інтеграційною 

взаємодією держави, бізнесу і освітніх установ на різних стадіях життєвого 

циклу освітніх послуг, що формує потенційні можливості підвищення якості 

освітніх послуг, дієвості механізмів і моделей надання послуг; реалізацію 

суспільно важливих проєктів у сфері інфраструктури освітніх закладів. 

Стратегічне партнерство освітнього закладу, наукових організацій і 

підприємств виявляється в довгострокових угодах і програмах 

співробітництва в науковій і освітній сферах, кадровій, ресурсній та 

фінансовій підтримці спільної діяльності, цільовій підготовці кадрів для 

підприємств, проведення спільної наукової, дослідної та конструкторської 

діяльності, створення спільних структур освітньо-наукового та інноваційного 

профілів [569]. 

Якісно відмінною особливістю схеми взаємодії, держави, бізнесу, 

навчальних закладів є те, що в ній повинен враховуватися вплив ДПП на 

суспільство, з огляду на соціальну направленість освітніх послуг, а також 

реалізації державних функцій і державної політики у сфері освіти. Формами 

співпраці партнерів виступає розвиток технопарків, ресурсних центрів, 

центрів трансферу технологій, і передбачає державно-приватне партнерство в 
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галузі наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок для 

створення інноваційної продукції, удосконалення технологічних процесів 

тощо [621].  

Пріоритетними напрямками інноваційного кластеру як форми ДПП є 

інноваційно орієнтовані інфраструктурні проєкти, проєкти в науково-

технологічній та освітній сферах [490]. 

З’ясовано, що значна кількість проєктів за участю держави, бізнесу, 

суб’єктів громадянського суспільства реалізується у напрямах побудови 

соціальної інфраструктури, що дозволяє державі надавати суспільно важливі 

послуги. 

Активні дії з боку держави щодо формування політики розвитку 

державно-приватного партнерства, реалізації проєктів ДПП у сфері освіти та 

науки зможуть підвищити рівень розвитку людського капіталу в  Україні. 

Інструментами розвитку ДПП в освітній та науковій сферах може бути 

створення та розвиток технопарків, ресурсних центрів, інноваційних 

кластерів. Завданнями держави в напрямі розвитку ДПП та підвищення 

трудового потенціалу слід визначити: виконання функцій рівноправного 

партнера в інфраструктурних проєктах; законодавче формування 

інституційного середовища ДПП; впровадження ефективних механізмів; 

захист інтересів інвесторів; залучення представників громадянського 

суспільства тощо. 

Проекти інфраструктурної розбудови є одним з ключових параметрів 

розвитку економіки та здатні в значній мірі сприяти підвищенню рівня життя 

[546, с. 335].  

Аби досягнути цілей розвитку в країнах, що розвиваються, необхідний 

річний обсяг складає 0,9-1,1 трлн. долл. США [500].  

За іншими даними щорічні потреби в інфраструктурних інвестиціях 

для країн, що розвиваються, складають 836 млрд дол. США на протязі 2014-

2020 років. Потреби інвестиційних ресурсів для розбудови інфраструктури 
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складають до 2030 року 57-67 трлн. дол. США [5], за іншими даними – 65-70 

трлн дол. США [457]. 

Сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства у світі 

характеризується значною кількістю проектів та загального обсягу 

інвестиційних залучень. Інвестиційні зобов'язання, пов'язані з участю 

приватного сектора в країнах з низьким і середнім рівнем доходів в 

інфраструктурних проектах, склали 36,7 млрд. дол. США в 132 проектах у 

першому півріччі 2017 року.  

Динаміку кількості проектів в країнах, що розвиваються, та суми 

інвестиційних коштів за період 2008-2017 рр. показано на рис. 4.2. 

Запропонована вибірка враховує інформацію про інфраструктурні проекти 

132 країн, які мають низький та середній рівень доходів. 

 

Рис. 4.2. Кількість проектів ДПП та сума інвестицій  

 

Уряди країн, що розвиваються, реалізують проекти з допомогою 

механізмів ДПП, таким чином збільшуючи кількість та якість наданих 
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інфраструктурних послуг. З допомогою механізмів державно-приватного 

партнерства здійснюється будівництво у транспортній сфері (автошляхи, 

залізниці, аеропорти і морські порти), в електроенергетиці (виробництво і 

розподіл енергії), в телекомунікації та водорозподільних мережах (збір, 

обробка і розподіл) [483, с. 150]. 

Значна кількість проектів ДПП реалізується в соціальній сфері. 

Наприклад, з 6000 інфраструктурних угод близько 13% припадає на угоди 

соціальної інфраструктури, на загальну суму 150 млрд дол. [456].  

За даними Європейського Інвестиційного банку за період 2006-2016 рр. 

переважна кількість проектів здійснювалася у соціальній сфері (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1  

Проєкти державно-приватного партнерства в ЄС за 2006-2016 рр. за 

окремими секторами, які сприяють розвитку людського капіталу [456] 

Сектор Кількість проектів 
Загальна сума 

інвестицій (млрд. євро) 

Освіта Education 271 23,284 

Транспорт Transport 221 109,451 

Охорона здоров’я Healthcare 196 29,082 

Суспільний порядок та 

безпека Public order and safety 
76 6,783 

Навколишнє середовище 

Environment 
74 12,862 

Житлові та суспільні послуги 

Housing and community 

services 

61 5,678 

Відпочинок та культура 

Recreation and culture 
53 3,503 

Суспільні послуги General 

public services 
28 3,307 

 

Розвиток людського капіталу безперечно залежить і від формування 

якості життя, інфраструктурного забезпечення соціальних сфер, широкого 

доступу до суспільних послуг. Потреби та завдання цілей сталого розвитку 
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лежать у площині реалізації державою значного кола суспільно важливих 

завдань, що вимагають відповідних фінансових ресурсів. Реформування 

системи надання соціальних послуг, необхідність у додаткових фінансових та 

технологічних ресурсах, впровадження інформаційних технологій 

запропонувало модель співробітництва держави та бізнесу на основі 

механізмів державно-приватного партнерства. 

Все більше інфраструктурних проєктів у світовій практиці реалізується 

за рахунок ДПП. Не виключенням стають і проекти у сфері освіти та охорони 

здоров’я. Нові механізми співфінансування та співпраці як прямо, так і 

опосередковано мають вплив на формування людського капіталу, причому 

довгострокові проєкти посилюють економічні та соціальні результати у 

майбутньому. 

Вирішення завдань, що направлені на людський розвиток, 

передбачають значного інфраструктурного забезпечення, яке відповідає 

сучасним потребам та формує стандарти якості життя. Доступність 

соціальної інфраструктури та культурне середовище впливають на реалізацію 

можливості розвитку головного капіталу інформаційної епохи – людського 

капіталу [303; 193].  

Тренди, спричинені еволюцією інформаційного суспільства, 

передбачають відповідну направленість.  

Так, Бонтіс Н. доводить, що соціально-економічний процес розвитку 

людського капіталу в міру становлення інформаційного суспільства 

характеризується переважанням інформаційних технологій і стає 

вирішальною умовою і метою державного регулювання суспільного знання, 

яке приносить все більш високі економічні результати. 

Аналізуючи напрями реалізації проєктів ДПП соціальної 

інфраструктури, слід визначити, що переважна більшість спрямована на 

створення нових робочих місць (в т. ч. в бюджетній сфері, побутовому 

обслуговуванні, торгівлі, страховому бізнесі та банківському секторі), 

розширення вакансій у високотехнологічних сферах, покращення системи 
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охорони здоров’я, збільшення напрямів спеціалізації та якості освітніх 

послуг, міграційні процеси, зростання безпеки суспільства та людини, 

зростання показників, що визначають якість життя. Реалізація проєктів ДПП 

у сфері освіти та науки забезпечує потреби суспільства в освітніх послугах, у 

формуванні конкурентоспроможних фахівців, розвитку інноваційних 

технологій, створенню науково-технічних знань, оптимізації управлінських 

функцій у соціальній сфері [530]. 

Одним з головних елементів процесу розвитку інноваційного 

виробництва є творча людина, а його людський капітал стає головним 

ресурсом сучасного інноваційного виробництва на основі генерації нових 

знань [403, с. 167]. 

Основою розвитку інноваційної діяльності має бути діалогова 

взаємодія держави, науки, освіти, бізнесу та суспільства за допомогою 

використання різних форм державно-приватного партнерства для вирішення 

завдань економічного зростання та інноваційної ефективності, що передбачає 

залучення представників науки, освіти, бізнесу і суспільства в активну 

інноваційну діяльність по технологічному вдосконаленню економіки. В 

результаті реалізації ДПП відбуваються інноватизація наукових досліджень, 

управління інноваційними знаннями, трансфер інновацій, розробка 

інноваційних технологій. У сфері освіти ДПП сприяє розвитку інноватизації 

та інформатизації освітнього середовища, забезпечення творчої 

самореалізації особистості, підготовка компетентного фахівця. Освітні 

установи отримують додаткове фінансування для розвитку матеріально-

технічної бази, для підвищення фінансової забезпеченості наукових 

досліджень, можливості формування нової моделі інтегрованого освітнього 

комплексу, розвитку конкурентоспроможності ринку освітніх послуг, 

апробації сучасних моделей навчально-наукової, виробничої та інституційної 

інтеграції, отримання державних дотацій і субсидій [404]. 

За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні 

на 1 липня 2018 р. укладено 192 договори у вигляді ДПП, з яких 66 проєктів 
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перебувають на стадії реалізації. Проєкти реалізуються в наступних сферах 

господарської діяльності: збір, очищення та розподілення води – 31 договір 

(47,0 % від загальної кількості); виробництво, транспортування і постачання 

тепла – 8 договорів (12,1 % від загальної кількості); оброблення відходів – 7 

договорів (10,6 % від загальної кількості); будівництво та / або експлуатація 

автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 

шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх 

інфраструктури – 7 договорів (10,6 % від загальної кількості); управління 

нерухомістю – 4 договори (6,1 % від загальної кількості); виробництво, 

розподілення та постачання електричної енергії – 3 договори (4,5 % від 

загальної кількості); інші – 6 договорів (9,1 % від загальної кількості) [344]. 

Як бачимо, в Україні лише 34 % проєктів від загальної кількості 

укладених угод у формі ДПП перебувають на стадії реалізації і більшість з 

них лише опосередковано стосуються сфери розвитку людського капіталу. 

Причинами вказаного стану є нерозвиненість механізмів ДПП в Україні, 

значна кількість ризиків при реалізації проєктів, проблематика надання 

державних гарантій, фінансова неспроможність окремих приватних 

партнерів. В разі успішної реалізації проектів ДПП за участю держави, 

бізнесу, суб’єктів громадянського суспільства забезпечується в кінцевому 

рахунку вирішення важливих соціальних та гуманітарних проблем 

суспільства, а, отже, безпосередньо відбувається вплив на людський 

розвиток, підвищення якості життя через відповідні сфери: освіти, медицини, 

культури, охорони довкілля та ін. 

Тому розробка, впровадження та вдосконалення інструментів 

державної фінансової підтримки розвитку ДПП в Україні потребує 

вирішення таких інституційних проблем:  

 встановлення загальних принципів, підходів і методів, а також 

законодавче визначення пріоритетів щодо державного стимулювання 

розвитку ДПП в Україні дозволить сформувати національну стратегію їх 

подальшого розвитку;  
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 забезпечення належних гарантій щодо фінансування бюджетних 

програм, пов’язаних із проєктами ДПП, що сприятиме переходу від 

короткострокового бюджетного планування до середньо- та довгострокового;  

 конкретизація та адресність методів та форм надання бюджетної 

підтримки проєктів ДПП чітко розмежує фінансові умови, права та 

відповідальність державного та приватного учасників;  

 розширення можливостей органів місцевого самоврядування щодо 

доступу до бюджетних та кредитних джерел фінансування забезпечить 

розширення та диверсифікацію фінансової бази проєктів ДПП у 

муніципальній інфраструктурі, спрощення процедур і посилення контролю за 

проведенням державних закупівель у межах проєктів ДПП, що забезпечить 

посилення взаємних гарантій щодо обсягу попиту на суспільні послуги;  

 впровадження системи громадського (суспільного) контролю ДПП не 

лише відповідатиме міжнародній практиці, а й посилить відповідальність 

державного і приватного партнерів перед суспільством [258, с.75]. 

Вирішення питань формування в Україні філософії соціально-

відповідального бізнесу пов’язано з розробкою державних програм і 

планування заходів, спрямованих на підвищення рівня і якості життя 

населення (освітні заходи для молоді; фінансова підтримка спортивних та 

культурних подій; покращення якості продукції; допомога населенню, що 

постраждало від природних катастроф; боротьба з корупцією, етика ведення 

бізнесу; підтримка здоров'я населення; покращення умов роботи персоналу, 

працевлаштування людей з особливими потребами тощо). 

Для забезпечення вектору розвитку людського капіталу при 

формуванні і реалізації програм соціальної спрямованості на принципах 

партнерства держави і приватного капіталу доцільно використати досвід 

розвинених країн і сформулювати наступні пріоритети такого забезпечення:  

1. Орієнтація на ефективну і сучасну модель соціально-економічного 

зростання, в основі якої державно-приватне партнерство.  

2. Фінансування інвестиційних програм, у т.ч. і соціального 
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спрямування з боку держави при збереженні пріоритету управління 

програмами сферою бізнесу.  

3. Децентралізація державної підтримки та інституційне реформування 

з метою підтримки інвестиційної активності у соціальні програми.  

4. Формування довіри до нових інститутів, виходячи з особистих 

якостей і репутації керівників цих структур.  

5. Реалізація функцій підтримки інвестиційних соціальних програм та 

проектів через незалежних бізнес – посередників.  

6. Підтримка кооперації, взаємного співробітництва й навчання, 

оскільки малий та середній бізнес є тим середовищем, де активно можна 

випробовувати інновації, які потім впроваджуватимуться великими 

підприємствами вітчизняної економіки з корпоративною стратегією 

приватного бізнесу [142, с.81]. 

Виходячи з проведеного аналізу окресленої проблеми, серед напрямів 

розробки і реалізації механізмів ДПП для забезпечення розвитку людського 

капіталу можна визначити такі:  

 розробка і затвердження концепції впровадження механізмів ДПП 

щодо розвитку людського капіталу, планування заходів по використанню 

інструментів ДПП та їх включення у програми і проєкти на національному, 

регіональному, місцевому рівнях; 

 створення інституційної бази та державних агенцій для координації 

загальних питань і сприяння розвитку партнерських відносин; унормування 

«делегування» державних функцій, спрямованих на розвиток людського 

капіталу, приватному бізнесу; 

 підвищення прозорості, рівня довіри між владою і бізнесом, наукою, 

громадськими організаціями, основними стейкхолдерами щодо 

запровадження цих механізмів у практику господарювання, виявлення і 

усунення фінансових та адміністративних бар'єрів для розвитку 

партнерських відносин між владою і бізнесом у сфері розвитку людського 

капіталу;  
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 формування економічних, інвестиційних, інституційно-правових, 

організаційних, фінансово-економічних привабливих умов для участі 

громадських організацій, бізнесу у проєктах ДПП, залучення громадян, 

некомерційних організацій у якості експертів та потенційних споживачів 

суспільних благ і послуг для обговорення і прийняття важливих 

управлінських рішень щодо механізмів державного регулювання розвитку 

людського капіталу;  

 формування методологічної і методичної бази ДПП у сфері 

розбудови інфраструктури забезпечення розвитку людського капіталу;  

 підтримка формування громадських інститутів партнерства держави і 

бізнесу; кооперації інтересів зацікавлених сторін партнерства;  

 імплантація економічного механізму державної підтримки та 

ефективної взаємодії з механізмами ринкового регулювання, надання 

непрямих бонусів та розроблення стимулів активним учасникам ДПП; 

 адаптація і запровадження успішного зарубіжного досвіду ДПП до 

національної моделі економіки, створення індивідуальних моделей 

функціонування партнерських відносин у сфері розвитку людського 

капіталу;  

 активізація інвестиційної діяльності, розвиток методів, форм та 

інструментів залучення інвестицій на засадах партнерських відносин, 

забезпечення підтримки та заохочення приватних компаній, які 

дотримуються принципів соціальної відповідальності, як з боку держави так і 

з боку суспільства в цілому. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі узагальнені 

висновки. 

Державно-приватне партнерство – це інноваційна, економіко-правова 

модель розвитку суспільного сектору країни в цілому і людського капіталу, 

зокрема. Взаємодія державної влади, громадських організацій і бізнесу у 

широкому спектрі секторів економіки (сфера будівництва та обслуговування 

інфраструктурних об`єктів, охорона здоров’я, освіта, наука, спорт, культура і 
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мистецтво) дозволить реалізувати спільні соціальні проекти якісно і вчасно, 

що, у свою чергу, підвищить якість надання різноманітних послуг 

населенню, сприятиме ефективному розвитку людського капіталу в Україні.  

При цьому механізми ДПП допоможуть ефективно використовувати 

фінансові ресурси, досвід і професіоналізм приватного сектору при 

збереженні державного та суспільного контролю над активами. Крім того, 

економічний і соціальний ефекти від упровадження моделей ДПП у 

суспільно важливі сфери (інформаційних технологій, інновацій, розбудови 

суспільства знань тощо) полягатиме в тому, що суспільство отримає якісніші 

послуги при зменшенні навантаження на бюджет. Спільна діяльність 

представників бізнесу, влади та суспільного сектору при реалізації проєктів 

ДПП сприятиме розвитку інноваційних форм проєктного менеджменту, 

стимулюванню підприємництва та попиту, а також вирішенню соціально-

економічних проблем в Україні.  

Сучасний розвиток системи державного управління передбачає 

досягнення високих показників конкурентоспроможності держави та 

регіонів, врахування зростаючих потреб суспільства в отриманні якісних 

суспільних послуг, необхідність у ефективному використанні бюджетних 

ресурсів, забезпеченні високих темпів розбудови інфраструктури. Вказані 

завдання вимагають створення сприятливого інвестиційного клімату, 

стимулювання та державної підтримки розвитку підприємницької діяльності, 

удосконалення нормативно-правової бази, створення інституційного 

середовища для забезпечення сталого розвитку, впровадження нових форм 

взаємодії державного та приватного сектору. 

Враховуючи потреби у реалізації суспільно важливих проєктів, 

необхідність у залученні додаткових ресурсів, обмеженість бюджетних 

можливостей зумовив появу моделі співпраці державного та приватного 

сектору. Необхідність досягати встановлених стратегічних цілей, 

забезпечення макроекономічної та соціальної стабільності, подолання 

міжтериторіальних дисбалансів, потреби в розвитку інноваційного 
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потенціалу посилюють актуальність використання ДПП. 

Модель ДПП надає декілька переваг: можливість загального зниження 

вартості життєвого циклу, пов’язаної з реалізацією різних етапів проєкту; 

можливість використання приватного капіталу для фінансування будівництва 

та експлуатації державної інфраструктури; звільнення державних ресурсів, 

які можуть бути використані для альтернативних інвестицій; надання уряду 

можливості зосередити увагу на його основних функціях; сприяння 

інноваціям та збір найкращих доступних ноу-хау від приватних міжнародних 

операторів [488]. 

Механізми взаємного діалогу між органами державної влади, місцевого 

самоврядування та суб’єктами підприємницької діяльності, що притаманно 

державно-приватному партнерстві, дає можливість узгодити та врахувати 

спільні завдання держави та бізнесу щодо виконання важливих інноваційно-

інвестиційних проєктів, цільових галузевих програм тощо. Держава, в 

даному випадку, отримує активізацію інвестиційних процесів, підвищуючи 

ефективність інфраструктури, стимулюючи підприємства, приватний власник 

отримує можливість використовувати ресурси, до яких не було доступу, 

спрощення адміністративних процедур, можливість отримувати різні види 

державної підтримки (кредити, пільги, компенсації) [341,с. 339]. 

Отже, дослідження можливості використання державно-приватного 

партнерства, як механізму розвитку людського капіталу, доводить, що 

існуючий стан інфраструктурного та технічного забезпечення сфери освіти, 

науки та охорони здоров’я передбачає проведення кардинальних змін та 

модернізації відповідно до потреб, які існують у сучасному суспільстві. 

Зазначені зміни потребують суттєвих інвестицій, наявності розгалуженої 

інноваційної інфраструктури, технологічного забезпечення. Одним із дієвих 

способів розвитку сфери освіти, науки та охорони здоров’я визначають 

державно-приватне партнерство, яке може надати можливість 

взаємовигідного для вказаних сфер діяльності, держави, приватного власника 

та громадянського суспільства результату. В свою чергу, створення високих 
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стандартів у сферах освіти, науки та охорони здоров’я, підвищення 

показників якості життя, результатів науково-освітньої діяльності сформує 

передумови для підвищення показників людського капіталу, а в кінцевому 

підсумку посилить економічне зростання країни.  

Таким чином, в системі державного управління поступово формуються 

сучасні моделі взаємодії державного та приватного власника у вигляді 

механізмів державно-приватного партнерства. Використання державно-

приватного партнерства потребує розроблення стратегічних документів, що 

враховують інноваційно-інвестиційний розвиток економіки, розвиток нових 

моделей, які передбачають поєднання інтересів держави, бізнесу та 

громадянського суспільства та вирішують завдання покращення якості життя 

та всебічного розвитку людського капіталу. 

 

4.2. Вплив людського капіталу на вирішення проблем розвитку 

підприємництва в Україні 

 

Загальновідомо, що якість людського капіталу сприяє розвитку 

підприємництва (малого та середнього бізнесу (МСБ). З іншого боку, 

розвиток підприємництва сприяє сталому розвитку країни в цілому та є 

необхідним джерелом подальшого розвитку людського капіталу в країні, 

зокрема. Такий взаємозв’язок особливо важливий в сучасних умовах 

глобальних викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу. 

Так, у зв’язку з світовою пандемією COVID-19 в Україні 13 березня 

2020 р. був введений жорсткий карантин. Передбачалося, що він триватиме 

до 3 квітня, але 25 березня Кабмін продовжив карантин на 30 днів – до 24 

квітня 2020 р. 

За даними соціологічного дослідження, яке проводила Спільнота 

українських підприємців разом з Ukrainian Marketing Group, в країні у зв'язку 

з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% вітчизняних 

компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес [50].  
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Деякі галузі бізнесу залишились зовсім без доходів: це розважальний і 

транспортний бізнес. Ті компанії, які продовжили працювати, стрімко 

втрачали прибутки та скорочували штат співробітників. Третина власників 

бізнесу, переважно мікрорівня, фіксували падіння доходів на 90-100% з 

початку карантину; ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників. 

Власники малого та середнього бізнесу отримали зменшення доходів 

на 25-50% у порівнянні з докарантинним періодом і звільнили від 10 до 25% 

працівників. Великі підприємства втрачали 10-25% прибутків, а скорочення 

штату склало 25% до кінця обмежувальних заходів. Крім того, на ринку 

праці зменшилася кількість вакантних місць. За даними Work.ua, за два тижні 

від початку карантину вакансій стало менше в 1,8 рази. У 2,5 рази 

скоротилося кількість нових публікацій про пошук нових співробітників [50].  

Сфера малого та середнього бізнесу України вимагає в сучасних 

умовах значних зусиль з боку держави в напрямі ефективного державного 

регулювання, що координується Законом України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 

березня 2012 р. [283].  

Сьогодні, коли українська економіка увійшла в економічну депресію, 

поступово змінюється парадигма, і все більше поглядів спрямовуються на 

нові джерела зростання - малий та середній бізнес, креативну економіку, 

середній клас. Наявність та численність середнього класу є одним із вагомих 

чинників розвинутого цивілізованого суспільства. Будь-яка успішна 

соціально-економічна модель, що веде до зростання, значною мірою 

базується на малих та середніх підприємствах. Підприємництво, яке є 

втіленням динамізму, сміливості та чесної конкуренції, перетворює на 

реальність інноваційні ідеї та сприяє прогресу [284]. 

Саме тому вектор сталого розвитку України до 2020 року, окрім інших 

реформ і програм, передбачає програму розвитку малого та середнього 

бізнесу, яку визначено у складі пріоритетних [288]. 

Поряд з цим, «українською владою неодноразово проголошувалося, що 
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розвиток малого та середнього підприємництва є одним із пріоритетів 

державної політики. Однак через декларативний характер таких заяв 

залишилася невирішеною головна проблема, з якою стикається система 

державного управління в Україні, – низька якість виконання державних 

рішень та недотримання законодавства насамперед самими органами 

державної влади, через відсутність чітко сформульованої та виконуваної 

державної політики у сфері підтримки підприємництва; підвищення 

адміністративних бар’єрів та надмірне втручання органів державної влади в 

діяльність суб’єктів підприємництва; корупцію в органах державної влади, 

яка змушує підприємництво до ведення діяльності в «тіньовій зоні»[162]». 

У рейтингу економічної свободи, що розраховується американською 

дослідницькою організацією «Herіtage Foundatіon» і газетою «The Wall Street 

Journal», у 2016 році Україна посіла 162 місце серед 178 країн і визнана 

країною з невільною економікою (індекс економічної свободи становить 

46,8) (табл. 4.2)  

Таблиця 4.2 

Рівень економічної свободи в Україні [140, с.147] 

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Кількість 

країн 

оцінювання 

179 179 179 177 178 178 178 

Місце 

України у 

рейтингу 

162 164 163 161 155 162 162 

Індекс 

економічної 

свободи 

46,4 45,8 46,1 46,3 49,3 46,9 46,8 

 

Україна посідає останнє місце в рейтингу економічної свободи серед 

європейських держав (табл. 4.3). І це не є дивним, адже 88 органів управління 

мають в Україні контрольні повноваження, а видають документи дозвільного 

характеру 37 органів. Видають і анулюють ліцензії 34 органи управління, а 
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має право припиняти господарську діяльність 21 орган. До країн з 

репресивною економікою, окрім України, входять ще 25 держав [140, с.147].  

Таблиця 4.3 

Порівняння рейтингу економічної свободи України  

з деякими іншими країнами [140, с.147] 

Країна Місце у рейтингу 
Індекс економічної 

свободи 

Грузія 23 72,6 

Литва 13 75,2 

Польща 39 69,3 

Угорщина 58 66,0 

Казахстан 68 63,6 

Туреччина 79 62,1 

Молдова 117 57,4 

Росія 153 50,6 

Білорусь 157 48,8 

Україна 162 46,8 

 

Надмірна фіскальна спрямованість податкової системи України, 

нестабільність податкового законодавства, неузгодженість і протиріччя 

окремих нормативно-правових актів, безсистемне надання пільг, наявність 

тіньового сектору та інші чисельні недоліки негативно впливають на 

положення держави у рейтингу ведення бізнесу [43, с.306]. 

В Україні сектор МСП охоплює 99,9% від загальної кількості (1,97 

млн.) підприємств та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих станом на 

2015 р. У той же час, в країні налічувалось лише 423 великих підприємства 

(0,1%). Однак ці компанії обіймають непропорційно значну частку 

економіки, що у багатьох випадках негативно впливає на здатність МСП 

функціонувати, зростати, виробляти товари та надавати послуги на 

конкурентних засадах [355]. 
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З огляду на сказане, особливої актуальності набувають дослідження 

концептуальних засад створення сприятливого середовища для розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні. Адже деякі питання теорії 

розвитку МСП та його впливу на економічне зростання залишаються 

недослідженими, тому що соціально-економічна трансформація вимагає 

нових підходів та рішень. 

У ст. 42 Господарського кодексу України [59] надано визначення 

підприємництва як самостійної, ініціативної, систематичної, здійснюваної на 

власний ризик господарської діяльності, яку провадять суб’єкти 

господарювання (підприємці) задля досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку. З огляду на нормативні положення 

інституціями підтримки підприємництва можна вважати організації 

(підприємства, установи тощо), які надають різні види підтримки суб’єктам 

господарювання у їхній господарській діяльності для досягнення цими 

суб’єктами економічних і соціальних результатів. 

Сформовану мережу інституцій підтримки МСП можна класифікувати 

за такими ознаками [295; 129]: за масштабом діяльності; за організаційно-

правовим статусом; за способом заснування; за галузевою спрямованістю; за 

спрямованістю на певний сегмент; за видами діяльності; за формою(табл. 

4.4). 

Таблиця 4.4 

Критерії класифікації та види інституцій підтримки  

підприємництва [295; 129, с. 12-13] 

Класифікації Види інституцій 

Масштаб діяльності місцеві, субрегіональні, регіональні, 

міжрегіональні, національні, міжнародні 

Організаційно-правовий 

статус 

громадські об’єднання, благодійні організації, 

комерційні підприємств,асоціації підприємств, 

державні/комунальні підприємства, 

державні/комунальні установи, консультативно-

дорадчі утворення при органах публічної влади 
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Продовження табл.4.4 

Спосіб заснування створені роботодавцями/ підприємцями, створені 

приватними особами (громадянами), створені 

органами публічної влади 

Галузева спрямованість моногалузеві, міжгалузеві, професійні, кластери 

 

Спрямованість на певний 

сегмент 

малий і середній бізнес, новостворений бізнес, 

жіночий бізнес, молодіжний бізнес 

Вид діяльності бізнес-центри (центри послуг для бізнесу), 

бізнес-інкубатори, фонди розвитку (підтримки) 

підприємництва, об’єднання підприємців,  

інформаційно-аналітичні центри, агенції 

територіального розвитку, консультаційно-

дорадчі утворення при органах публічної влади, 

торгово-промислові палати 

За формою  - організаційно-технічна; 

- інформаційно-аналітична; 

-  фінансово-кредитна 

 

З огляду на домінантний напрям діяльності інституцій підтримки МСП 

можна виділити такі функції та види діяльності їхньої діяльності (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Функції інституцій підтримки підприємництва [129, с.11] 

Функції Продукти виконання відповідних функцій 

Захист прав і 

представництво 

інтересів   

- моніторинг законодавства та його оцінка на предмет 

впливу на умови ведення бізнесу; 

 - оцінка впливу регуляторних бар’єрів на бізнес;  

- лобіювання інтересів бізнесу у відносинах з органами 

владами 

Юридична 

підтримка 

- юридичні послуги і консультації щодо відкриття і 

ведення бізнесу;   

- супровід при реєстрації і створенні представництв 

компаній, спільних підприємств, реорганізації і 

ліквідації юридичних осіб;  

- судовий та несудовий захист і представництво;  

- юридична допомога в отриманні дозволів і ліцензій;  

- складання проектів договорів, офіційних листів, 

повідомлень, запитів та інших необхідних документів;  

- юридична експертиза документів правового 

характеру (зокрема договорів, контрактів, 

корпоративних документів) 



 

 

264 

Продовження табл.4.5 

Інформаційно-

комунікативна 

підтримка 

- збір та поширення інформації про діяльність 

компаній; 

 - проведення різноманітних бізнес-форумів та 

конференцій;  

- публікація та поширення дайджестів і друкованих 

видань, розміщення в мережі Інтернет інформаційних 

матеріалів;  

- пошук партнерів 

Навчально-освітня 

підтримка 

- проведення тренінгів та семінарів для бізнесменів-

початківців та вже наявних підприємств  

- надання консультацій он-лайн з питань ведення 

бізнесу  

- менторство (коучинг) та супровід компаній на 

початкових етапах діяльності 

Аналітична 

підтримка 

- аналіз та відстеження умов для підприємницької 

діяльності; 

- аналітичні огляди ринків та галузей;  

- маркетингові дослідження;  

- аналіз інвестиційної привабливості галузей; 

- оцінка вартості активів 

Фінансова 

підтримка 

- надання кредитів (позик); 

-надання гарантій за кредитами; 

-допомога у випуску цінних паперів  

-венчурне фінансування; 

-допомога в пошуку фінансових ресурсів; 

-допомога в пошуку забезпечення за кредитами 

Ресурсна підтримка - надання офісних приміщень та обладнання; 

-надання земельних ділянок; 

-забезпечення доступу до сучасних технологій; 

-надання доступу до інновацій та об’єктів 

інтелектуальної власності 

 

Інституційне середовище є важливою складовою при реалізації 

державної політики у сфері МСП. У даний час державну інституційну 

підтримку МСП в Україні забезпечують такі установи та організації [68]: 

– Верховна Рада України, як основний орган, що формує законодавче 

поле для розвитку та підтримки МСП, а також Комітет Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва, що вирішує 

законодавчі проблеми, пов’язанні з МСП; 

– Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів 
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виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, 

зокрема й у сфері підприємництва (при Кабінеті Міністрів України існує Рада 

підприємців, яка заснована в 2008 році); 

– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент 

розвитку підприємництва та регуляторної політики), що відповідає за 

формування та реалізацію державної політики у сфері підприємництва (з 

2014 року); 

– інші ключові міністерства та відомства, що впливають на розвиток 

МСП, а саме: Мінфін України, Мінагрополітики України, 

Мінінфраструктури, МОН України тощо; 

– Державна регуляторна служба України, що є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, 

політику з питань нагляду (контролю), політику ліцензування та дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності та політику дерегуляції; 

– Український фонд підтримки підприємництва; 

– Український державний фонд підтримки фермерських господарств, 

завданням якого є надання фінансової підтримки фермерським 

господарствам на поворотній основі; 

– місцеві державні адміністрації, які відповідають за створення 

регіональних та місцевих програм розвитку МСП, що фінансуються із 

регіональних та місцевих бюджетів; 

– інші ключові установи: офіс ефективного регулювання, що здійснює 

інвентаризацію регуляторних актів, напрацювання критеріїв їх оцінки; офіс 

сприяння інвестиціям, що сприяє залученню прямих іноземних інвестицій; 

Рада бізнес-омбудсмена, що відповідає за захист бізнесу від протиправних 

дій та допомагає у боротьбі з корупцією; офіс сприяння експорту, сприяє 

розвитку та промоції експорту. 

Важливою складовою інституційної підтримки МСП в Україні є органи 

місцевого самоврядування, недержавні інституції, що функціонують як 
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шляхом використання недержавних коштів, так і шляхом поєднання 

державних і недержавних ресурсів (членські бізнес-організації - Торгово-

промислова палата України; 25 регіональних Торгово-промислових палат; 

галузеві асоціації; двосторонні організації / палати; центри підтримки 

бізнесу; бізнес-центри; надавачі послуг розвитку бізнесу (консалтинг); 

бізнес-інкубатори; фонди підтримки підприємництва; індустріальні парки та 

ін.) 

Таким чином, на сьогодні в Україні існує значне інституційне 

забезпечення розвитку МСП, як з боку державних, так і недержавних установ 

та організацій, але«малий бізнес в Україні переживає серйозні труднощі 

зростання. За показниками розвитку малих і середніх підприємств 

спостерігається значне відставання України не лише від розвинених країн 

(Японії, Великобританії, США), але і від колишніх соціалістичних країн 

(Угорщини, Польщі) [155]». 

У зарубіжних країнах накопичено великий досвід державної підтримки 

суб’єктів підприємництва, причому не тільки на загальнонаціональному, але і 

на регіональному рівні. Основні напрямки державної підтримки малого й 

середнього підприємництва практично у всіх країнах містять у собі 

законодавчу, фінансову, консультаційну, інформаційну, освітню підтримку 

підприємців, а також державне пряме або непряме (наприклад, через великі 

підприємства) замовлення на продукцію малих підприємств. Основним 

інструментом державного регулювання суб’єктів підприємництва, як в 

Україні, так і в інших країнах, є розробка і реалізація цільових державних та 

регіональних програм його підтримки [210, c. 120]. 

Досвід азіатських країн із регулювання розвитку малого і середнього 

бізнесу доцільно розглянути на прикладі найбільш розвиненої країни цієї 

частини світу – Японії. При дуже обмежених природних ресурсах, вклад 

Японії у світову економіку зараз складає 17,5%, поступаючись тільки США. 

В Японській економіці сектор МСП займає домінуюче положення, 

забезпечуючи 55-60% національного ВВП [177]. 
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Мале підприємництво становить майже 99,2% від загального числа всіх 

підприємств Японії. Воно зосередило 80,6% усіх зайнятих в японській 

економіці і забезпечило 51,6% загального обсягу продажів в обробній 

промисловості і 80,4% – у роздрібній торгівлі [41]. 

Основними елементами державного регулювання малого і середнього 

підприємництва є такі:  

1. Фінансування і бюджетне субсидування фундаментальних 

досліджень і програм розробки нових технологій, здійснюваних державними 

інститутами і дослідницькими центрами разом з приватними компаніями 

[177].  

2. Підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, що включає 

пільгове кредитування, підтримку технічних проектів, налагоджену 

інфраструктуру підтримки малих і середніх підприємств, систему захисту від 

зловживань з боку великих суб'єктів підприємництва і т. д. Необхідно 

відзначити, що малі підприємства значно залучені в державні проєкти [41].  

3. Грошово-кредитне регулювання, у тому числі гнучке варіювання 

облікової ставки, особливо в час криз [114].  

Таким чином, взаємодія вказаних елементів сприяє розвитку малого і 

середнього бізнесу Японії. 

Регулюванням діяльності малого підприємництва в Японії займається 

Управління малих підприємств, яке підпорядковується Міністерству 

зовнішньої торгівлі і промисловості Японії. Управління малих підприємств 

займається контролем виконання антимонопольного законодавства, 

забезпеченням державного захисту інтересів малого підприємництва країни, 

обмеженням контролю власників бізнесу, визначенням відповідальності 

замовників і виконавців при укладенні між ними договірних угод. З метою 

полегшення процедур отримання кредитів суб'єктами малого підприємництва 

урядом Японії була створена Корпорація страхування малого і середнього 

підприємництва і асоціації щодо гарантування кредитів подібно до створення 

Державних фондів для розвитку і підтримки малого підприємництва Китаю, 
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США і інших країн [405]. 

Державна фінансова підтримка малого і середнього бізнесу в Японії 

досягає 0,3% видаткової частини бюджету країни. При цьому державні 

кошти здебільшого слугують для надання непрямої фінансової допомоги 

сектору МСП (розвиток інфраструктури підтримки, створення різних фондів, 

надання гарантій, проведення досліджень, надання інформаційних послуг, 

організація навчання й підвищення кваліфікації кадрів тощо) [186, с. 183]. 

Подібна робота з розвитку інфраструктури малого підприємництва 

проводиться в країнах ЄС, Великобританії, Канаді, Китаї, Південній  Кореї,  

Гонконгу та інших індустріально розвинутих країнах.  

Позитивним прикладом щодо проведення інституційних реформ для 

України є досвід Польщі. Удосконалення інституційного забезпечення 

підприємницької діяльності дало змогу країні піднятися в рейтингу Doing 

Business з 74 у 2011 р. на 25 місце в 2016 р. Таке міжнародне визначення 

позицій та здобутків Польщі спонукає до вивчення досвіду цієї країни у 

сфері підтримки МСП, а також дослідження форм регіональної допомоги, дії 

системи стимулів та державних грантів для нього. Реформи в Польщі 

проводились за такими напрямами: спрощення адміністрування, здійснення 

податкових зобов’язань (процедура оподаткування стала простішою для 

підприємств через заохочення електронного подання даних щодо сплати 

податків, удосконалення функціонування платіжних систем); реєстрація 

нерухомості (впровадження нової системи управління навантаженням за 

кількістю справ, що розглядаються у певний час земельними та іпотечними 

реєстрами, продовжуючи переведення у цифровий формат даних записів 

реєстру); час розв’язання економічних суперечок (шляхом внесення змін до 

Цивільного процесуального кодексу та призначення більшої кількості суддів 

в арбітражних судах); процедури банкрутства (шляхом розв’язання проблем 

неплатоспроможності підприємств через перегляд принципів щодо 

інформації та документів, які повинні бути включені у заяву про 

банкрутство, а також надання забезпеченим кредиторам права висловлювати 
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претензії з обтяженими фінансовими зобов’язаннями в разі ліквідації) [405]. 

Досліджуючи досвід підтримки МСП в інших країнах, можна 

відзначити, що в Польщі з 1997 р. діє «Національний фонд кредитних 

гарантій» для надання позик МСБ. Діють також пільгові податкові ставки для 

нових підприємств і підприємств, які створюють нові робочі місця. Працює 

спеціальна урядова програма, спрямована на поліпшення умов залучення 

зовнішнього фінансування для бізнес-потреб МСП. 

У США інституційна структура державної фінансової підтримки 

малого підприємництва має єдине урядове утворення – Адміністрацію 

малого бізнесу (Small Business Administration). Згідно з дослідженнями 

DeutscheBank, малі підприємства стали ключовим фактором у відновленні 

економіки США після кризи 2007–2009 рр. [361, с.1].  

У 2014 р. у США із 10,9 млн новостворених робочих місць 7 млн. було 

створено стартапами та малими підприємствами [578]. 

Адміністрацію малого бізнесу (АМБ) було створено у 1953 р. Її 

діяльність зводиться до чотирьох основних функцій: забезпечення доступу до 

капіталу; забезпечення підприємницького розвитку; здійснення державних 

закупівель; захист інтересів малих підприємств шляхом перегляду чинного 

законодавства, пред’явлення претензій від імені малого бізнесу та 

проведення досліджень. АМБ не здійснює прямого кредитування 

підприємців, а виступає в якості гаранта виплати кредиту банкам та 

інвесторам. Таким чином, уряд США лише гарантує та супроводжує кредити. 

Доступність фінансових послуг малому бізнесу є важливим інструментом 

формування конкурентоспроможності країни [189, c. 15].  

Організації, подібні Адміністрації малого бізнесу, створено в інших 

країнах, зокрема, в Великобританії – Національне Агентство з 

обслуговування малого бізнесу (SBS), в Німеччині – Генеральний 

Директорат малого і середнього бізнесу, ремісництва, послуг та вільних 

професій (DGVIII) при Федеральному Міністерстві економіки та технологій, 

в Японії – Агентство малого та середнього підприємництва (SMEA), в 
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Угорщині – Національна Рада з розвитку підприємництва, в Польщі – 

Департамент ремісництва, малого та середнього підприємництва. 

Доцільно зазначити, що в Україні спостерігається дещо відмінна 

ситуація від розвитку інфраструктури у розвинутих країнах. В Україні 

інфраструктурі ринку ще й досі властиві хаотичність, нерівномірний 

розвиток, неналагодженість взаємозв’язків між різними її учасниками, а тому 

її  функціонування як єдиного цілого поки що є проблематичним. Аналіз  

реалізаціїрегіональних програм підтримки підприємництва засвідчує, що 

лише 5,2% коштів місцевих бюджетів  спрямовується на розвиток 

інфраструктури. Як наслідок, у більшості регіонів або ще не сформовано 

базової мережі фінансово-кредитної та навчально-консультативної 

інфраструктури підтримки бізнесу, або формується вона спонтанно без 

координаційної ролі місцевої влади, що знижує ефективність її 

функціонування для забезпечення потреб розвитку місцевого малого бізнесу 

[285]. 

Досвід зарубіжних країн переконливо демонструє, що розвиток МСП 

можливий лише за наявності ефективних механізмів держави сформувати 

необхідні для цього соціальні, економічні, правові, політичні й інші умови. 

Вирішення цього завдання неможливе без реформування регулювання МСП 

на національному, регіональному і муніципальному рівнях і виділення 

адекватних цьому завданню фінансових, організаційних і інших ресурсів 

[187]. 

Досвід вищеназваних країн свідчить, що державна підтримка МСП є 

самостійним, системним напрямом соціально-економічної політики держави; 

залежить від ефективності діяльності органів усіх гілок і всіх рівнів влади, 

діяльності організацій бізнес-середовища та ступеня ефективності 

функціонування громадянського суспільства в країні.  

Тому необхідною умовою реалізації політичних та соціально-

економічних перетворень в Україні є поступове приведення державного 

управління розвитком МСП до рівня європейських стандартів, забезпечення 
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єдиного злагодженого механізму діяльності всіх органів публічної влади і 

недержавних організацій. Незважаючи на велику кількість суб’єктів розвитку 

МСП в Україні, на жаль, їх діяльність відбувається за відсутності чіткої 

взаємодії. По суті, державне управління діє не як єдина система, а існує у 

формі відокремлених ланок, що в автономному режимі виконують властиві 

їм завдання й функції, які визначаються численними законами, указами 

Президента України, постановами Уряду та іншими нормативно-правовими 

актами. Зрозуміло, що за таких умов трапляються неузгодженість, 

дублювання, відсутність взаємодії, а іноді й суперечності.  

Необхідність створення цілісної та ефективної системи державного 

регулювання розвитку МСП об’єктивно обумовлена вимогами часу, оскільки 

на сьогодні практично відсутні єдині нормативно-правові та методологічні 

основи його здійснення, правові механізми взаємодії і чітке розмежування 

функцій та повноважень інституцій, контролюючих органів щодо 

попередження, виявлення та усунення порушень в системі. 

На нашу думку, державна політика підтримки МСП має базуватись на 

концепції державно-приватного партнерства (ДПП). Саме ця концепція 

спроможна обмежити адміністративні перешкоди на шляху формування і 

розвитку МСП та забезпечити налагодженість взаємозв’язків між різними 

учасниками формування інституційного середовища МСП, атому 

іфункціонування системи підтримки МСП як єдиного цілого. 

Враховуючи сказане, пропонуємо схему державного регулювання 

інституційної підтримки розвитку МСП (рис. 4.3) в сучасних умовах бізнес-

середовища в Україні. Реформи, що відбуваються в Україні, повинні 

супроводжуватися кардинальною перебудовою управлінських функцій 

держави, зокрема у сфері підтримки МСП. Необхідна умова підвищення 

ефективності державного регулювання розвитку МСП – це скоординована й 

упорядкована діяльність суб’єктів підтримки МСП у здійсненні функцій, 

уникнення дублювання за тими напрямками діяльності, які входять до 

компетенції кількох органів.  
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Рис. 4.3. Пропозиції щодо державного регулювання інституційної 

підтримки розвитку МСП в Україні. Джерело: складено автором [356; 321]. 

Засоби зв’язку 
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Як свідчить світовий досвід, формування оптимальних інституційних 

засад МСП неможливо без створення інституту оцінки державних програм 

підтримки МСП. В США ці функції виконує Генеральна інспекція, підзвітна 

Конгресу і Президентові. В Україні якість своєї діяльності оцінюють самі ж 

розробники програм. 

Таким чином, для підвищення ефективності державного регулювання 

розвитку МСП доцільно розширити управлінські функції Державної служби 

України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 

(зокрема, інтеграції і координації). Головним завданням цього органу має 

стати не лише узагальнення практики застосування законодавства з питань 

підприємницької діяльності, опрацювання пропозицій, спрямованих на його 

удосконалення та формування державної політики щодо підприємницької 

діяльності [79; 85].  

Крім цього, служба має сприяти наданню непрямої фінансової 

допомоги сектору МСП (розвиток інфраструктури підтримки, створення 

різних фондів, надання гарантій тощо) та формуванню умов залучення 

зовнішнього фінансування для бізнес-потреб МСП. 

 На нашу думку, оцінювання ефективності реалізації програм у cфері 

підтримки МСП слід доручити незалежній структурі – Громадській раді при 

Державному комітеті України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, органічним продовженням якої є регіональні громадські 

колегії, які створені в 24 регіонах України і які очолюють уповноважені з 

питань захисту прав підприємців. Об`єктивність оцінки ефективності 

реалізації програм у cфері підтримки МСП збільшиться, якщо до цього 

процесу долучити незалежні консалтингові, аудиторські фірми. Для цього 

доцільно створити спеціальний портал в рамках Електронного уряду. 

На недержавному рівні моніторинг, аналіз, оцінку ефективності 

реалізації програм підтримки МСП; консолідацію всіх форм у сфері 

підтримки підприємництва мають здійснювати громадські організації, 

зокрема бізнес-асоціації. Їхня діяльність полягає у сприянні практичній 
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реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, спрямованих на розвиток підприємництва, шляхом підтримки 

діяльності бізнес-інкубаторів, центрів розвитку підприємництва, технопарків 

та інноваційних структур інших типів.  

Особливого підходу до пошуку шляхів вдосконалення державного 

регулювання розвитку системи інституційного забезпечення МСП 

потребують такі елементи інфраструктури, як фінансово-кредитна, 

організаційно-технічна та інформаційно-аналітична, адже успішне 

функціонування зазначених організаційних структур сприятиме ефективній 

діяльності МСП.  

Важливими напрямами державного регулювання розвитку МСП є 

забезпечення розвитку перспективних форм фінансування МСП 

(франчайзинг, лізинг), підвищення технологічної оснащеності; стимулювання 

суб’єктів інфраструктури (банки, лізингові компанії, венчурні фонди, 

кредитні спілки тощо) мати справу з малими і середніми підприємствами, 

формування сприятливої податкової політики в державі, сприяння розвитку 

альтернативних схем фінансування, а також удосконалення законодавства, 

що регулює сферу надання фінансових послуг та форми співпраці малого та 

великого бізнесу.  

Розвиток підприємництва потребує створення розвинутої системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення та інфраструктури, що підтримує її 

діяльність. Основними елементами такої системи повинні стати 

інформаційно-консультаційні служби як елементи інформаційно-аналітичної 

інфраструктури, які покликані здійснювати систематизацію вхідних і 

вихідних потоків інформації, що стосується діяльності малих та середніх 

підприємств.  

Слід також зазначити, що ефективна реалізація державної політики 

щодо підтримки МСП в значній мірі залежить від організації взаємодії між 

органами влади та організаціями, що утворюють інфраструктуру підтримки 

МСП. При реалізації заходів ДПП щодо регулювання підтримки МСП 
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важливий зворотній зв`язок між вищевказаним ланцюжком, що дозволить 

зменшити часові, ресурсні та фінансові витрати всіх учасників, а також 

значно зменшить ймовірність неефективних рішень з боку держави.  

Впровадження і застосування концепції ДПП з метою створення 

сприятливого середовища для розвитку МСП в Україні дає такі можливості:  

– забезпечити взаємозв’язок всіх елементів системи підтримки МСП 

для передачі знань, створення нових продуктів і послуг (інновацій), а також 

для підвищення конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва; 

– об`єктивно оцінити стратегію і практику українських реформ щодо 

державного регулювання розвитку МСП; 

 – проаналізувати і визначити коло суб'єктів, які спроможні 

забезпечити зміцнення та розвиток середнього класу, громадянського 

суспільства та цивілізованого ринку в Україні;  

– забезпечити відповідність реформ, які запроваджуються, тим 

цінностям, економіко-правовим та організаційним засадам, на які очікують 

вітчизняні підприємці. 

Як продемонструвало дослідження, в цілому, в Україні створено засади 

державного регулювання розвитку МСП. Ця система контролюється з боку 

органів публічного управління, має деякі регіональні відмінності, але в 

цілому сприяє становленню середнього класу в країні. Проте наявність 

розгалуженої системи контролюючих органів і органів управління ще не 

забезпечує ефективність. Крім того, недосконалість законодавчих і 

нормативних актів, їх неузгодженість призводить до недостатньо 

аргументованого розподілу повноважень між різними органами, дублювання 

заходів. З поміж іншого, недостатня визначеність способів взаємодії структур 

в системі розвитку МСП перешкоджає належному здійсненню заходів щодо 

відслідковування процесів реформування. 

Тому в сучасних умовах розвитку держави існує необхідність внесення 

змін до змісту державної політики стосовно розвитку підприємництва з 
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метою формування сприятливого соціально-економічного середовища, 

впровадження концепції державно-приватного партнерства державного 

регулювання розвитку цієї сфери, що дозволить залучити приватних 

інвестиції малому та середньому бізнесу та сприятиме розвитку людського 

капіталу в Україні. 

З огляду на зазначені вище передумови реформування державного 

регулювання розвитку МСП розв’язання його проблем доцільно здійснювати 

в таких напрямах : 

 – формування єдиних концептуальних засад організації державного 

регулювання розвитку МСП, виходячи з сучасних умов розвитку економіки 

України; 

 – створення єдиного правового поля розвитку системи державного 

регулювання розвитку МСП та законодавчого закріплення за його суб’єктами 

управлінських (зокрем, контрольних) функцій; формування нових і 

удосконалення діючих процедур державного контролю; 

 – удосконалення мережі та підвищення дієвості роботи громадських 

об’єднань, які сприяють розвитку МСП; 

 – активізація участі підприємницьких об'єднань, незалежних 

дослідницьких та експертних організацій в процесах розробки і реалізації 

рішень щодо державного регулювання і підтримки МСП; 

  – забезпечення координації діяльності всіх інституцій на різних 

рівнях, узгодженості між цілями, заходами, ресурсами і результатами;  

формування ефективної системи моніторингу за результатами реалізації 

державних програм щодо підтримки МСП; 

  – чітке регламентування повноважень між органами різних рівнів, 

відповідальності цих органів щодо забезпечення МСП сприятливими 

умовами, можливості участі суб’єктів МСП в формуванні і реалізації 

державної політики, рівний доступ до отримання підтримки; чітке 

регламентування заходів контролю над суб'єктами МСП; 

 – вдосконалення фінансово-кредитної, організаційно-технічної та 
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інформаційно-аналітичної складових інфраструктури підтримки МСП, 

організація оптимальної системи оподаткування суб`єктів МСП з метою 

сприяння їх розвитку та узгодження інтересів держави; 

  – проведення постійного моніторингу, контролю та експертізи 

заходів щодо державного регулювання МСП, а також оперативне 

вдосконалення і оновлення, відповідно доумов бізнес-середовища, норм 

законодавства, які покликані регулювати підприємницьку діяльність, при 

мінімізації числа кількості інструкцій, підзаконних актів і роз'яснень; 

 – створення адекватної сучасним умовам інформаційно-

комунікативної інфраструктури, сучасної науково-дослідної і навчальної 

бази за міжнародними зразками; покращення консультативного та кадрового 

забезпечення щодо підтримки МСП. 

Отже, у сучасних умовах органи публічної влади мають постійно 

шукати інноваційні підходи і стимулювати формування відповідних 

інституцій та партнерств щодо розвитку МСП, оскільки функціонування 

інституцій підтримки підприємництва - один із ключових чинників розвитку 

людського капіталу та формування належних умов для соціально-

економічного розвитку країни. 

 

4.3. Проблеми та суперечності формування та реалізації механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу 

 

Ефективне та результативне державне регулювання розвитку 

людського капіталу забезпечується дією відповідних механізмів шляхом 

необхідного переведення системи «людина-влада-суспільство» у потрібний 

стан чи для розв’язання виникаючих суперечностей та протиріч у зазначеній 

сфері.  

Нормативно-правове забезпечення є одним із найважливіших у системі 

державного управління формуванням і розвитком людського капіталу. Це 

пов'язано передусім із тим, що саме за допомогою цього аспекту 
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встановлюються основні детермінанти взаємодії усіх учасників, чітко 

визначаються та формулюються їх права й обов'язки, межі компетенції, місце 

в ієрархічній системі управління тощо.  

Якщо розглядати нормативно-правову базу України, то питання 

стосовно людського розвитку закладені в першу чергу в Основному Законі. 

Конституція України, ухвалена в 1996 р., визнає людину найвищою 

соціальною цінністю (ст. 3).  

Крім того, встановлено основні соціальні права та свободи 

громадянина України, відповідно до потреб та загальносвітових 

демократичних стандартів, а саме: визначено право на освіту і соціальне 

забезпечення (ст. 53), охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне 

страхування (ст. 49), працю (ст. 33), заробітну плату (ст. 43), право на 

належний соціальний захист (ст. 46), право на достатній життєвий рівень для 

себе і своєї сім’ї (ст. 48) [152]. 

Цивільний кодекс України [427] визначає цивільно-правові засади 

забезпечення особистих немайнових прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Зазначені права людини регулюються наступними статтями: право на життя 

(ст. 281); право на охорону здоров’я (ст. 283); право на медичну допомогу 

(ст. 284); право на інформацію про стан свого здоров’я (ст. 285); право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 293).  

Аналіз законодавчих актів України, де вирізняються окремі підходи до 

вирішення питань у сфері розвитку людського капіталу, дозволяє виокремити 

напрями, що стосуються формування, відтворення, накопичення, 

використання та організаційних, економічних і правових механізмів 

державного управління формуванням людського капіталу. Як зазначалося 

вище, формування людського капіталу передбачає законодавче регулювання 

сфери освіти як ключового формуючого чинника на основі діючих законів та 

підзаконних актів. Після втрати чинності попередньої редакції, прийнято 

діючий на цей час Закон України «Про освіту» [11], що визначив базові 

поняття, які стосуються освіти в цілому, мету освітньої діяльності, базові 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12&p=1321473369741789


 

 

279 

основи законодавства про освіту та політики у сфері освіти, засади політики, 

види освітньої діяльності та її структуру, повноваження суб’єктів освітньої 

діяльності, запровадження стандартів освіти та функціонування системи 

забезпечення якості, склад учасників навчально-виховного процесу, 

здійснення управління та контролю, питання інфраструктури, особливості 

фінансово-економічних відносин та інші питання.  

Законом України «Про загальну середню освіту» [108] окреслено 

перелік завдань українського законодавства про загальну середню освіту, 

статус закладів у системі загальної середньої освіти, порядок організації 

процесу освіти, учасників процесу освіти, державний стандарт загальної 

середньої освіти, процес управління освітньою системою та фінансово-

господарська діяльність.  

Закон України «Про професійно-технічну освіту» [109] визначив 

правове, організаційне та фінансове забезпечення розвитку системи 

професійно-технічноїосвіти, формування умов професійної самореалізації 

особистості, яка може забезпечити суспільні та державні потреби щодо 

кваліфікованих робітників.  

Законом України «Про вищу освіту» [110] встановлено ключові 

правові, організаційні, фінансові аспекти діяльності системи вищої освіти, 

визначив можливості кооперації суб’єктів державної влади і приватних 

суб’єктів господарювання з закладами вищої освіти, симбіозу освіти з 

науково-виробничою діяльністю, яка має на меті підготовку 

конкурентоспроможного людського капіталу для розвитку країни у 

високотехнологічній та інноваційних сферах, самореалізації особистості, 

реалізації вимог суспільства, держави та ринку праці у кваліфікованих 

фахівцях. 

Законодавство у сфері охорони здоров’я також представлено низкою 

законодавчих актів України.  

Законом України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» [107] визначено правове, організаційне, економічне та соціальне 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14&p=1321473369741789
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0&p=1321473369741789
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забезпечення охорони здоров’я, врегульовано суспільні відносини сфери 

охорони здоров’я, що дозволить забезпечити гармонійний розвиток фізичної 

і духовної складників, значної працездатності і довголітнього активного 

життя громадян, мінімізації шкідливих для здоров’я факторів, упередження 

та зменшення захворюваності, інвалідності та смертності, покращення 

спадковості. Норми Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» [113] спрямовані на регулювання 

суспільних відносин сфери підтримання санітарного та епідемічного 

благополуччя, визначаючи права і обов’язки органів державної влади, 

підприємств, установ та громадян, встановлюючи процедури здійснення 

державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.  

Забезпечення стійких темпів соціально-економічного розвитку, 

залучення інвестицій, як в основні засоби та технології, так і в людський 

капітал відповідно до запропонованої Урядом України стратегії 

економічного зростання, неможливе без ефективної взаємодії органів 

державної влади, бізнесу та суспільства (людини). Відповідно до названої 

Стратегії до 2024 року Україна має перейти до топової групи індексу 

людського капіталу, а середня тривалість життя має збільшитися до 75 років 

[354]. 

Поряд з цим, на сьогоднішній день, на рівні офіційних інституцій 

система державного управління людським розвитком представлена окремими 

елементами, наприклад, управління освітою, охороною здоров’я, зайнятістю, 

соціальним захистом. Ці елементи є багаторівневими системами, що 

побудовані за ієрархічним принципом, згідно з яким визначаються: обсяг 

управління на кожному рівні, послідовність та підпорядкованість рівнів 

управління, розподіляються функції по вертикалі та горизонталі, обов’язки, 

права та відповідальність. На кожному рівні управління, розміщення 

елементів і форма їх зв’язків передбачає певну автономію. Це призводить до 

відсутності: по-перше, комплексного підходу до проблеми управління 

людським розвитком; по-друге, відповідальності за наявний результат [266, 
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с.230].  

Існує необхідність як структурних перетворень, так і нових підходів до 

розмежування функцій між органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Забезпечення їх оптимальної взаємодії – один з 

пріоритетних напрямів організації публічної влади на місцях, оскільки від 

нього залежить вирішення проблем локального, місцевого характеру. Для 

ефективного здійснення цієї функції необхідна взаємна підтримка цих 

органів, погодженість і єдина спрямованість їхніх дій [191].  

Хоча сьогодні на місцевому, регіональному і центральному рівнях 

формується система координаційних і консультативно-дорадчих органів, що 

покликана забезпечити: а) узгодженість (координацію) діяльності різних 

органів державної влади по горизонталі; б) налагодження партнерства і 

міжсекторної співпраці, взаємодії органів державної влади, місцевого 

самоврядування і неурядових організацій, проте існує значна кількість 

проблем та суперечностей взаємовідносин в системі органів влади [324, c. 

45].  

Незважаючи на реформування системи державного управління, 

зокрема її інформаційно-комунікативної підсистеми, функціонування 

механізмів взаємодії системи органів влади, бізнесу та суспільства, їх 

оптимізації з метою формування і розвитку людського капіталу в Україні, є 

недостатньо ефективним, що зумовлює необхідність подальшого їх 

удосконалення. Тобто необхідним є обґрунтування теоретичнх основ та 

розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення комунікативного 

механізму державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні  

на засадах сучасних концепцій державного управління (New Public 

Management; Good Governance). 

Неоціненну роль у державному управлінні відіграють інформаційно-

комунікативні процеси. По суті саме управління - це не що інше, як 

здійснення цілеспрямованих комунікативних контактів людей, які 

обмінюються й споживають певну інформацію. У цьому контексті можна 
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говорити, що наявні і майбутні способи створення суспільних благ і якість 

методів управління соціумом радикально залежать і залежатимуть від 

інформаційно-комунікативних зв’язків [147, c. 30].  

У сучасному цивілізованому світі комунікаціям між структурами, що 

здійснюють державну владу й управління суспільством відводиться 

центральне місце в кожній політичній системі. З позиції демократії, саме 

комунікація є ключовим елементом при формуванні суспільства, в якому 

громадяни і держава відчувають свій взаємозв’язок. Звідси визначається її 

стимулююча роль. Головна мета комунікації – створення довірливих 

відносин між зацікавленими сторонами, формування правильних очікувань з 

боку громадськості та налагодження партнерських стосунків між суб’єктами 

комунікації [175 с. 10].  

Водночас «комунікації у публічному просторі» розглядаються нами як 

ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів, необхідних 

для досягнення поставлених цілей. Тому комунікативна діяльність в 

публічному просторі для державних інститутів потребує стратегічного 

планування, детальної продуманості та належного контролю. Комунікації у 

владних структурах мають сприйматися як обов’язкова складова планування 

різних видів діяльності та прийняття рішень [181].  

Сьогодні теоретиками та практиками розглядаються три основних 

підходи до вдосконалення існуючої організаційної структури системи 

державного управління, а отже і системи комунікацій: ієрархічна, «ринок», 

«мережа» (табл. 4.6).  

В рамках першої моделі в системі державного управління існує сувора 

ієрархія владних структур, в тому числі й представницьких органів; державне 

управління розглядається як «раціональна бюрократія», побудована на 

відносинах, які розглядаються у вертикальній проекції. Названа модель 

передбачає жорстке централізоване управління, дотримання норм, 

стандартів, планів, що на практиці породжує такі організаційні недоліки, як: 

неповороткість, розростання держапарату, ігнорування необхідності 
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підвищення цінності державних послуг та врахування інтересів населення в 

процесі прийняття державно-управлінських рішень.  

Таблиця 4.6 

Організаційна структура та моделі державного управління 

Організацій

на структура 

/ Методо-

логія 

Тип орга-

нізацій-

ної струк-

тури уп-

равління 

Тип 

управління 

Модель 

державного 

управління 

Фокус 

моделі 

Вид 

комунікацій 

«Жорстка» / 

Контроль та 

підзвітність 

Ієрархіч-на 

(склад-на 

органі-

заційна 

структура) 

Контроль і 

управління  

Old Public 

Management 

(Класичне 

державне 

управління) 

Процедури 

(раціональна 

бюрократія) 

 

Сильні 

вертикальні 

комунікації 

«М`яка» / 

Плюралис-

тична неза-

лежність  

«Ринок» 

(проста 

органі-

заційна 

структура) 

Управління 

(організацій-

но-діяльніс-

не) 

New Public 

Management 

(Новий 

публічний 

менеджмент) 

Еффект, 

результат 

(менеджери-

зація та мар-

кетизація) 

Слабкі верти-

кальні , поси-

лення гори-

зонтальних 

комунікацій 

Проектна /  

Взаємо-

залежність 

«Мережа» Управління 

(політичне, 

інституціо-

нальне, реф-

лексівно-ко-

мунікативне) 

Good 

Governance 

(Належне 

Врядування) 

Участь і 

партнерство 

Сильні 

горизонтальні, 

«мережеві» 

комунікації 

 

Джерело: розробка атора на основі [544] 

 

Друга модель – NPM – орієнтована на підвищення гнучкості прийняття 

рішень у державному апараті, зменшення його ієрархічності, посилення 

механізмів зворотного зв`язку між державою та громадянами. Серед рис 

моделі NPM можна виокремити простоту організаційної структури 

управління з невеликою кількістю ієрархічних рівнів, на відміну від 

традиційної бюрократичної структури з безліччю ієрархічних рівнів; 

поєднання «жорсткості» і «м`якості» (реалізація основних цілей 

контролюється згори, водночас нижні ієрархічні рівні самостійні в діях, що 

сприяє досягненню цілей); ринкові механізми координації комунікації. 

Поширення ідей NPM сприяло «перепрограмуванню» західної системи 

державного управління, руйнуванню «закостенілих» бюрократичних 
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структур, перетворенню їх у більш чутливі до економічної кон’юнктури й 

запитам суспільства, прозорі для громадського контролю, підзвітні 

політичному керівництву і в цьому сенсі більш ефективні [159].  

Модель сучасного державного управління NPM ґрунтується на двох 

ключових елементах - менеджеризації та маркетизації; передбачає 

підвищення гнучкості управління, готовності до змін. Д. Кетл визначає шість 

основних характеристик моделі державного управління NPM [528]: 

продуктивність, маркетизація, орієнтація на клієнтів, децентралізація, 

орієнтація на цілі, звітність за результатами.  

Менеджеріальна управлінська модель характеризується кардинальним 

переглядом традиційного місця держави у житті суспільства. 

Концентрованим виразом ідей нового публічного менеджменту є порівняння 

держави з човном, у якому уряд відповідає переважно за розробку стратегії 

розвитку (прокладає курс, працює рульовим), а безпосереднє надання послуг 

(веслування) покладається на самих громадян та їхні об`єднання, бізнес. 

Іншими словами, урадам необхідно уповноважувати суспільство, а не 

обслуговувати його. У цьому зв`язку  К.Райнхард наголошував, що «йдеться 

про новий розподіл відповідальності між державою та суспільством. Питання 

лише в тому, які завдання повинна вирішувати держава, а які можуть та 

повинні виконуватися державними інститутами» [294, c. 9].  

Серед країн, які визнали ефективність моделі NPM – США, 

Великобританія, Швеція, Німеччина, Франція, Нідерланди, Нова Зеландія та 

ін. Серед успішних практик впровадження інструментів NPM можна 

виокремити: запровадження пілотних проектів, маркетингових інструментів, 

практики бенчмаркінгу. 

В рамках мультимодального державного управління (Good Governance) 

переважають «мережеві» комунікації. За допомогою численних інститутів 

обміну ресурсами, інформацією, узгодження політики і рішень мережева 

модель державного управління пропонує нові форми комунікації громадян з 

політичним керівництвом держави і державними службовцями, а отже - нові 
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форми контролю, підзвітності та механізми узгодження інтересів. Мережеві 

моделі передбачать перехід від системи розподілу державних ресурсів, до 

системи обміну ресурсами між учасниками мережі. Ціннісним аспектом у 

даному випадку є сильні горизонтальні взаємозв’язки і самоорганізація 

мережі. Вертикальні (субординаційні) зв’язки є достатньо слабкими при 

зовнішній взаємодії органів влади з іншими публічними інститутами. 

До прикладів типових конструкцій управлінських мереж в Україні 

можна віднести державно-приватне партнерство (участь бізнесу та 

громадянського суспільства у наданні публічних послуг); грантові та 

контрактні угоди, коли держава передає функції з надання послуг 

некомерційним організаціям та бізнесу; коаліції зацікавлених груп; 

відносини кооперації та співробітництва з регіонами ЄС. 

Незважаючи на те, що концепції NPM і Governance активно 

впроваджуються в систему державного управління багатьох країн, світовий 

досвід реформування державного управління продемонстрував 

неспроможність ідеї повної відмови від бюрократичної моделі державного 

управління. Саме бюрократія є гарантом дотримання громадського інтересу і 

обмежує домінування вузько групових інтересів бізнесу в процесі 

налагодження взаємодії з державою, не заперечуючи ієрархії. На думку 

автора, процес побудови механізмів державного регулювання формування і 

розвитку людського капіталу в Україні має передбачати системне поєднання 

кращих характеристик концепцій бюрократичної моделі (класичного 

державного управління), нового державного менеджменту та «належного 

врядування» (зокрема, мережевого державного управління) [376, c.132-135]. 

Таким чином, здійснений аналіз свідчить, що оптимальною моделлю 

управління комунікаціями системи органів влади, спрямованої на 

регулювання процесів формування людського капіталу може бути сімбіоз 

трьох названих концепцій. Для запровадження цих змін, спираючись на 

зарубіжний досвід («на Заході в органах державного управління немає 

відділів зі зв'язків із громадськістю: вони називаються відділами комунікацій 
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[9, с. 20-21]»), можна створити Державне агентство з питань комунікації – 

центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ), поклавши на нього функції з 

реалізації державної комунікативної політики щодо формування людського 

капіталу, розвитку інформаційно-комунікативного суспільства. Перевагами 

такого підходу є: формування та проведення єдиної державної політики у 

різних сферах формування людського капіталу (освіти, охорони здоров`я, 

соціального захисту, екологічної безпеки та ін.); підвищення рівня 

керованості та координації; усунення розпорошеності сфери; підвищення 

статусу координаційного органу та можливостей впливу на сферу; усунення 

дублювання функцій та завдань ЦОВВ і конкуренції між ними за вплив.  

Також можна в існуючій розподіленій структурі ЦОВВ, органів 

місцевого самоврядування, що відповідають за розвиток комунікації, 

інформаційне суспільство та електронне урядування, уточнити лише їх цілі, 

завдання, функції, горизонтальні комунікації та їх зміст без створення 

додаткових державних органів. Перевагами другого підходу є: не потребує 

додаткових витрат (фінансових і часових) на свою реалізацію; відповідає 

загальному процесу децентралізації, деконцентрації та демократизації влади.  

Практичне впровадження принципів сучасних концепцій нового 

публічного менеджменту і належного врядування передбачає зміни не лише в 

організації діяльності органів публічної влади, а й обумовлює активне 

використання кращих практик маркетингу. «На сучасному етапі маркетинг є 

загальноприйнятою та визнаною управлінською концепцією, що має на меті 

збалансування економічних інтересів товаровиробника та споживача. 

Практики публічно-управлінської діяльності свідчать про те, що маркетинг 

поступово стає концепцією і успішно використовується органами державної 

влади та місцевого самоврядування [147, с. 231]». 

На особливу увагу заслуговує маркетинг партнерських відносин, 

який дозволить вибудувати ланцюжок відносин не тільки всередині 

системи органів державного управління для забезпечення якості державних 

/ публічних послуг, але й поза її межами – з партнерами на ринку, з 
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контактними аудиторіями, зі споживачами послуг тощо. У рамках 

маркетингового підходу до державного регулювання розвитку людського 

капіталу в Україні, доцільно розробити систему управління комунікаціями 

між владою, бізнесом та суспільством (далі – система комунікації) в 

контексті реалізації державної політики щодо формування і розвитку 

людського капіталу, який концептуально поєднає вплив комунікативних 

інструментів стратегічного маркетингу, маркетингу партнерських відносин 

і внутрішнього маркетингу (рис. 4.4).  

Зазначена система має забезпечувати створення багаторівневого й 

мультисуб’єктного координаційного механізму, результат функціонування 

якого, залежить від здатності суб`єктів суспільних комунікації визначити 

спільну точку зору, мобілізувати компетенції різної природи й реалізувати 

дієві способи розподілу відповідальності й легітимізації прийнятих 

управлінських рішень, спрямованих на розвиток людського капіталу.  

На рис. 4.4 відображено численні зв`язки, які існують в системі 

формування і розвитку людського капіталу.  

Консенсус досягається завдяки процедурі загального формування 

державно-управлінських рішень, що враховують інтереси різних агентів 

комунікацій в процесі формування та розвитку людського капіталу. В 

рамках запропонованого механізму здійснено перенесення акцентів уваги 

державного управління від оперативних задач використання окремих 

елементів маркетингу до стратегічних завдань формування стабільних груп 

лояльних стейкхолдерів за рахунок впровадження системи та 

інструментарію маркетингу партнерських відносин. 

Важливим для даного дослідження є твердження науковців, що 

«механізми управління мають формальну та неформальну площину своєї дії 

та розвитку. Формальний аспект функціонування механізмів управління 

обумовлюється інституціональним середовищем, у межах якого 

відбувається процес управління (сукупність офіціально визнаних норм, 

правил тощо).  



 

 

288 
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спрямована на формування і розвиток людського капіталу 

Рис. 4.4. Система управління комунікаціями між владою, бізнесом 

та суспільством в контексті державного регулювання розвитку людського 

капіталу.   
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особливостями суб’єктів та об’єктів управління. Таким чином, зміст системи 

управління може бути розкрито через організовану та цілеспрямовану 

діяльність суб’єктів управління у її єдності з впливами (діями, протидіями 

тощо) домінуючих традицій та особливостей розвитку об’єкту управління» 

[95, c.141].  

Спираючись на вищевикладене, можна стверджувати, що стратегічний 

підхід до формування комунікативного простору державного регулювання 

розвитку людського капіталу передбачає вихід за рамки традиційного набору 

таких категорій, як «цільові аудиторії», «інформаційні потоки», 

«інформаційний продукт» і перехід до комунікативного впливу на структури 

суспільства, на процеси проблем якості людського капіталу, національної 

безпеки і забезпечення нацціональних інтересів, з урахуванням особливостей 

суб’єктів та об’єктів управління (зокрема, соціально-політико-

культурологічних). Специфікою партнерства є збереження кожним із 

партнерів відносної самостійності в основних аспектах діяльності. Тож 

партнерство як вид спільної діяльності полягає в рівноправності її учасників, 

що передбачає рівні права й обов`язки кожної зі сторін, а відтак, і взаємну 

відповідальність. 

Мета функціонування запропонованої системи управління 

комунікаціями – створення умов для досягнення взаєморозуміння й 

конструктивної взаємодії органів державної влади, місцевого 

самоврядування, політичних партій, суспільних об’єднань і організацій та 

ринкових інститутів у процесі реалізації соціально-значущих проектів, які 

спрямовуються на розвиток людського капіталу. Досягнення цієї мети 

здійснюється шляхом регулювання процесів обміну інформацією, 

покращення комунікативних каналів та співробітництва, використання 

комунікативних технологій, скоординованих програм, планів, завдань, 

синхронізованих з дією комунікативних процесів і інструментів на 

національному рівні. 

Основними суб’єктами державного регулювання комунікативних 
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процесів, спрямованих на формування людського капіталу є держава і всі її 

інститути, що повинні інформувати суспільство про свої дії і рішення для 

того, щоб останнє схвалило і визнало їх як легітимні; недержавні установи, 

політичні партії, громадські організації та об’єднання; юридичні особи і, 

звичайно, громадяни; засоби масової інформації.  

Об’єкти регулювання і комунікативного впливу: процеси обміну 

інформацією між основними суб`єктами і об`єктами реалізації державної 

політики щодо формування і розвитку людського капіталу; зовнішня, 

внутрішня громадськість, діяльність якої пов`язана з реалізацією державних 

заходів щодо розвитку людського капіталу. При цьому представники 

зовнішнього середовища – споживачі адміністративних / публічних послуг, 

недержавні установи, політичні партії, юридичні особи і, звичайно, 

громадяни та ін., які, з одного боку, є об’єктами комунікації, з іншого – 

виступають суб’єктами  державного регулювання і комунікативного впливу.  

До основних принципів, що характеризують загальні вимоги до 

формування запропонованого механізму управління комунікаціями, можна 

віднести такі: законності, тобто правової регламентації діяльності кожного 

суб’єкта взаємодії; гласності; взаємної відповідальності та динамічності 

взаємодії; повної незалежності суб’єктів комунікації у використанні 

правомірних засобів та методів управління; розмежування функцій та 

відповідальності суб’єктів комунікації; визначення обсягу та меж 

повноважень суб’єктів взаємодії на основі укладення договорів і угод; 

самостійності кожного суб’єкта взаємодії в межах їх повноважень; 

консенсусу при вирішенні питань спільного ведення і делегованих 

повноважень; науковості, що передбачає орієнтацію на сучасні досягнення 

наук комунікативної спрямованості (комунікативістика, реклама, прямий 

маркетинг, паблік рілешнз, комунікативний менеджмент та ін); 

цілеспрямованості, комплексності; системності, прозорості, соціальної 

спрямованості, узгодженості цілей і інтересів, толерантності, пріоритетності, 

адаптивності та ін.  
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Серед основних функцій досліджуваного механізму слід виокремити: 

аналіз і регулювання суспільних відносин; розробка стратегії комунікативної 

діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування; 

організація ефективного «зворотного зв’язку» органів влади з бізнес-

структурами та суспільством (людиною); залучення громадськості до участі 

у процесі обговорення та прийняття рішень; моніторинг та оперативне 

реагування на індивідуальні потреби, запити цільових аудиторій 

внутрішнього і зовнішнього середовища; забезпечення ефективності 

комунікацій органів влади та максимального задоволення інтересів усіх 

учасників і суспільства; координація, контроль суспільної думки, стеження за 

процесами, що в ній відбуваються, спостереження за динамікою суспільних 

настроїв, встановлення громадського контролю за діяльністю органів 

державного управління та органів місцевого самоврядування. 

Система управління комунікаціями детермінує в значній мірі 

виконання таких важливих завдань державного регулювання розвитку 

людського капіталу, як: надання релевантної інформації, оперативне надання 

інформації, структурне упорядкування й розмежування повноважень та 

функцій між прес-службами відомств і департаментами зі зв`язків з 

громадськістю; використання досвіду впровадження державої політики 

демократичних країн щодо посилення комунікативної взаємодії держави із 

громадянським суспільством; просвітництво; пропагування ідей щодо 

здорового образу життя, просування таких цінностей, як сім’я, діти, 

співчутливе ставлення до старих, інвалідів, невиліковно хворих людей; 

розвиток політичної участі громадян, попередження суспільних конфліктів і 

кризкорекція за допомогою інформування та переконання поведінкових 

моделей громадян, що являють серйозну загрозу для суспільства; 

впровадження в життя суспільства загальнокультурних цінностей, розуміння 

гармонії природи і людини, ідей, цінностей, алгоритмів поведінки, 

розглянутих більшістю як позитивні; формування нової системи цінностей, 

згідно з якою по-новому вирішуються соціальні завдання. 



 

 

292 

Ключовими елементами, які формують суспільні відносини в системі 

формування і розвитку людського капіталу через маркетинг партнерських 

відносин, на думку автора, є: 

 система корпоративних стандартів (розроблення стандартів 

комунікації між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, бізнесом і суспільством; формування стійкої системи 

культурних цінностей, культурного середовища, яке дозволить 

легитимізувати різноманітні ідеологічні конструкції; орієнтація на 

корпоративну культуру); 

 державний брендинг (стратегія формування образу і репутації 

органів влади);. 

 позиціонування (позиціонування органів влади як рівноправної 

сторони у взаємодіях з бізнесом, як постачальника послуг, відображення і 

моделювання не відкритості, а саме підпорядкованості влади; сегментація 

цільових аудиторій і інформаціних каналів, фокусування комунікацій, 

прив’язування комплексу асоціацій до легко впізнаних візуальних 

елементів);  

 творча концепція, яка забезпечує чітке розуміння і сприйняття 

образу системи державного управління (визначає форму подання всієї 

інформації щодо системи державного управління та її послуги, формує 

емоційний зв'язок; у сукупності з системою ідентифікації є інструментом 

накопичування або прив’язки асоціацій та зрозумілою, що швидко 

сприймається формою відображення сутності повідомлення); 

 інструменти комунікацій (безпосередньо є носіями інформації, з 

яких цільові аудиторії отримують повідомлення від органів державного 

управління; сама якість інструментів теж є джерелом асоціацій, яка 

проектується на якість державних послуг). 

Серед інструментів комунікацій особливу увагу слід звернути на 

інструменти інтегрованих маркетингових комунікацій органів державної 

влади, які б забезпечували підвищення обсягів кредиту довіри до них, 
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працювали на престижність їх інститутів, супроводжували пропагандистську 

та роз’яснювальну діяльність, формували позитивний імідж сфери 

публічного управління. У сучасних умовах розвитку системи державного 

управління в Україні виникає об’єктивна необхідність розширення 

використання в діяльності органів влади PR-технологій. «Щоб відбулися 

позитивні зміни у зв’язках органів влади з громадськістю, потрібен перехід 

до розуміння комунікації як інструмента стратегічного управління 

(стратегічного менеджменту). Поліпшення репутації органу публічної влади 

напряму залежить від посилення переконань серед широкого загалу про 

легітимність функціонування відповідного органу. Першочерговим є 

забезпечення постійної підтримка двостороннього зв’язку, що вимагає від 

органів влади та їх керівників майстерності у зміні стратегії, якщо 

громадськість відхиляє пануючу політику організації чи не визнає її 

законність. В основі такої концепції лежить принцип, відповідно до якого 

суспільство припускає вплив на себе тільки за умови готовності органу 

публічної влади до діалогу з метою узгодження положень своєї діяльності 

[218, с. 37–38]». 

У контексті реалізації державної комунікативної політики, спрямованої 

на формування і розвиток людського капіталу, стратегічну роль відіграє 

рекламна комунікологія (іміджева реклама, пропагандистська, 

диверсифікативна (провокативна) та інші). «Рекламна комунікологія у сфері 

публічного управління формує певні суспільні стереотипи, стандарти та 

цінності реалізації державної політики, забезпечуючи відповідні 

соціокультурні перетворення у суспільстві. Рекламна комунікологія на рівні 

діяльності органів державної влади являє собою специфічну сферу масових 

комунікацій між органами державної влади та різними аудиторіями з метою 

активного інформаційного, експресивного та прагматичного впливу на них, 

який має забезпечити вирішення основних, найактуальніших проблем 

розвитку суспільства, тим самим гарантуючи транспарентність системи 

публічного управління [147, c.119, 120]». 
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Рекламна комунікація, «що займає нішу інформатора, регулятора 

соціальної взаємодії» [558, с. 259], має бути спрямована на комунікативну 

ефективність державного регулювання формування людського капіталу. 

Слушно зазначають українські дослідники О. Є. Романенко та 

І. В. Чаплай, що на поточний момент спостерігається зростання ролі директ-

маркетингу як інструменту встановлення довгострокових відносин органів 

державного управління з громадянами (прямий маркетинг партнерських 

відносин). Зокрема, певні вигоди надає прямий маркетинг органам державної 

влади. Прямий маркетинг надає можливість вибору найбільш відповідного 

часу для взаємодії з їх аудиторіями. Крім того, при застосуванні директ-

маркетингу з’являється можливість оперативної оцінки реакцій громадян на 

різні послуги державного управління та виявлення найбільш дієвих 

механізмів роботи [313, с. 76].  

На погляд автора, указані дослідники досить вірно визначили сильні 

позиції даного засобу комунікацій та його особливості в державному 

управлінні. 

Таким чином, вирішення проблеми вдосконалення комунікативного 

забезпечення державного регулювання розвитку людського капіталу в 

Україні потребує нетрадиційних підходів, що ґрунтуються на сучасній 

методологічній базі, яка враховує потенціал самоорганізації соціально-

територіальних систем, вплив глобалізації, інформатизації, регіоналізації 

суспільного життя на децентралізацію публічної влади, посилення ролі 

інформації, знання, гуманітарних цінностей, феноменів довіри та соціального 

капіталу, неформальних компонентів взаємодії суб’єктів влади та суспільства 

як нематеріальних ресурсів розвитку.  

З огляду на дедалі зростаючу складність взаємовідносин держави, 

бізнесу та суспільства,  підходи до побудови працездатного механізму їх 

взаємодії, спрямованої на формування і розвиток людського капіталу 

необхідно шукати на основі сучасних моделей державного управління, які 

враховують інтереси основних суб’єктів взаємодії, реалізуючи при цьому 
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принципи їх взаємної соціальної відповідальності.  

Отже, можна резюмувати, що вирішення комплексної проблеми та 

суперечностей розвитку людського капіталу в сучасних умовах потребує 

взаємодії всіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів) у відповідній сфері 

(охорони здоров`я, освіти та науки, культури, екологічної безпеки, надання 

публічних послуг тощо), відтак головним науковим завданням стає розробка 

організаційно-правових заходів щодо імплементації принципів врядування в 

практику владних структур, в тому числі у таких напрямках, як: розвиток 

державно-приватного партнерства, розвиток системи надання публічних 

послуг та створення сприятливих умов для ефективної взаємодії різних рівнів 

публічної влади (центрального, регіонального, місцевого) тощо. Необхідним 

є пошук ефективних інструментів керованості визначених процесів, їх 

регламентування на національному та регіональному рівнях. Тільки 

вирішення окреслених проблем та суперечностей дозволить визначити і 

реалізувати основні напрями оптимізації процесу формування системи 

партнерської взаємодії, що сприятиме рівномірному розподілу економічних 

ресурсів, а отже, розвитку людського капіталу, виробництв і, як наслідок – 

соціально-економічному розвитку регіонів і країни в цілому. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Державно-приватне партнерство – це інноваційна, економіко-

правова модель розвитку суспільного сектору країни в цілому і людського 

капіталу, зокрема. Взаємодія державної влади, громадських організацій і 

бізнесу у широкому спектрі секторів економіки (сфера будівництва та 

обслуговування інфраструктурних об`єктів, охорона здоров’я, освіта, наука, 

спорт, культура і мистецтво) дозволить реалізувати спільні соціальні проєкти 

якісно і вчасно, що, у свою чергу, підвищить якість надання різноманітних 

послуг населенню, сприятиме ефективному розвитку людського капіталу в 

Україні.  
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2. Дослідження можливостей використання державно-приватного 

партнерства, як механізму розвитку людського капіталу, доводить, що 

існуючий стан інфраструктурного та технічного забезпечення сфери освіти, 

науки та охорони здоров’я передбачає проведення кардинальних змін та 

модернізації відповідно до потреб, які існують у сучасному суспільстві. 

Зазначені зміни потребують суттєвих інвестицій, наявності розгалуженої 

інноваційної інфраструктури, технологічного забезпечення. Одним із дієвих 

способів розвитку сфери освіти, науки та охорони здоров’я визначають 

державно-приватне партнерство, яке може надати можливість 

взаємовигідного для вказаних сфер діяльності, держави, приватного власника 

та громадянського суспільства результату. В свою чергу, створення високих 

стандартів у сферах освіти, науки та охорони здоров’я, підвищення 

показників якості життя, результатів науково-освітньої діяльності сформує 

передумови для підвищення показників людського капіталу, а в кінцевому 

підсумку посилить економічне зростання країни.  

3. Якість людського капіталу сприяє розвитку підприємництва (малого 

та середнього бізнесу). З іншого боку, розвиток підприємництва сприяє 

сталому розвитку країни в цілому та є необхідним джерелом подальшого 

розвитку людського капіталу в країні, зокрема. Такий взаємозв’язок особливо 

важливий в сучасних умовах глобальних викликів, пов’язаних з епідемією 

коронавірусу. Тому в сучасних умовах розвитку держави існує необхідність 

внесення змін до змісту державної політики стосовно розвитку 

підприємництва з метою формування сприятливого соціально-економічного 

середовища, впровадження концепції державно-приватного партнерства 

державного регулювання розвитку цієї сфери, що дозволить залучити 

приватних інвестиції малому та середньому бізнесу та сприятиме розвитку 

людського капіталу в Україні. 

4. Створення загальних правил, юридичних конструктів простору дії 

відповідних норм та правил, повноваження та взаємодію гілок влади щодо 

сфери людського розвитку забезпечують правовий, організаційний та 
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комунікаційний механізми державного регулювання. При цьому правовий 

механізм державного регулювання можливо розглядати, як поєднану 

множину правил, норм, елементів, процедур і визначених процесів, які 

утворюють та структурують системний простір, у якому реалізується 

політика держави у сфері розвитку людського капіталу.  

5. З метою розвитку громадського діалогу, підвищення ефективності 

комунікації між владою і громадськістю в Україні, в тому числі у питаннях 

розвитку людського капіталу необхідно: створити умови для діяльності 

інститутів громадянського суспільства, налагодити взаємодію з ними на 

професійно-профільній основі; удосконалити нормативно-правове 

забезпечення права громадян  на здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів влади, доступі до прийняття рішень державного, 

регіонального, місцевого значення; підвищити відповідальність державних 

службовців/посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення повного та своєчасного надходження і оновлення інформації, 

оприлюднення управлінських рішень, що стосуються територіальної 

громади, регіону, держави та повного доступу громадян до проектів владних 

рішень для отримання та публічного обговорення громадськістю про зміст та 

можливі наслідки їх впровадження; формувати високу правову культуру 

кожного члена суспільства, виховувати глибоку громадянську 

відповідальність. 
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РОЗДІЛ 5.  

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

 

 

5.1. Концептуальні засади стратегії державного регулювання 

розвитку людського капіталу в умовах європейської інтеграції України 

 

Резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 

25.09.2015 р. № 70/1 визначено глобальні цілі сталого розвитку до 2030 р., де 

одним з елементів запропоновано бачення подальшого людського розвитку 

[576].  

Соціальну спрямованість національної економіки закріплено у 

Конституції України, де людину проголошено найвищою цінністю. Згідно зі 

статтею 3 Конституції: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави». Конституція України гарантує як право на 

вільний розвиток особистості (стаття 23), так і декларує необхідні для нього 

умови: право на гідний рівень життя, довголіття, освіченість [152]. 

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [288] одним із ключових 

показників ефективності її реалізації проголошено підвищення 

конкурентоспроможності економіки у глобальному середовищі, що 

обумовлено низькими показниками глобальної конкурентоспроможності 

вітчизняної економіки – у 2015 р. 79 місце у світі. Для досягнення мети 

передбачено ряд соціально важливих реформ та програм, котрі покликані 

створити сприятливі передумови для розвитку базових компонентів 

людського капіталу в Україні, зокрема: у сферах охорони здоров’я, освіти, 
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підвищення стандартів добробуту, пенсійного забезпечення, соціального 

захисту та ін.  

Розроблений проект Стратегії впровадження моделі збалансованого 

розвитку України до 2030 року [276] робить акцент на потребі інноваційного 

прискорення за рахунок ефективного використання потенціалу людського 

капіталу, який формується безпекою, культурою, наукою, освітою, охороною 

здоров’я. Зазначене потребує модернізації економіки (спрощення 

адміністрування, створення сучасної інфраструктури), що забезпечить 

розширене відтворення якісного людського капіталу. Інвестиції в людський 

капітал необхідно спрямовувати за напрямами: первинної освіти, освіти 

дорослих, охорони здоров’я, виховання, міграції працівників, мотивування до 

якісної праці.  

Окрім того, розвиток конституційних норм та потреби досягнути Цілей 

Сталого Розвитку стало засадничими тезами Указу Президента України «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» [408], де наголошено 

на необхідності досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 

2030 року. В якості важливих цілей, окрім іншого, передбачається 

забезпечити здоровий спосіб життя, сприяти благополуччю громадян усіх 

вікових категорій; забезпечити широкий доступ до якісної освіти, 

заохочувати до навчання впродовж усього життя; сприяти повній і 

продуктивній зайнятості та гідній праці; створення стійкої інфраструктури, 

що сприятиме розвитку людського капіталу в країні. 

На Урядовому порталі в підрозділі реформи, в тому числі у сфері 

розвитку людського капіталу, зазначено, що створення необхідних базових 

умов для комфортного та безпечного життя, можливостей для реалізації 

потенціалу громадян – одна із найважливіших функцій держави і саме 

якісний розвиток людського капіталу є основою зростання національної 

економіки та зміцнення конкурентних позицій України у світі. 

Основними показниками ефективності роботи Уряду у цьому напрямку 

є підвищення позицій у індексі людського розвитку, зменшення рівнів 
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смертності та бідності населення. 

Для досягнення пріоритетної цілі – сталого розвитку людського 

капіталу в Україні – передбачено низку трансформацій у ключових сферах: 

 забезпечення рівного доступу громадян до якісних медичних 

послуг шляхом створення нової організації системи охорони здоров’я, що 

базується на засадах медичного страхування, реформування та 

вдосконалення медичної допомоги; 

 перетворення української освіти на інноваційне середовище, в 

якому учні й студенти набуватимуть ключових компетентностей, необхідних 

для успішного життя у сучасному світі, а науковці матимуть усі необхідні 

можливості та ресурси для своєї роботи; 

 запровадження чесних та справедливих пенсійних виплат, де 

значний розрив між спеціальними та звичайними пенсіями усунуто, а 

громадяни, які протягом свого трудового життя сплачували внески, не 

приховуючи доходів, отримують гідні компенсації; 

 поліпшення ефективності соціальної підтримки населення, що 

дасть можливість надавати допомогу тим, хто потребує її найбільше, 

захистити малозабезпечені верстви населення та підтримати їх у процесі 

соціальної інтеграції. 

Збереження життя та здоров’я громадян, підвищення рівня освіти та 

ефективна фінансова підтримка науковців, чесні пенсії та соціальний захист 

– ось ті завдання, які Уряд України ставить на меті вирішити задля створення 

основ для міцного та квітучого українського суспільства [304]. 

Урядом України у Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: 

Україна» [230] сформовано бачення орієнтирів, які необхідно досягнути 

Україні в межах Цілей Сталого Розвитку, та започатковано національну 

систему цілей із 86 завдань національного розвитку та 172 показників  щодо 

моніторингу. Одними із глобальних цілей встановлено виклики подолати 

бідність, забезпечити якісну освіту, міцне здоров’я, благополуччя та гідну 

оплату працю. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/pensijna-reforma
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Загальний підхід до інвестицій у людський капітал передбачає розподіл 

за основними сферами охорони здоров’я; освітньої та навчальної системи; 

адекватної культурної та міграційної політики [411].  

Наукова думка розглядає інвестиції в людський капітал [134], як 

витрати щодо організації загальної, спеціальної, формальної та неформальної 

освіти, навчання на робочому місці; витрати щодо профілактики 

захворювань, медичного обслуговування, покращання умов проживання; 

витрати, пов’язані із реалізацією мобільності, що забезпечують міграцію 

працівників з місць низької продуктивності праці до місць вищої 

продуктивності. Але, слід додатково враховувати сферу екології та охорони 

довкілля, сектор культури, соціального захисту та соціального забезпечення. 

 Тому «сталий розвиток людського капіталу в Україні (як стратегічна 

ціль) передбачає значну кількість змін у важливих сферах соціального життя, 

а саме: забезпечити рівний доступ громадян до якісних медичних послуг на 

основі модернізації системи охорони здоров’я, врахувавши медичне 

страхування, вдосконалення надання медичної допомоги; позиціонувати 

сферу освіти як інноваційне середовище, де набуваються сучасні ключові 

компетентності, з необхідними ресурсами та можливостями у науковій сфері; 

справедливе пенсійне забезпечення, з гідними компенсаціями та відсутніми 

розривами між окремими видами пенсій; поліпшити ефективність 

соціального забезпечення для захисту малозабезпечених верств населення та 

підтримки у соціальній інтеграції [304]». 

Так, Схвалена Указом Президента України Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [409], спираючись на аналіз 

сучасного стану розвитку освіти, визначила мету, стратегічні цілі та основні 

завдання, виконання яких має бути реалізовано державною політикою у 

сфері освіти на середньострокову перспективу. Значна кількість діючих 

стратегічних документів, що мають безпосереднє відношення до освітньої та 

наукової діяльності, вносить свій вклад у загальну побудову правового 

механізму розвитку людського капіталу.  

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti
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Програма діяльності Кабінету Міністрів України визначила основою 

майбутнього бачення людиноцентричний підхід, де економічний розвиток є 

похідною величиною відякості людського капіталу, що сформований 

культурою та освітою. Неупереджений підхід та справедливі умови до 

учасників господарської діяльності є ключовими факторами сталого 

розвитку, забезпечення формування людського капіталу та інвестиційних 

надходжень[267]. 

У Стратегії розвитку медичної освіти в Україні [309] визначено мету, 

принципи, строки реалізації, шляхи та способи розв’язання проблем у сфері 

медичної освіти та очікувані результати. 

Чекають на прийняття, розроблені проекти законів «Про фінансування 

охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» 

 [277], «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в 

Україні» [274] та інші законопроекти, які регулюють сферу людського 

капіталу.  

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 

року [307] визначає за мету розбудувати національну інноваційну екосистему 

для забезпечення створення інноваційних продуктів та послуг, підвищення 

рівня інноваційності української економіки на основі забезпечення 

сприятливих умов розвитку інноваційної сфери, надходження інвестиційних 

ресурсів в інноваційну діяльність та людський капітал. Концепція розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [308] визначає 

необхідність стимулювання цифровізації економіки, суспільної та соціальної 

сфер, враховуючи існуючі виклики, потреби отримання громадянами 

цифрових компетенцій, реалізацію людського ресурсу, окреслює критичні 

сфери та проекти цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку 

виробництва, використання та споживання цифрових технологій. 

Виходячи з того, що обраний Україною шлях інноваційного розвитку 

економіки та Четверта промислова революція характеризуються розвитком 

цифрових технологій, глобалізацією і зміною взаємодій між особистістю і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
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суспільством, кардинально має змінитисядержавна політика щодо 

формування і розвитку людського капіталу, яка має зосередитися на 

створенні комфортного інноваційного середовища, в якому перетинаються 

завдання формування попиту на інноваційну працю; заохочення процесів 

неперервної освіти; забезпечення відповідності професійної підготовки 

потребам ринку праці, розвитку креативності, культурних індустрій та 

комунікацій. Необхідно визначити стратегію інституціональних змін, 

спрямовану на розширення участі заінтересованих сторін в реалізації 

державної політики щодо формування і розвитку людського капіталу, яка 

стане основою для побудови партнерства між усіма управлінськими рівнями. 

У період зміни технологічного укладу, стрімкого розвитку нових 

способів виробництва, провідної ролі інноваційного шляху розвитку, 

дослідники приділяють значну увагу пошуку шляхів формування 

відповідного сучасним умовам людського капіталу. По суті, відношення до 

людини як найвищої цінності, захист її свобод та інтересів, створення 

широких можливостей щодо людського розвитку, право на чисте довкілля, 

освіту, працю є основними векторами розвитку сучасних демократичних 

країн. Повноцінна реалізація вищевказаних напрямів передбачає відповідне 

інвестування у сфери, пов’язані із формуванням людського капіталу, 

створення необхідної інфраструктури. Можливості залучення інвестиційних 

ресурсів залежать від різних факторів, одним із головних є економічна 

спроможність держави [411].  

На сьогодні в Україні визначені також принципи, стратегічні завдання, 

поточні цілі державної міграційної політики, стандарти захисту міграційних 

прав людини, що упродовж попередніх років залишалися першочерговими 

питаннями у сфері державного управління міграційними процесами. Для 

розроблення і функціонування дієвих механізмів державного управління 

міграційними процесами, які призведуть до покращення соціально-

економічних умов життя країни, активного просування України по шляху 

євроінтеграції, в липні 2017 року була прийнята Стратегія державної 
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міграційної політики України на період до 2025 року. З метою досягнення 

визначених Стратегією цілей у сфері міграції, реалізація міграційної 

політики передбачає системне виконання сукупності завдань і заходів по 

таких напрямах: у сфері міграції та мобільності населення; у сфері легальної 

міграції в Україну; у сфері запобігання нелегальній міграції; у сфері 

міжнародного захисту [291]. 

Поряд з цим, глобалізаційні виклики спричиняють неоднозначний 

вплив на перспективи подальшого суспільного розвитку. На думку автора, 

функціональне призначення міграційної політики повинно виходити далеко 

за межі регулювання міграційних процесів, оскільки включає також вплив на 

фактори міграції. Тому доцільним є формування нової державної політики 

щодо осучаснення підходів щодо міграції в контексті необхідності 

подальшого розвитку людського капіталу в Україні.  

Отже, проблема державного регулювання розвитку людських ресурсів, 

як стратегічного чинника сталого розвитку України є актуальною і потребує 

глибокого вивчення та розробки концептуальних засад стратегії подальшого 

сталого та довгострокового розвитку зазначеної сфери. 

Тобто одним із основних елементів ефективної та результативної 

системи державного регулювання розвитку людського капіталу є наявність 

стратегії. Саме тому, на нашу думку, на даному етапі державотворення для 

нашої держави важливо мати стратегію розвитку людського капіталу, що 

враховує закономірності розвитку національної економіки, специфіку 

функціонування економічних систем мезо- і мікрорівня, новітніх 

технологічних укладів, запитів ринку, трендів трансформації світового 

господарства. 

Стратегія розвитку людського капіталу на сучасному етапі повинна 

стимулювати тісний контакт роботодавців та освітніх установ з метою 

зближення розуміння переліку і складу потреб в професійних компетенціях 

працівників, а управлінські рішення, розраховані на перспективу, не можуть 

прийматися без стратегічного, концептуального бачення майбутнього [489 с. 
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103]. 

Стосовно мезорівня, то людський капітал є наявним у регіоні запасом 

людських ресурсів (а саме здібностей, навичок і компетенцій економічно 

активного населення), підвищення якості якого додає регіону додаткові 

конкурентні переваги і є мультиплікатором регіонального розвитку, 

рушійним фактором соціально-економічного розвитку регіонів [461].  

В системі регіонального управління людським капіталом сильніше 

виражена стратегічна спрямованість, що відображає цілі регіону. Особлива 

увага приділяється формуванню цінностей у підприємств, що знаходяться на 

даній території: розвиток людських ресурсів має на увазі створення умов для 

мобілізації потенціалу працівника в інтересах регіону [542].  

Тому розвиток людського капіталу має стати однією з основних цілей 

регіональних стратегій соціально-економічного розвитку [172]. 

Шляхами вирішення проблематики розвитку людського капіталу 

можливо визначити стратегічні програми розвитку людського капіталу; 

посилення мотиваційних чинників, збільшення витрат на розвиток людського 

капіталу; посилення можливості до інноваційної діяльності підприємств на 

основі фінансових та податкових преференцій, створення технологічних та 

наукових кластерів, антикризових стратегій; участь у високотехнологічних 

процесах виробництва; збільшення підготовки фахівців у сфері ІКТ. 

Тому в процесі залучення інвестицій у людський капітал держава 

повинна впроваджувати дієві заходи щодо ефективного розвитку людського 

капіталу, а саме: фінансування державою пріоритетних стратегічних 

напрямів людського розвитку; започатковувати сучасні програми розвитку 

людського капіталу; стимулювати збільшення витрат суб’єктів 

підприємницької діяльності у розвиток людського капіталу працівників; 

проводити залучення інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку 

системи освіти та науки, охорони здоров’я; провести зміни у системі оплати 

праці та мотивації працівників; оптимізувати структуру професійно-освітньої 

підготовки трудових ресурсів на основі потреб економіки; створити 
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актуальні програми формування безперервної системи освіти та постійного 

підвищення кваліфікації людського капіталу [146]. 

З метою досягнення максимальної ефективності використання 

людського капіталу пропонуються різні підходи, в т. ч. застосовувати 

стратегію розвитку людського капіталу залежно від стадії економічного 

циклу (рис. 2), що передбачає залучення інвестицій. Як результат, 

досягається загальна мета: зниження рівня ділового циклу розвитку 

економіки та запобігання або мінімізація негативних наслідків кризи шляхом 

підвищення інноваційного потенціалу та інноваційної діяльності підприємств 

шляхом розвитку людського капіталу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Антикризова стратегія розвитку людського капіталу залежно 

від стадії економічного циклу [583]. 

Загальна мета: зниження рівня циклу розвитку економіки та запобігання або 

мінімізація негативних наслідків кризи  

Метод досягнення мети: підвищення інноваційного потенціалу та інноваційної 

активності підприємств за рахунок розвитку людського капіталу 

Мета: запобігання кризі (накопичення інноваційного потенціалу) 

Заходи: підвищення рівня освіти та створення сприятливих умов 

для прояву творчої та наукової діяльності, фінансування науково-

дослідної роботи, придбання патентів і технологій виробництва 

Стадія 

докризового 

розвитку 

економіки 

 

Стадія кризи 

 

Стадія 

застою 

Мета: мінімізація негативних аспектів кризи (впровадження 

процесів та маркетингових інновацій)  

Заходи: стимулювання гнучкості працівників підприємства для 

максимально можливого зменшення обсягу бізнес-процесів 

Мета: подолання кризи (впровадження технологічних інновацій) 

Заходи: підвищення кваліфікації працівників підприємства для 

активної реалізації доступних технологічних нововведень у 

виробництво 

Стадія 

післякризовог

о відновлення 

економіки 

 

Інформування менш впливових але більш важливих стейкхолдерів 

та залучення до діалогу 
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Важливо підкреслити, що на відміну від матеріального та інших видів 

капіталу, людський капітал має ірраціональну складову, тому успішне 

управління людським капіталом вимагає індивідуального підходу та 

врахування великого різноманіття психологічних факторів [583]. 

Зростаюча потреба в інженерах у галузі ІКТ та швидка міграція 

професіоналів галузі також підкреслює необхідність інвестицій у людський 

капітал та розширення цифрового капіталу. Україна могла б здійснити 

реформи освіти та запровадити програми навчання в закладах освіти для 

покращення пропозиції кваліфікованих та технологічних працівників ІКТ. 

ІКТ-послуги та програмне забезпечення в останній період зростає 

завдяки наявному людському капіталу та низьким бар’єрам для виходу на 

світові ринки. Досвід, що пов’язує ІКТ з сегментами доданої вартості в 

зазначених галузях дозволить охопити частину зростаючого світового ринку 

для участі у процесах виробництва, пов’язаного з Industry 4.0 [564]. 

Інвестиції в людський капітал є будь-яка дія щодо підвищення 

кваліфікації та здібностей, а, отже, продуктивності праці робітників. Витрати, 

щодо сприяння підвищення продуктивності, можливо визначити як 

інвестиції, враховуючи можливості багаторазового компенсування витрат 

потоком доходів у майбутньому [196; 319].  

Інвестиції в людський капітал виступають важливим чинником 

економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності в 

розвинених країнах. Накопичення та збереження людського капіталу, 

проведення в життя стратегій, які спонукають людей до удосконалення 

власних навичок та вмінь протягом життя за допомогою постійного навчання 

та професійної підготовки – головні умови досягнення стійкого розвитку 

економіки. Саме тому для економічного підйому в країні поряд з 

інвестиціями у фізичний капітал необхідні великомасштабні інвестиції в 

освіту, здоров’я, культуру та інші компоненти людського капіталу [489]. 

Рішення щодо інвестицій в людський капітал мають міжчасовий 

характер, тобто сьогоднішні інвестиції передбачають отримання окупності у 
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майбутньому. Зазначені рішення передбачають досить складні очікування 

щодо майбутнього та можуть спричинити неефективність через проблеми 

затримки у разі виникнення перешкод чи ринкових невдач [502].  

Притаманна динаміка інвестиційних рішень щодо людського капіталу 

також породжує взаємодію між різними видами людського капіталу. 

Динамічна взаємодоповнюваність означає, що дана інвестиція в людський 

капітал сьогодні впливає не тільки на майбутні виплати, але й на подальше 

накопичення людського капіталу [489; 542]. 

Інвестування в людський капітал є перспективною стратегією для 

досягнення стабільного позитивного зростання. Але масштаби наслідків 

залишаються залежними від країни та змінюються, враховуючи кількість 

інтересів, політики, що розглядається, та компонентів людського 

капіталу [502].  

Зростання продуктивності праці може бути посилено, якщо розвиток 

людського капіталу буде покращено шляхом розробки та прийняття нових 

стратегій у виробничій та економічній діяльності. Цілі сталого розвитку 

(ЦСР) підкреслюють напрям розвитку людського капіталу через інклюзивну 

та якісну освіту за допомогою гідних умов праці та зростання [560]. 

Державна політика має сприяти впровадженню базових навичок ІКТ у 

початковій освіті, адаптуючи шкільні програми та запроваджуючи навчальні 

можливості на основі роботи, щоб надати молоді компетентності, які роблять 

їх доповненням до цифрових технологій [473]. 

Університети та інші ВНЗ мають відповідний вплив на деякі змінні, 

пов’язані з регіональною економічною динамікою, сприяючи розвитку 

людського капіталу, створенню нових підприємств та підвищенню 

продуктивності праці. Зокрема, регіони отримуватимуть користь лише за 

наявності високого рівня людського капіталу, якщо є мінімальні умови для 

використання цих висококваліфікованих людей. В іншому випадку більша 

частина освіченої робочої сили може мігрувати, і більшість регіональних 

інвестицій у модернізацію людського капіталу закінчиться перевагою інших 
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регіонів (як правило, більш багатих) та потенційно посилить існуючі 

регіональні відмінності.  

Політичні стимули до формування нових підприємств можуть бути 

частиною стратегії, спрямованої на зменшення регіональних нерівностей та 

зменшення дисбалансів людського капіталу, викликаних міграцією. Якщо 

дивитися на вищу освіту, без ефективної регіональної політики, існує ризик, 

що випускники переїдуть в інше місце, оскільки місцева економічна 

динаміка буде недостатньою, щоб утримати та скористатись потенціалом 

людського капіталу. Існує необхідність більшої взаємодії та координації між 

провідними суб’єктами вищої освіти та регіональною політикою з метою 

просування більш згуртованої та ефективної економічної політики шляхом 

підвищення кваліфікації людського капіталу [468]. 

Інвестиції в людський капітал ефективно підтримують економічне 

зростання. Тому освіта повинна зосереджуватися на якості та ефективності 

освіти для вдосконалення пізнавальних навичок. Додаткові витрати на освіту 

забезпечують освітні ресурси, фізичну інфраструктуру та домашню освіту, 

одночасно покращуючи соціальне забезпечення. Різноманітність навичок 

робочої сили може бути збільшена за рахунок більшої освіти та заохочень до 

участі у галузі охорони здоров’я та добробуту, техніці, виробництві, 

будівництві та науці. Це включає поступове коригування освітніх рівнів та 

орієнтацію на навички роботи на високому та середньому рівнях, включаючи 

надання стимулів для відповідних прямих іноземних інвестицій (ПІІ) [455].  

Визнання важливості інвестицій в людський капітал вимагає 

дотримуватись ефективних стратегій впровадження та державної фінансової 

підтримки (близько 2–5% ВВП) [518]. 

Сприяння економічному зростанню не повинно враховувати лише 

інвестиції в людський капітал через формальну освіту, а й інвестиції в 

інтенсивну технологію / наукомістку діяльність, створюючи високу додану 

вартість для економіки (наприклад, фінансове посередництво, дослідження, 

розробки) [585]. 
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Особливо, враховуючи сучасні потреби у висококваліфікованих кадрах, 

здатних вирішувати складні технологічні завдання та мати творчі здібності, 

нагальним вбачається розробляти державну політику розвитку людського 

капіталу на найближчий період, яка відображена у відповідних секторальних 

та регіональних стратегіях, з можливим інвестуванням заходів та програм, 

що дозволяють розширений доступ до навчання, виявлення та розвиток 

лідерських здібностей, креативності та мобільності талановитих 

особистостей, створення командної атмосфери, технології пошуку 

необхідного персоналу, осучаснених можливостей набуття досвіду, реалізації 

віддаленого доступу до робочих місць. 

Людський капітал тісно пов'язаний з економічним розвитком, що 

знайшло відображення в роботах індійського вченого, лауреата Нобелівської 

премії з економіки (1998 р.) А. Сена. У своїх дослідженнях А. Сен 

використовував підхід «з точки зору можливостей» (capability approach) і 

обґрунтував положення про те, що процес розвитку – це не зростання тільки 

матеріального або економічного добробуту, а розширення можливостей 

людини, яке передбачає «велику свободу вибору, щоб кожен міг вибирати з 

великого числа варіантів ту мету і той спосіб життя, які він вважає 

переважними» [323, с. 235].  

Згідно з висновками А. Сена, економічне зростання може сприяти 

людському розвитку тоді, коли воно забезпечує не тільки підвищення доходу 

на душу населення, але і дозволяє мати достатній рівень державних 

інвестицій в людський капітал, а також супроводжується справедливим 

розподілом ресурсів в економіці. 

Отже, держава повинна забезпечувати не стільки рівність споживання, 

скільки рівність можливостей, насамперед у сфері отримання освіти, послуг 

охорони здоров'я, а також політичних і цивільних прав. Це дасть «імпульс» 

зростання людського капіталу. Всі заходи, спрямовані на формування і 

розвиток людського капіталу, повинні бути націлені на розширення 

можливостей громадян (відповідність принципу А. Сена - «розширення прав 
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і свобод громадян»).  

Виходячи з того, що обраний Україною шлях інноваційного розвитку 

економіки та Четверта промислова революція характеризуються розвитком 

цифрових технологій, глобалізацією і зміною взаємодій між особистістю і 

суспільством, кардинально має змінитися державна політика щодо 

формування і розвитку людського капіталу, яка має зосередитися на 

створенні комфортного інноваційного середовища, в якому перетинаються 

завдання формування попиту на інноваційну працю; заохочення процесів 

неперервної освіти; забезпечення відповідності професійної підготовки 

потребам ринку праці, розвитку креативності, культурних індустрій та 

комунікацій. Необхідно визначити стратегію інституціональних змін, 

спрямовану на розширення участі заінтересованих сторін в реалізації 

державної політики щодо розвитку людського капіталу, яка стане основою 

для побудови партнерства між усіма управлінськими рівнями [383, с. 137]. 

Стратегія розвитку людського капіталу має стати головною стратегію 

якісного зростання соціально-економічної системи і інноваційної моделі 

економіки України. Вона має визначити загальну мету, цілі, пріоритети та 

механізми розвитку; взаємодію учасників господарської діяльності у ході її 

реалізації.  

На думку автора, стратегія розвитку людського капіталу – це: сполучна 

ланка між механізмами державного регулювання розвитку людського 

капіталу; засіб управління процесами державного управління, що визначає, 

яким чином відбувається розподіл відповідальності; план заходів для 

забезпечення розвитку людського капіталу і інноваційного розвитку 

економічних суб’єктів; комплексна система дій держави, які спрямовані у 

напрямі розвитку людського капіталу у нестабільних, змінних умовах.  

Головна мета державної стратегії розвитку людського капіталу – 

створення умов для підвищення якісних характеристик людського капіталу,  

інноваційного розвитку і стійкого економічного зростання країни. 

Враховуючи технологічні засади побудови «дерева цілей», головна мета 
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державного регулювання формування людського капіталу повинна бути 

єдиною. І лише після обрання головної мети можливо розробляти 

декомпозицію цілей, які будуть вказувати на найбільш доцільні способи 

досягнення головної мети. 

Сучасні науковці доводять, що вплив суб’єктів державного управління 

на об’єкт управління реалізується за допомогою дії механізмів державного 

управління (регулювання). Механізми державного регулювання розвитку 

людського капіталу є системою адміністративних, правових, економічних, 

організаційних та інформаційних методів і засобів впливу на взаємодію між 

об'єктами і суб'єктами управління. Система механізмів державного 

регулювання, у тому числі розвитку людського капіталу, має виконувати три 

важливих функції: 1) відтворювати себе як ефективну систему; 

2) забезпечувати управління розвитком складових держави, суспільства та 

країни; 3) створювати умови для успішного руху країни до нової якості 

характеристик конкурентоздатності та соціо-гуманітарного комфорту [431].  

Вивчення механізмів державного управління повинно базуватися на 

використанні системного підходу, який обов`язково передбачає розгляд 

структурної побудови, процесів функціонування та процесів розвитку [96].  

Тому реалізація стратегії державної підтримки розвитку людського 

капіталу має передбачати наявність оптимальної побудови і ефективного 

функціонування правового, організаційного, економічного, комунікативного 

механізмів державного регулювання, визначення основних складових 

реформування, як основи ефективного впливу держави на різні сфери, галузі, 

організації, діяльність яких спрямована на розвиток людського капіталу і 

розвиток інноваційної економіки (рис. 5.2).  

Основними інструментами державного впливу на людський капітал є 

державний бюджет, фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, науки, 

системи соціального страхування та соціального захисту. Державна політика 

на ринку праці повинна бути спрямована також на розвиток людського 

капіталу. Це може бути пов'язано з ефективною роботою щодо попередження  
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Рис. 5.2. Концептуальні засади стратегії державного регулювання розвитку людського капіталу 
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безробіття або допомоги молоді з визначенням на ринку праці. Велика 

частина молоді не знайома вимогами сучасного ринку праці, особливо в 

зв'язку з введенням професійних стандартів і нової системи оцінки 

кваліфікацій, що веде до неадекватного сприйняття вимог роботодавців і 

невірного вибору професії [466, c. 395-399].  

Важливо наголосити, що ефективне функціонування ринку праці на 

усіх рівнях, залежить від існуючого механізму державного та регіонального 

регулювання ним, що надає можливість враховувати загальноєвропейські 

тенденції розвитку, історико-культурні особливості територій, тенденції 

щодо переміщення робочої сили. 

Процес стратегічного державного регулювання розвитку людського 

капіталу повинен базуватись на методології, відповідних положеннях. 

Базовими положеннями є те, що стратегії створюють ієрархічну систему із 

взаємопов’язаними елементами. Ця система має відповідати системі 

національної економіки, об’єднуючи макро-, мезо- та мікрорівні. Методи 

формування стратегій для кожного рівня і компонент системи будуть 

специфічними. У процесі розроблення стратегій треба враховувати цілі, 

завдання, що притаманні кожному рівню системи, а стратегії відображають 

націленість на вирішення вказаних завдань. 

Успіх у процесі розроблення стратегічних документів можна отримати 

у разі залученення якомога ширшого кола зацікавлених сторін, якими є 

влада, бізнес-середовище, наукове співтовариство, населення. Водночас 

органи влади постають ініціаторами й організаторами цього процесу, наукове 

коло здійснює функції незалежного експерта, бізнес і населення є головними 

зацікавленими гравцями, виступаючи у ролі виробників і споживачів 

продукції, послуг. 

Необхідно враховувати той факт, що в сучасних умовах розвиток 

національної соціально-економічної системи неможливий без урахування 

динаміки і тенденцій в міжнародних відносинах, які є багатовекторними і 

багаторівневими і відносяться до сфери політики, економіки, фінансів і 
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соціального забезпечення [323, с. 50].  

У звязку з цим, на всіх рівнях стратегія державного регулювання 

розвитку людського капіталу характеризується своєрідністю: 

– на мегаекономічному рівні, що відповідає сучасним тенденціям 

світової глобалізації, – державний вплив на зміни характеристик людського 

капіталу, посилення його мобільності, перерозподілу у світовому масштабі та 

формування глобального (світового) людського капіталу загалом і 

міжнародного людського капіталу (інтеграційних угрупувань регіонів або 

зон, наприклад ЄС, ОЄСР), зокрема; 

– на макрорівні – накопичення та збереження людського капіталу у часі 

і загальнонаціональному просторі; формування і розвиток людського 

капіталу країни; забезпечення суспільного розвитку з утворенням нових 

суспільних відносин, інститутів, цінностей, поєднаних з втіленням новітньої 

техніки та технології, виникненням нових типів інтелектуальної діяльності, 

появою здебільшого радикальних, проривних інновацій; 

– на мезорівні – накопичення людського капіталу у часі та 

регіональному (галузевому) просторі; формування та розвиток людського 

капіталу регіону (галузі); забезпечення розвитку нових суспільних відносин у 

регіоні (галузі). 

На мезо- та мікрорівнях підґрунтям постає консолідація із загальною 

стратегією суб’єктів господарювання, ступенем їхньої інноваційної 

активності, здатності до інноваційного розвитку, участі в реалізації 

державних програм щодо формування і розвитку людського капіталу. На 

мікрорівні управління людським капіталом стосується організацій, і його 

здійснюють власники (бізнесмени, підприємці та утримувачі акцій, які 

шукають ідеї, проектують компанії, створюють, розвивають, продають або 

ліквідують їх) та менеджери (керівники, які цілеспрямовано впливають на 

окремих виконавців і колектив у цілому в межах своїх повноважень для 

досягнення визначених цілей і забезпечення позитивних результатів 

функціонування системи). На сімейному рівні – це управління родиною, 
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ведення домашнього господарства. На індивідуальному рівні – це 

самоуправління, самоменеджмент, самоорганізація. 

Оскільки людський потенціал невіддільний від свого власника, процес 

розвитку абсолютно неможливий без безпосередньої активної участі самої 

людини. Держава, суспільство мають створювати, по можливості, рівні 

умови для розвитку всіх громадян, але повнота використання, реалізації цих 

умов великою мірою визначається зусиллями кожної окремої людини. Це 

означає, що людина повинна свідомо ставитися до власного розвитку, не 

«пливти за течією», а планувати свій життєвий шлях, не боятися ставити 

високі цілі та управляти процесом їх досягнення, постійно докладаючи до 

цього власних зусиль, і намагатися допомогти в цьому іншим. Утримансько-

очікувальна позиція є абсолютно неприйнятною, і зводить нанівець усі 

зусилля з боку держави, суспільства, громади [185, с. 273]. 

Отже, основним ініціатором регулювання інституціональних 

перетворень та створення рівних умов для розвитку людського капіталу, 

розширення прав і свобод громадян повинна виступати держава. Саме на 

державу покладено функції з формування національного та регіонального 

людського капіталу; розробки організаційно-правових та економічних 

заходів для забезпечення дієвого державного регулювання та їх координації. 

Дослідження дало змогу дійти висновку, що в період трансформації 

суспільних відносин в умовах зниження інвестицій в людський капітал 

важливою є розробка державної стратегії розвитку людського капіталу на 

основі актуалізації інституційних та інноваційних чинників. За умов 

природного скорочення чисельності носіїв людського капіталу необхідним є 

підвищення його якісних характеристик, подолання деформацій професійно-

кваліфікаційної структури зайнятості та адекватного фінансування освітніх 

послуг.  

На наш погляд, важливою складовою стратегії державного 

регулювання розвитку людського капіталу нашої країни має бути 

євроінтеграційний вектор розвитку України, який активно реалізується в 
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останні роки. 

Тому, визначаючи євроінтеграцію наскрізним завданням реформування 

країни, органи державної влади та місцевого самоврядування мають всебічно 

враховувати у своїй діяльності і питання розвитку людського капіталу, в 

тому числі в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом.  

Тим більше, що виконання Угоди про асоціацію виконуються у 

контексті Цілей сталого розвитку, як всеосяжного і орієнтованого на інтереси 

людини пакету цілей та завдань, що у зрівноважений та комплексний спосіб 

забезпечують сталий розвиток у трьох його вимірах – економічному, 

соціальному та екологічному.  

Слід зазначити, що Угода про асоціацію з ЄС є дороговказом 

успішного довгострокового розвитку України, забезпечення добробуту та 

процвітання усіх громадян та розвитку людського капіталу в довгостроковій 

перспективі.  

Аналіз Звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

за 2019 р свідчить, що за підсумками зазначеного року запроваджено 

концептуально новий інструмент для регіонального виміру євроінтеграційної 

політики. Зокрема розпочався процес створення євроінтеграційних офісів у 

регіонах, які покращать доступ громадян на місцях до інформації про нові 

можливості, що відкриваються у рамках співробітництва з ЄС, дозволять 

максимально залучити їх до освітніх, наукових, культурних, ділових проектів 

та програм. Першим етапом стало започаткування пілотного проекту зі 

створення Офісу євроінтеграції у м. Херсон на базі Агенції регіонального 

розвитку. До 2024 року заплановано поширити географію євроінтеграційних 

офісів на інші регіони України. 

За підсумками 2019 р. поточний прогрес виконання Угоди про 

асоціацію з боку Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших 

органів державної влади склав 37 % від запланованого протягом року обсягу 

реалізації завдань. Кабінетом Міністрів України було виконано 53 % завдань, 
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передбачених планом заходів на 2019 р., Верховною Радою України – 12 % 

завдань, інші органи державної влади виконали 21 % завдань. Позитивом є 

той факт, що протягом 2019 р. було виконано 100 % завдань у сферах 

«Освіта, навчання та молодь» і «Соціальна політика та трудові відносини», 

які мають безпосереднє відношення до розвитку людського капіталу [120].  

В цілому, станом на 01.01.2020 р. загальний прогрес виконання Угоди 

про асоціацію за 2014-2024 рр. склав 43 %. Найбільшого прогресу за весь час 

імплементації Угоди про асоціацію серед напрямів, які тісно пов’язані з 

розвитком людського капіталу досягнуто у сферах «Політичний діалог, 

національна безпека та оборона» – 86 %, «Юстиція, свобода, безпека, права 

людини» – 82 %, «Підприємництво» – 76 %. Разом з тим, є сфери, що тісно 

пов’язані з розвитком людського капіталу, у яких Україна значно відстає від 

графіку виконання своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію: «Освіта, 

молодь, навчання» – 61 %, «Гуманітарна політика» – 62 %, «Наука, 

техноголії та інновації, космос» – 35 %, «Соціальна політика та трудові 

відносини» – 35%, «Громадське здоров’я» – 21% [120].  

Слід зазначити, що імплементація Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС в контексті розвитку людського капіталу у сфері «Юстиція, свобода, 

безпека та права людини» сприяє досягненню Цілей сталого розвитку 5 

«Гендерна рівність», 10 «Скорочення нерівності» та 16 «Мир, справедливість 

та сильні інститути». Імплементація Угоди про асоціацію у сфері 

«Підприємництво» сприяє досягненню Цілей сталого розвитку 1 «Подолання 

бідності», 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства», 5 

«Гендерна рівність», 8 «Гідна праця та економічне зростання», 9 

«Промисловість, інновації та інфраструктура», 10 «Скорочення нерівності» 

та 11 «Сталий розвиток міст і громад». Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 р. сприяло виконанню національного завдання 8.6 

«Створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації 

потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної 

економіки». 
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Імплементація норм та принципів законодавства ЄС у сфері 

підприємництва є надважливим завданням для України на сьогоднішній 

день. Повна та якісна імплементація даних норм буде мати вирішальне 

значення як для українського бізнесу, так і для державного сектору. Сфера 

підприємництва згідно з Угодою про асоціацію включає в себе аспекти 

конкуренції, державної допомоги, корпоративне управління та питання 

заснування і діяльності компаній. 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в контексті 

розвитку людського капіталу у сфері «Наука, технології та інновації, космос» 

сприяє досягненню Цілей сталого розвитку 4 «Якісна освіта», 8 «Гідна праця 

та економічне зростання» та 9 «Промисловість, інновації та інфраструктура». 

Зокрема, виконання Угоди про асоціацію за 2019 р. сприяло виконанню 

національного завдання 9.5 «Створити фінансову та інституційну системи 

(інноваційну інфраструктуру), що забезпечуватимуть розвиток наукових 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок» [120]. 

Імплементація Угоди про асоціацію у сфері «Гуманітарна політика» 

сприяє досягненню Цілей сталого розвитку 4 «Якісна освіта», 5 «Гендерна 

рівність», 8 «Гідна праця та економічне зростання», 11 «Сталий розвиток 

міст і громад» та 17 «Партнерство заради сталого розвитку». Зокрема, 

виконання Угоди про асоціацію за 2019 рік сприяло виконанню національних 

завдань 4.5. «Збільшити поширеність серед населення знань і навичок, 

необхідних для отримання гідної роботи та підприємницької діяльності», 8.6 

«Створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації 

потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної 

економіки» та 11.3 «Забезпечити збереження культурної і природної 

спадщини із залученням приватного сектору». 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в контексті 

розвитку людського капіталу у сфері «Соціальна політика та трудові 

відносини» сприяє досягненню Цілей сталого розвитку 1 «Подолання 

бідності», 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства», 4 
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«Якісна освіта», 5 «Гендерна рівність», 8 «Гідна праця та економічне 

зростання» та 10 «Скорочення нерівності». Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 р. сприяло виконанню національних завдань 1.2 

«Збільшити охоплення бідного населення адресними програмами соціальної 

підтримки», 8.8. «Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і 

безпечних умов праці для всіх трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, 

особливо жінок-мігрантів, та осіб, які не мають стабільної зайнятості» та 10.3 

«Забезпечити доступність послуг соціальної сфери» [120]. 

Імплементація Угоди про асоціацію в контексті розвитку людського 

капіталу у сфері «Громадське здоров’я» сприяє досягненню Цілей сталого 

розвитку 3 «Міцне здоров’я і благополуччя», 4 «Якісна освіта», 6 «Чиста 

вода та належні санітарні умови», 14 «Збереження морських ресурсів» та 15 

«Захист та відновлення екосистем суші». Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 р. сприяло виконанню національних завдань 3.8 «Знизити 

поширеність тютюнокуріння серед населення з використанням інноваційних 

засобів інформування про негативні наслідки тютюнокуріння» та 3.9 

«Здійснити реформу фінансування системи охорони здоров’я» [120].  

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в контексті 

розвитку людського капіталу у сфері «Освіта, навчання та молодь» сприяє 

досягненню Цілей сталого розвитку 4 «Якісна освіта», 8 «Гідна праця та 

економічне зростання», 9 «Промисловість, інновації та інфраструктура», 10 

«Скорочення нерівності», 11 «Сталий розвиток міст і громад», 13 

«Пом’якшення наслідків зміни клімату», 16 «Мир, справедливість та сильні 

інститути» та 17 «Партнерство заради сталого розвитку». Зокрема, виконання 

Угоди про асоціацію за 2019 р. сприяло виконанню національних завдань 4.1. 

«Забезпечити доступність якісної шкільної освіти для всіх дітей та підлітків», 

4.5. «Збільшити поширеність серед населення знань і навичок, необхідних 

для отримання гідної роботи та підприємницької діяльності», 10.2. 

«Запобігати проявам дискримінації в суспільстві» та 10.3. «Забезпечити 

доступність послуг соціальної сфери» [120].  
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Недостатній рівень виконання завдань Угоди про асоціацію за період за 

2014-2024 рр., який склав лише 43 %, свідчить про необхідність посилити 

роботу органів державної влади в цьому напрямку. Окрім того, виконання 

потребують також завдання, які передбачено Угодою на 2020 р., ключовими 

серед яких є: 

• запровадження стимулюючих механізмів для роботодавців з метою 

працевлаштування осіб з інвалідністю (Директива Ради 2000/78/ЄС про 

встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та 

професійної діяльності) шляхом розробки та прийняття відповідного 

законопроекту; 

• реалізація Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми 

на 2016-2020 рр.; 

• удосконалення механізму колективного звільнення (Директива Ради 

98/59/ЄС про наближення законодавств держав-членів щодо колективного 

звільнення); 

• продовження роботи щодо оновлення переліку актів законодавства 

ЄС, передбачених Доповненням XL до Угоди про асоціацію; 

• приєднання України до Індексу цифрової економіки та суспільства 

(The Digital Economy and Society Index (DESI)). 

• прийняття Закону України «Про працю», що надасть можливість 

інкорпорувати в національне законодавство акти права ЄС: 

- Директиву Ради 89/391/ЄЕС про запровадження заходів із заохочення 

поліпшення охорони здоров’я та безпеки працівників на роботі; 

- Директиву Ради 97/81/ЄC стосовно ліквідації дискримінації та 

удосконалення якості умов праці на умовах неповного робочого часу та 

сприяння розвитку неповної зайнятості на добровільній основі; 

- Директиву Ради 91/533/ЄЕС стосовно обов’язку роботодавців 

повідомляти працівників про основні аспекти трудового договору; 

- Директиву Ради 1999/70/ЄС стосовно забезпечення гідної праці, 

виконуваної на умовах строкового трудового договору на засадах 



 

 

322 

недискримінації [120]. 

В сучасних умовах глобалізаційних змін світової економіки, активізації 

інноваційних трансформацій соціально-економічних систем на засадах 

впровадження новітніх інформаційних технологій та менеджменту знань 

одним із вирішальних чинників досягнення конкурентоспроможності 

України й успіху програм модернізації економіки в умовах європейської 

інтеграції є розвиток людського капіталу із застосуванням публічно-

приватного партнерства (ППП). 

Європейська комісія визначає ППП як форму співпраці між 

публічними органами та приватним сектором, які мають на меті забезпечити 

фінансування, будівництво, оновлення, управління або підтримку 

інфраструктури чи надання послуг [509].  

Відповідно до бачення Економічної комісії ООН у Європі (англ. – 

UNECE), ППП  це форма співпраці, що спрямована на фінансування, 

проектування, впровадження та функціонування об’єктів та послуг у 

державному секторі, основними характеристиками якої є надання 

довгострокових послуг (до 30 років); передача ризику приватному сектору; 

різні форми довгострокових договорів, що укладаються між юридичними 

особами, громадським сектором та публічними суб’єктами [604].  

Відмінними ознаками ППП є: 1) тривалий термін відносин, який 

передбачає співпрацю партнерів державного і приватного секторів у різних 

аспектах запланованого інфраструктурного проекту; 2) модель фінансування 

проекту; 3) роль економічного оператора, який взаємодіє на різних етапах 

проекту (проектування, впровадження, фінансування). Партнер, який 

представляє державний сектор, зосереджується, переважно, на визначенні 

цілей, яких необхідно досягнути в контексті загальносуспільних інтересів; 

якості надаваних послуг і цінової політики; бере на себе відповідальність за 

моніторинг відповідності встановленим цілям; 4) розподіл ризиків між 

партнерами, які представляють державний і приватний сектори; 5) проект 

ППП повинен також передбачати проектування, будівництво, експлуатацію 
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та/або утримання основних фондів у поєднанні з приватним фінансуванням 

[67, c. 8]. 

У процесі формування, трансформації та використання людського 

капіталу беруть участь усі суб’єкти управлінських систем, які взаємодіють 

між собою. Джерелом інвестицій в людський капітал можуть виступати: 

держава, регіони, територіальні громади, недержавні суспільні фонди і 

організації, окремі підприємства, домогосподарства (індивіди), міжнародні 

фонди і організації та інші інститути громадянського супільства.  

Забезпечення дієвості системи державного управління вимагає її 

адаптації до нових вимог трансформації суспільства. В цих умовах 

важливими є розробка та здійснення системних заходів державної соціально-

економічної політики, спрямованих на забезпечення інституціональних умов 

ефективної діяльності інвесторів у розвиток людини, сталого економічного 

розвитку та побудови нової, соціально орієнтованої, інноваційної 

економічної моделі в Україні. 

З боку держави має бути забезпечена скоординованість та єдність 

пріоритетних цілей демографічної, соціально-економічної та інноваційної 

політики на державному та регіональному рівнях, кадрової політики на 

корпоративному рівні та політики особистісного розвитку окремих носіїв 

людського капіталу. В умовах інноваційної орієнтації господарської 

діяльності оптимальне використання людського капіталу є ключовим 

джерелом соціально-економічного та інноваційного розвитку країни (рис. 

5.3).  

Відповідноз боку держави має бути забезпечена скоординованість та 

єдність пріоритетних цілей демографічної, соціально-економічної та 

інноваційної політики на державному та регіональному рівнях, кадрової 

політики на корпоративному рівні та політики особистісного розвитку 

окремих носіїв людського капіталу. Враховуючи вищевикладене, можна 

стверджувати, що в умовах інноваційної орієнтації господарської діяльності 

оптимальне використання людського капіталу є ключовим джерелом 
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соціально-економічного зростання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.3. Етапи державного регулювання розвитку людського капіталу 

в контексті інноваційного розвитку економіки України 

Розроблено автором на основі [70; 208; 271]. 

Планування та узгодження стратегічних цілей між суб’єктами розвитку людського капіталу 

Розробка механізмів ДР і адекватної мотиваційної системи на всіх рівнях 

Організація виконання державних управлінських рішень, оптимізація зв’язків між 

суб’єктами розвитку людського капіталу 

Стратегічні цілі інноваційного розвитку економіки країни 

Державне регулювання розвитку людського капіталу 

Моніторинг, оцінка стану людського капіталу, ефективності розвитку складових 

людського капіталу і результативності державного регулювання 
Ефективний розвиток ЛК 

Принципи, цілі, завдання розвитку людського капіталу з урахуванням 

інноваційної моделі економіки 

Інноваційний розвиток економіки України відповідно до визначених цілей  

Рівні інвестування в людський капітал 

Державні програми щодо розвитку людського капіталу 

 

Охорона 

здоров`я  
Оcвіта Накопичення

інформації 
Мобільність, 

міграція 
Екологія, 
культура і 
дозвілля 

Особистісний рівень ЛК: 
людський капітал окремих 

осіб включає інвестування у 

капітал здоров’я, культурно-

моральний капітал, 

трудовий капітал, 

інтелектуальний капітал, 

організаційний капітал, 

підприємницький капітал 

Макрорівень ЛК:  
сукупний людський капітал 

країни включає інвестування 

в соціальний капітал, 

політичний капітал, 

національні інтелектуальні 

пріоритети, національні 

конкурентні переваги, 

природний потенціал 

Мікрорівень ЛК:        
людський капітал організації  

вкладення коштів у визнані 

активи індивідуального 

людського капіталу, фірмові 

нематеріальні активи, 

організаційний капітал, 

структурний капітал, бренд-

капітал, соціальний капітал 

Моти-

вації 
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Тому, по-перше, необхідна послідовна державна політика у сфері 

розвитку людського капіталу. По-друге, необхідні збалансовані інвестиції у 

людський капітал і на особистісному рівні, і на рівні окремих підприємства, 

галузі, регіону, і в цілому на рівні держави. І, по-третє, необхідне збільшення 

частки людського капіталу в структурі елементів суспільного багатства. 

В основі державного регулювання розвитку людського капіталу 

повинні знаходитися першочергові заходи щодо реформування системи 

охорони здоров’я (страхування, надання медичної допомоги), створення 

інноваційного середовища у системі освіти, оптимізації структури 

професійно-освітньої підготовки трудових ресурсів відповідно до потреб 

інноваційної економіки; створення нових програм формування безперервної 

системи освіти та регулярного підвищення кваліфікації людського капіталу, 

соціальна підтримка, створення безпечного середовища існування. 

Отже, стратегія державного регулювання розвитку людського капіталу 

в сучасних умовах має бути спрямовано на досягнення певного результату, 

тобто воно повинно мати цільову спрямованість, особливо враховуючи 

євроінтеграційні прагнення України.  

Тому ми поділяємо думку С.А. Скиби [329, с.158], який пропонує 

вітчизняну стратегію розвитку людських ресурсів формувати у контексті 

європейської стратегії розвитку – «Європа 2020: Стратегія розумного і 

інклюзивного зростання», яка базується на аналізі якості життя населення 

ЄС. 

Згідно зі Стратегією визначено три напрями зростання:  

– розумне зростання (розвиток економіки, що базується на знаннях);  

– стійке зростання (функціонування економіки, що передбачає 

раціональне використання ресурсів зеленої економіки);  

– інклюзивне зростання (соціальна інклюзія, підвищення рівня 

зайнятості населення, досягнення соціального узгодження). 

Для України вищеназвані цілі можна визначити як орієнтири та 

конкретні завдання на довгострокову перспективу розвитку людських 
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ресурсів і суспільства. 

Інклюзивне зростання, насамперед, показує рівень розвитку 

суспільства, а саме: можливість задоволення власних потреб, право на працю 

і відпочинок, освіту, медицину, доступ до культурних цінностей та інших 

прав. Актуальність інклюзивного розвитку пов’язана з тим, що у всіх країнах 

постійно зростає розшарування населення. Інклюзивне середовище 

передбачає, що кожна особистість відчуває важливість свого життя і 

залучена у різні види діяльності. Держава зобов’язана дати можливість 

кожній людині реалізувати свій потенціал, бути активним повноцінним 

членом суспільства та отримувати таку частину результатів праці в 

результаті розподілу, яка дозволить забезпечити відтворення [17, с. 22]». 

Таким чином, в основу стратегії державного регулювання розвитку 

людського капіталу має бути покладено такі основні теоретико-

методологічні концепції: економіки знань, за якою знання і накопичений 

капітал в сучасних умовах є основним фактором суспільного розвитку; 

інноваційного розвитку, в якому основним фактором розвитку та 

конкурентоспроможності регіону і країни є безперервний потік інновацій, як 

результат діяльності людей з високими якісними характеристиками; 

соціального партнерства, який визначатиме норми взаємодії та довіри у 

відносинах між державою, бізнесом, громадськістю, роботодавцями та 

працівниками на основі спільних інтересів. 

 

5.2. Удосконалення державного регулювання стійкого розвитку 

територій як необхідна передумова розвитку людського капіталу на 

регіональному рівні 

 

У відповідь на політичні та економічні виклики, пов'язані, у тому числі, 

із COVID-19, внутрішньою трансформацією політичної та економічної сфер, 

формуванням інститутів політичної демократії і нових соціальних структур 

потребується удосконалення методів та моделей регіонального управління. 
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Стратегічні інтереси України полягають в необхідності удосконалення 

державного регулювання стійкого розвитку територій, як необхідної 

передумови розвитку людського капіталу на регіональному рівні. 

Суть парадигми стійкого розвитку територій України – синтез 

соціально-економічної та екологічної сфер життєдіяльності. Тому, 

дослідження теоретичних та практичних положень сьогоденного 

регіонального управління для забезпечення стійкого розвитку територій 

постає актуальною задачею з урахуванням трансформаційних процесів 

державотворення в Україні.  

Для України пошук нової регіональної парадигми управління 

територіями, здатної адекватно і своєчасно інтерпретувати нові реалії, 

органічно пов'язаний із взаємодією і узгодженістю інтересів стейкхолдерів. 

Наявність різноспрямованих інтересів суб'єктів території, що іноді 

суперечать один одному, потребує їх узгодження як по вертикалі (центр – 

регіон через нормативно-правові акти, стратегічне планування, цільові 

програми тощо), так і по горизонталі (органи влади, бізнес, населення через 

стратегічне планування, кластери, державно-приватне партнерство), і 

залучення в економічний оборот ресурсів усіх суб'єктів для стійкого 

збалансованого розвитку соціально-економічних систем регіонального рівня. 

Таке узгодження може забезпечити застосування стейкхолдерського підходу 

до регіонального управління. Доволі часто в рамках неоінституційної теорії 

науковці критикують принципи стейкхолдер-підходу за недостатню 

обґрунтованість зв'язку між соціальною відповідальністю та ефективністю, а 

також за часткову дезорієнтацію регіонального управління через значну 

кількість цілей стейкхолдерів, інтереси яких необхідно враховувати.  

Однак, на нашу думку, стейкхолдерський підхід доцільно 

застосовувати саме у питаннях державного регулювання стійкого розвитку 

територій, як необхідної передумова розвитку людського капіталу на 

регіональному рівні. 

Багатоаспектний розвиток територій України є важливим чинником 
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при розбудові інноваційної економіки як на регіональному, так і 

національному рівнях. Регіональне управління розвитком територій містить 

соціально-економічний, екологічний, інституційний напрями, що 

обумовлюють не тільки їх індивідуальність, але й загальний стан і тенденції. 

Результати розвитку територій характеризуються низкою показників, які 

відбивають результати діяльності територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів підприємництва у соціальному, економічному, 

екологічному напрямах розвитку.  

З позицій економічного розвитку обсяги реалізації підприємств 

України (рис. 5.4) свідчать, що темп його росту найбільший у 2017 р. (123,57 

%), а протягом 2018-2019 рр. спостерігається поступове зменшення темпу 

зростання: 2018 р – 119,44 %, 2019 р. 99,08 %.  

Проведений аналіз обсягу реалізації підприємств України за регіонами 

у 2019 р. (табл. 1.1) дозволив виділити тих з них, які мають найбільшу 

питому вагу, а саме: Дніпропетровська (11,57 %), Харківська (4,14 %), 

м. Київ (40,42 %), Донецька (4,68 %), Київська (5,35 %), Львівська (4,07 %) 

(рис. 5.5). 

 
 

Рис. 5.4. Загальні обсяги реалізації підприємств України, млн. грн.* 

* Розраховано автором за даними [85]. 
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Рис. 5.5. Питома вага обсягу реалізації за регіонами України у 2019 р., 

%* 

* Розраховано автором за даними [85] 

 

Інтерес для даного дослідження становить аналіз обсягу реалізації 

підприємств за їх розмірами (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Обсяг реалізації підприємств України у 2019 р. [85] 

Регіон 

Розмір підприємств 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства 

млн.грн 

у % до 

загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 

регіону 

млн.грн 

у % до 

загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 

регіону 

млн.грн 

у % до 

загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 

регіону 

Вінницька 50872,2 26,3 91757,1 47,5 50753,7 26,2 

Волинська 39124,7 21,1 116675,7 63,0 29498,6 15,9 

Дніпропетровська 631962,0 59,8 263584,5 25,0 160221,8 15,2 

Донецька 296184,3 69,3 96927,3 22,7 34183,1 8,0 

Житомирська 25689,8 23,6 54176,6 49,8 28866,7 26,6 

Закарпатська 10609,8 17,0 33133,9 53,2 18523,5 29,8 

Запорізька 165106,7 54,3 76821,1 25,3 61997,6 20,4 



 

 

330 

продовження табл. 5.1. 

Івано-

Франківська 
44122,9 36,7 50939,2 42,4 25166,5 20,9 

Київська 192424,7 39,5 189233,2 38,8 105907,5 21,7 

Кіровоградська 12477,5 11,4 58869,8 53,9 37852,0 34,7 

Луганська 9751,1 23,5 18871,3 45,4 12937,4 31,1 

Львівська 108111,0 29,1 163947,1 44,1 99584,5 26,8 

Миколаївська 59288,8 36,3 58898,6 36,0 45264,0 27,7 

Одеська 100886,2 27,8 151779,9 41,9 109713,4 30,3 

Полтавська 121635,2 41,9 118054,1 40,7 50390,7 17,4 

Рівненська 9321,2 12,9 41254,0 57,0 21822,1 30,1 

Сумська 18330,3 17,3 63538,5 60,0 24038,5 22,7 

Тернопільська 5368,7 7,6 43493,8 61,7 21590,0 30,7 

Харківська 75251,1 19,9 191603,9 50,7 111104,0 29,4 

Херсонська 6934,1 9,3 37343,2 50,4 29883,8 40,3 

Хмельницька 21000,0 19,2 60452,5 55,1 28147,4 25,7 

Черкаська 59209,5 29,1 101912,3 50,1 42202,8 20,8 

Чернівецька – – 21363,9 62,7 12713,8 37,3 

Чернігівська 16731,6 16,1 59951,7 57,8 27091,9 26,1 

м.Київ 1423466,6 38,6 1676222,4 45,5 587079,8 15,9 

 

Як свідчать результати, середні за розміром підприємства мають 

значну питому вагу в загальному обсязі реалізації (середнє значення по 

Україні становить 42, 19%), великі – 38,27 %, малі – 19,54 %.  

Отже, діяльність середніх підприємств чинить суттєвий вплив на стан 

розвитку територій України.  

Чистий прибуток підприємств є одним з показників, який відбиває 

результативність економіки регіонів. Регіональний розріз показників чистого 

прибутку (збитку) підприємств України наведено у таблиці 5.2.  

Якщо проводити аналіз за розмірами підприємств за регіонами, то 

середні підприємства та великі підприємства мають також найбільшу питому 

вагу серед тих, що одержали прибуток.  

Якісне регіональне управління економічним напрямом забезпечення 

стійкого розвитку територій передбачає стимулювання створення нових 

робочих місць, впровадження ресурсозберігаючих та високотехнологічних, 

екобезпечних технологій; використання альтернативних джерел енергії та ін. 

Тобто, цей напрям забезпечує реалізацію як і соціального, так і екологічного 

напряму стійкого розвитку регіонів. 

З позиції соціального напряму, розвиток регіонів проявляється у 

забезпеченні якісного життя населення, підвищенні рівня його освіченості,  
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Таблиця 5.2 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за регіонами у 2019 р., млн. грн. [85] 

Регіони 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

фінансов

ий 

результат 

у % до загальної 

кількості 

фінан-
совий 

резуль-

тат 

Вінницька 3277,3 72,4 4017,1 27,6 739,8 

Волинська 48,5 77,3 1980,4 22,7 1931,9 

Дніпропетровська 39954,5 74,6 58138,5 25,4 18184,0 

Донецька -326,9 60,3 14769,2 39,7 15096,1 

Житомирська 1662,3 70,1 2409,6 29,9 747,3 

Закарпатська 1044,8 76,5 1431,3 23,5 386,5 

Запорізька 5040,9 75,9 10045,2 24,1 5004,3 

Ів.-Франківська 3260,4 69,1 4033,6 30,9 773,2 

Київська 17215,0 78,1 19449,1 21,9 2234,1 

Кіровоградська 464,7 64,5 1008,4 35,5 543,7 

Луганська 6457,3 54,1 7445,3 45,9 988,0 

Львівська 2603,4 79,6 8194,3 20,4 5590,9 

Миколаївська 4469,9 76,9 4969,5 23,1 499,6 

Одеська 8727,4 77,5 10658,9 22,5 1931,5 

Полтавська 6893,9 72,7 11700,9 27,3 4807,0 

Рівненська 4710,5 78,8 4870,8 21,2 160,3 

Сумська 2581,4 77,4 2997,4 22,6 416,0 

Тернопільська 572,7 81,2 1153,1 18,8 580,4 

Харківська 2336,4 78,6 6361,9 21,4 4025,5 

Херсонська 1994,9 74,5 2324,4 25,5 329,5 

Хмельницька 2013,9 58,8 2825,8 41,2 811,9 

Черкаська 4407,0 78,7 5004,7 21,3 597,7 

Чернівецька -200,4 64,5 325,8 35,5 526,2 

Чернігівська 1616,5 57,6 2301,3 42,4 684,8 

м.Київ 133803,5 81,9 160981,2 18,1 27177,7 

 

зниженні захворюваності та, як наслідок, подовженні тривалості життя, 

модернізації інфраструктури, соціального захисту населення тощо. Це 

забезпечується збільшенням зайнятих працівників, підвищенням рівня витрат 

на оплату праці, збільшенням продуктивності праці та ін.  

Витрати на оплату праці на підприємствах за регіонами у 2019 р. 

найбільші у Дніпропетровській (78750,2 млн грн), м. Києві (253650,1 млн 

грн), Донецькій (38942,4 млн грн), Київській (40419,0 млн грн), Харківській 

(36024,2 млн грн) областях. З позицій розподілу за розмірами, найвища 

питома вага витрат на оплату праці на підприємствах Дніпропетровської 

(54,7%), Донецької (52,3%), Київської (35,9%) областях та м. Києві (51,5%) 
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[85]. 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за 

регіонами  у 2019 р. найбільша у Дніпропетровській (39,6%), Донецькій 

(33,4%), Київській (21,6 %) областях та м. Києві (43,9 %) [85] (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах України (у % до 

обсягів зайнятих працівників відповідного регіон) * 

Регіон 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

великі  середні  малі  великі  середні  малі  великі  середні  малі  

Вінницька 13,3 50,9 35,8 15,3 52,0 32,7 14,5 54,8 30,7 

Волинська 15,2 56,0 28,8 20,2 53,2 26,6 16,2 57,3 26,5 

Дніпропетровська 38,4 39,3 22,3 40,3 38,1 21,6 39,6 38,8 21,6 

Донецька 39,1 44,0 16,9 34,9 48,3 16,8 33,4 49,6 17,0 

Житомирська 6,6 61,5 31,9 6,7 62,8 30,5 7,1 64,3 28,6 

Закарпатська 2,3 3,2 33,7 4,8 62,1 33,1 8,3 60,5 31,2 

Запорізька 33,3 40,4 26,3 33,7 39,9 26,4 31,3 42,2 26,5 

Ів.-Франківська 8,6 53,0 38,4 9,3 54,4 36,3 8,9 56,5 34,6 

Київська 21,9 46,6 31,5 20,3 49,0 30,7 21,6 47,7 30,7 

Кіровоградська 4,7 54,6 40,7 …2 …2 39,4 7,6 56,5 35,9 

Луганська 18,6 63,9 17,5 14,6 60,0 25,4 15,5 57,6 26,9 

Львівська 14,7 52,1 33,2 13,9 56,2 29,9 14,2 55,5 30,3 

Миколаївська 21,4 40,6 38,0 20,5 41,7 37,8 17,0 48,0 35,0 

Одеська 9,5 48,4 42,1 9,8 50,8 39,4 11,2 48,9 39,9 

Полтавська 24,7 51,9 23,4 24,7 52,4 22,9 13,7 61,0 25,3 

Рівненська 7,8 56,3 35,9 8,7 60,1 31,2 5,6 64,5 29,9 

Сумська 13,9 57,8 28,3 10,0 62,2 27,8 11,0 62,5 26,5 

Тернопільська 2,3 3,2 38,2 11,3 54,5 34,2 9,9 59,1 31,0 

Харківська 9,6 57,5 32,9 9,5 58,7 31,8 10,6 59,2 30,2 

Херсонська 2,3 3,2 44,0 4,7 52,9 42,4 4,2 54,8 41,0 

Хмельницька 9,1 55,2 35,7 8,1 57,2 34,7 9,0 58,9 32,1 

Черкаська 12,8 54,0 33,2 12,4 55,7 31,9 12,6 56,2 31,2 

Чернівецька 2,3 3,2 43,6 2,3 3,2 39,2 0,4 63,6 36,4 

Чернігівська 8,3 57,2 34,5 8,5 61,4 30,1 4,7 67,0 28,3 

м. Київ 45,3 31,2 23,5 44,4 32,8 22,8 43,9 30,8 25,3 

* Розраховано автором за даними [85] 

 

З позиції екологічного напряму, розвиток регіонів проявляється у 

збільшенні заходів та їх позитивних результатів щодо збереження та 

відновлення навколишнього середовища, застосуванні «зелених технологій» 

у виробництві, виявленні антропогенного впливу на довкілля (обсяги викидів 

і небезпечних відходів від ведення господарської діяльності, площа 

забруднених земель та водних ресурсів, концентрація викидів в атмосферу 
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тощо). 

Розроблені та реалізовані регіональні програми розвитку територій 

України є показниками інституційного розвитку регіонів. За такими 

показниками визначають результативність наявних програми та стратегії 

розвитку територій і необхідність розробки нових. Дійсно, наявні проблеми 

потребують реалізацію стратегії стійкого розвитку територій, що забезпечить 

формування соціально-орієнтованої економіки з урахуванням раціонального 

використання природних ресурсів, забезпечення пропорцій економіко-

екологічного й соціального розвитку, зосередженого на інтересах 

територіальної громади.  

Нині цілком обґрунтовано можна стверджувати, що концепція сталого 

розвитку є квінтесенцією світової наукової думки. У фокусі концепції 

стійкого розвитку є зростання суспільного добробуту, якості життя людей, 

тому досягнення стійкого розвитку територій спирається не стільки на 

державу, але й на недержавні структури – неурядові організації, 

підприємства і населення. Це досягається через врахування та узгодження 

інтересів цих груп стейкхолдерів і забезпечення відповідних результатів 

діяльності для кожного учасника процесів розвитку території. 

Стратегія стійкого розвитку територій країни є складовою економічної 

політики держави, яка потребує використання інноваційних підходів для 

забезпечення можливості ефективного розвитку економічних відносин на 

регіональному та державному рівнях. Розвиток територій на інноваційних 

засадах є запорукою інтеграції України у світовий простір. Для більш 

комплексного розгляду реалізації стейкхолдерського підходу до стійкого 

розвитку територій необхідно уточнити поняття «стійкий розвиток 

територій». Аналіз економічної літератури показав, що категорія «стійкий 

розвиток», яка широко застосовується в рамках стейкхолдерського підходу, 

має різні формулювання щодо економічної сутності та особливостей даної 

проблеми. Значна кількість наукових досліджень щодо даної проблематики 

спирається на доповідь комісії під керівництвом Гро Харлем Брундтланд 
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(Gro Harlem Brundtland) [511].  

Термін «sustainable development» («стійкий розвиток», «сталий 

розвиток») привернув увагу наукової спільноти і означає «єдність 

навколишнього середовища і розвитку» і містить певні ключові концепції: 

– поняття «потреби» (основні потреби бідного людства світу, чому слід 

приділяти основну увагу); 

– ідея обмежень (розкривається технологіями державного управління і 

соціальною організацією та здатністю навколишнього середовища 

задовольняти потреби теперішнього та наступних поколінь) [511]. 

У фаховій літературі пропонуються вченими різні підходи до сутності 

поняття «стійкий розвиток територій». В деяких з них виокремлюються 

фундаментальні принципи ноосферного розвитку, коеволюції суспільства і 

природи, балансу хаосу і порядку (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Наукові підходи до трактування поняття «стійкий розвиток»* 

Автор або джерело Сутність поняття 

З.В. Герасимчук, 

І.М. Вахович 

Пропонується теоретична і емпірична модель функціонування 

регіону, що створює дієву соціальну систему гнучкого реагування 

на небезпеки, загрози тощо шляхом їх локалізації 

А. В. Ковалевська, 

О. Г. Балог 

Передбачається, що розвиток виявляє антропогенний вплив на 

навколишнє середовище, що відповідає його асиміляційному 

потенціалу, регулятивним можливостям біосфери (забезпечує 

збереження всіх важливих параметрів довкілля на нашій планеті, 

гарантує існування людини як біологічного виду) 

Гришкін В.О. 

Розглядається поступальний рух країни (регіону) за траєкторією 

обраною стратегії для забезпечення досягнення прогресивної 

суспільної системи цілей 

Звіт комісії з 

навколишнього 

середовища та 

розвитку 

Передбачає довготривалий розвиток, який забезпечуватиме 

стабільне економічне зростання, що попереджає деградаційні зміни 

природного середовища. Стійкий розвиток дозволяє задовольняти 

потреби як сучасного періоду, так і наступних поколінь 

Результати 

Всесвітнього саміту. 

Генеральна 

Асамблея ООН 

Розвиток, який як породжує економічне зростання, так і 

справедливо розподіляє його результати, базується на відновленні 

довкілля в більшій мірі, ніж його руйнуванні, збільшуючи 

можливості людей. Такий розвиток віддає пріоритет бідним, 

спрямований на розширення їх можливостей, а також забезпечення 

їх участі в прийнятті рішень, які змінюють їх життя. Центром 

такого розвитку є людина, збереження природи, забезпечення 

зайнятості 
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продовження табл. 5.4 

Ю. П. Сурмін, В. Д. 

Бакуменко, А. М. 

Михненко та ін. 

Пропонується концепція, коли природні ресурси мають 

використовуватися людством планети за умови збереження 

навколишнього середовища, врахування потреб у ресурсах для 

наступних поколінь 

Л.О. Коваленко та 

ін.  

Розглядається соціально-економічний стабільно збалансований 

розвиток суспільства в господарській ємності біосфери, що 

забезпечує позитивну динаміку добробуту сучасного покоління і 

спроможність наступних поколінь задовольняти власні потреби 

Закон України «Про 

основи 

містобудування»  

Передбачає розвиток збалансований економічно, соціально і 

екологічно у розрізі населених пунктів, базується на створенні 

економічного потенціалу, забезпеченні повноцінного життєвого 

середовища для поколінь, раціонального використання ресурсів, 

удосконалення інфраструктури 

Про затвердження 

Державної стратегії 

регіонального 

розвитку на період 

до 2020 року  

Декларується забезпечення невиснажливої, ощадної та ефективної 

реалізації ресурсів для задоволення потреб сучасного покоління та 

інтересів майбутніх поколінь 

*Джерело: складено автором на основі [99; 104; 241; 299; 511; 264; 265; 341; 353] 

 

В Україні забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст і населених пунктів є однією із цілей сталого 

розвитку на 2016–2030 рр. [429].  

Сталий розвиток регіонів (територій) є основою сталого розвитку 

держави загалом.  

На наш погляд, «стійкий розвиток територій» – це стан, коли 

забезпечується економічна (фінансово-інвестиційний, інноваційний розвиток 

економіки регіону), соціальна (демографічний стан, якість життя, розвиток 

людського капіталу) та екологічна (збереження біосфери на засадах «зеленої 

економіки») сфери життєдіяльності суспільства в межах окремої території.  

На регіональному рівні управління основою для розробки стратегії 

стійкого соціально-економічного розвитку є модель розвитку регіону (рис. 

5.6). 

Важливим призначенням запропонованої концептуальної моделі є 

набуття конструктивного характеру власно ідеї стійкого розвитку території. 

Сталий розвиток регіону є складовою сталого розвитку держави і 

забезпечується на основі формування, обґрунтування та реалізації 

економічних, екологічних та соціальних цілей та завдань.  
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Рис. 5.6. Концептуальна модель стійкого розвитку території* 

*Джерело: розроблено автором 

 

Для забезпечення якісного регіонального управління на основі балансу 

інтересів території та стейкхолдерів актуальною є стейкхолдерська модель 

управління розвитком територій, що забезпечує врахування інтересів 

ключових стейкхолдерів регіону як агентів впливу. 

Проблеми економічного, соціального й екологічного характеру 

потребують комплексної розробки та реалізації стратегії розвитку територій, 

результативність якої спирається на узгодженість багатьох складових. Таке 

узгодження може забезпечити стейкхолдерський підхід, який у стратегічному 

менеджменті розглядає формування стратегічних рішень як результат 

переговорного процесу. На відміну від програмно-цільового або 

індикативного методів, за допомогою яких досліджуються процеси 

планування і управління, стейкхолдер-метод спрямований на вирішення 

проблеми залучення суб'єктів території в ці процеси і узгодження їх 

інтересів. Такий підхід сприяє створенню балансу інтересів і побудові 

економічно взаємовигідних відносин між учасниками стратегічного 

планування та управління для забезпечення ефективного функціонування та 
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розвитку території, а також для досягнення стратегічних цілей через 

активізацію процесу управління територіями зі зворотним зв'язком. 

На розвиток територіальної соціально-економічної підсистеми 

(території) впливають різні суб'єкти, що є не тільки носіями відокремлених 

інтересів, але й власниками певних ресурсів: органи державної влади; органи 

місцевого самоврядування; населення; суб'єкти господарювання; громадські 

організації тощо. Згідно з концепцією управління стейкхолдерами побудова 

взаємин з ними має бути єдиним цілісним процесом [183].  

Класифікація стейкхолдерів – це важлива наукова проблема, яка 

розглядається в багатьох наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених 

[241; 256; 424; 447].  

Погоджуємося із думкою М. Хвесик, Л. Горбач, які виокремлюють дві 

основні групи стейкхолдерів – внутрішні і зовнішні. Однак, в контексті 

кожної групи нами пропонуються виокремлювати зацікавлені сторони, які 

мають ключову або другорядну роль. У зв’язку з цим формуються 

взаємовідносини між стейкхолдерами-бенефіціарами та стейкхолдерами-

цільовою аудиторією. Стейкхолдери-бенефіціари – це групи зацікавлених 

сторін (люди, організації, підприємства), які отримують ефект від реалізації 

проектів, програм, спрямованих на досягнення стійкого розвитку території. 

Стейкхолдери-цільова аудиторія – це групи зацікавлених сторін (люди, 

організації, підприємства), на які орієнтовані проекти, програми для 

досягнення стійкого розвитку території. Інтереси та ресурси внутрішніх 

стейкхолдерів головним чином пов'язані з функціонуванням і розвитком 

конкретного регіону, на території якого вони проживають і користуються 

всіма його благами. Партнерські відносини з даними стейкхолдерами 

дозволяють виробити і реалізовувати ефективні управлінські рішення щодо 

стійкого соціально-економічного розвитку конкретної території. Інтереси та 

ресурси зовнішніх стейкхолдерів пов'язані з отриманням ефектів, які 

направляються до зовнішніх по відношенню до регіону систем (інший регіон, 

країна в цілому, іноземна держава). В умовах обмеженості ресурсів територій 
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і в результаті перетину інтересів стейкхолдерів формуються умови для 

встановлення партнерства або конфлікту. 

Головні умови партнерства нами вбачаються у такому: 

1) нерівномірність розміщення різних видів ресурсів (якщо 

фінансовими ресурсами володіють практично всі стейкхолдери, то 

трудовими – лише частина); 

2) диференціація пріоритетів стейкхолдерів: в економічній сфері 

першочергові позиції займає залучення інвестицій, в соціальній – надання 

високої якості державних регіональних послуг, в інших сферах – безпека 

проживання. 

Узгодження інтересів основних стейкхолдерів З. Герасимчук та 

Ю. Дащук пропонують на основі процедури «Парето-оптимальності», 

оскільки очікування стейкхолдерів можна уявити як задачу 

багатокритеріальної оптимізації [256].  

Для забезпечення балансу інтересів території та стейкхолдерів 

актуальною є стейкхолдерська модель управління розвитком територій, що 

забезпечує врахування інтересів ключових стейкхолдерів регіону як агентів 

впливу, які спрямовують власні ресурси на комплексне рішення задач 

управління розвитком території (рис. 5.7).  

Елементами моделі є внутрішні і зовнішні стейкхолдери, зв'язки між 

ними та стратегія стійкого розвитку території. Інструментами стійкого 

розвитку територій є стратегічні, програмні документи. 

Розроблена модель базується на принципах стійкого розвитку. Серед 

яких:  

– принцип цілеспрямованості: стратегія стійкого розвитку території 

формується з урахуванням загальнодержавних пріоритетів розвитку; 

– принцип комплексності: стратегія розвитку регіону передбачає вплив 

факторів зовнішнього середовища і стартового (внутрішнього) стану і 

можливостей території; 

– принцип науковості: стратегія розвитку території базується на 
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науковій аргументації цілей і способів її досягнення, відображає прогресивні 

тенденції суспільного розвитку та його закономірності з урахуванням 

історичних, геополітичних умов і традицій регіону; 

 

 

Рис. 5.7. Модель формування та реалізації стратегії стійкого розвитку 

територій з урахуванням інтересів стейкхолдерів* 

*Джерело: розроблено автором 

 

– принцип ієрархічності: покладений в основу вибудовування відносин, 

що виникають в процесі управління між суб'єктами управління на різних 

рівнях управління, а також між суб'єктами і об'єктами управління 
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забезпечити ефективність роботи всіх рівнів управління та уникнути 

надмірної бюрократизації; 

– принцип системності: територія є системою, яка складається із 

елементів (підсистем); 

– принцип варіантності: вибір стратегії розвитку передбачає наявність 

альтернативних шляхів досягнення поставлених цілей і можливість вибору 

оптимального варіанту з урахуванням обмежень на ресурси і можливості їх 

взаємозаміни; 

– принцип поєднання галузевого і територіального підходів до 

формування стратегії розвитку території: заснований на поєднанні та 

узгодженні інтересів галузей і території; 

– принцип зворотного зв'язку: контроль та коригування реалізації 

стратегії; 

– принцип етапності полягає в поступовості реалізації стратегії 

стійкого розвитку, виходячи з наявних можливостей, пріоритету цілей тощо. 

В основу взаємодії із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) 

покладені такі принципи: 

– суттєвість – виявлення стратегічних цілей зацікавлених сторін; 

– повнота – розуміння поглядів, потреб зацікавлених сторін та 

очікувань від результатів розвитку території  щодо важливих для них питань. 

В сучасних умовах найбільш вразливими є екологічна, 

природоресурсна, а в багатьох регіонах і соціальна складова територіального 

розвитку, які в свою чергу надають дестабілізуючий вплив на рівень 

розвитку економіки. Державне управління на регіональному рівні охоплює 

різні сфери економічних відносин: відносини власності; фінансово-кредитну, 

податково-бюджетну системи; організаційно-управлінські, виробничо-

економічні, аграрні відносини; природокористування; соціальні та етнічні 

процеси; законодавство. Проблеми на регіональному рівні пов'язані з 

ресурсними, тому одним з критеріїв в моделі управління територіями є 

оцінка ресурсного потенціалу території та можливості його використання. 
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Економічні ресурси дуже різноманітні і різнорідні за своєю суттю. 

Динаміку промислового виробництва на сучасний період визначає 

група найбільш розвинених регіонів України, темпи зростання виробництва 

яких знаходяться на доволі високому рівні. Серед таких регіонів є Київська 

область та м. Київ, Харківська, Дніпропетровська області та ін., що 

визначається динамікою розвитку галузей спеціалізації регіону – 

машинобудівної, легкої промисловості. 

Важливими в напрацюванні орієнтирів стійкого розвитку території є 

відповідні документи.  

Так, в Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 р. особливо 

наголошується на необхідності реалізації принципу соціального партнерства, 

що означає взаємодію і узгодженість інтересів усіх груп стейкхолдерів [357], 

і реалізується в два етапи: І – аналіз зацікавлених сторін, який містить 

використання аналітичних процедур і регулярний моніторинг основних груп 

та інтересів стейкхолдерів; ІІ – аналіз інтересів стейкхолдерів і можливостей 

їх задоволення. Даний етап націлений на: формалізацію вимог зацікавлених 

сторін, їх систематизацію та узагальнення; створіння бази інформації про 

успішні практики роботи з стейкхолдерами. 

Аналіз інтересів стейкхолдерів і можливостей їх задоволення для 

забезпечення стійкого розвитку м. Харкова базувалася на дослідженні 

експертної думки основних стейкхолдерів для подальшої спільної роботи при 

розбудові та реалізації регіональних та державних програм.  

Для оцінки можливостей і загроз розвитку м. Харкова в довгостроковій 

перспективі та ймовірності їх використання було проведено опитування 

стейкхолдерів. Аналіз інтересів стейкхолдерів і можливостей їх задоволення 

проведений способами соціологічних досліджень у формі опитування, 

інтерв’юінга, контент-аналізу програмних документів. 

Для опитування були обрані наступні групи респондентів: 

представники великого і середнього бізнесу; представники наукової 

спільноти. Представники виконавчих органів державної влади м. Харків не 
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змогли прийняти участь у даному опитування внаслідок карантинних заходів 

щодо COVID-19. Опитування носило формалізований характер, респонденту 

було запропоновано дати відповіді на питання, що стосуються оцінки 

можливостей і загроз розвитку м. Харкову. Стосовно до можливостей 

оцінювалася сила їх можливого впливу (S) на розвиток м. Харкова. Шкала 

оцінювання у балах: сильний вплив – 5, помірний – 4, незначний – 3, немає 

впливу – 2. Стосовно до ймовірності використання можливостей (P) шкала 

оцінювання у балах: висока – 5, середня – 4, низька – 3.  

Стосовно до загроз оцінювалися можливі наслідки (З) їх реалізації для 

розвитку м. Харкова. Шкала оцінювання у балах: значні – 5, помірні – 4, 

незначні – 3 та ймовірність їх реалізації (Р.) Шкала оцінювання у балах: 

висока – 5, середня – 4, низька – 3. Отримані середні значення експертних 

оцінок за цими групами респондентів представлені в табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Середні значення експертних оцінок можливостей та загроз стійкому 

розвитку м. Харкова* 

Можливості / загрози 

респонденти 

наукове 

співтова-

риство 

суб’єкти 

господарю-

вання 

S P S P 

Можливості 

Розвинута інфраструктура інформаційно-

консультаційної підтримки 
4,51 4,82 4,6 4,53 

Підвищення підприємницької активності молоді 3,22 3,15 4,11 4,21 

Позиціонування міста як культурного та туристичного 

осередку 
4,64 4,65 4,23 4,68 

Спрощення процедур реєстрації бізнесу 3,84 4,29 3,5 3,62 

Державне партнерство 3,95 4,1 3,2 3,31 

Розвинута транспортна інфраструктура 3,85 4,32 3,62 3,95 

Розширення сфери інноваційного підприємництва 3,2 3,6 3,1 3,81 

Покращення інвестиційного клімату 3,12 3,58 3,03 3,01 

Підвищення контролю за природними монополіями 3,03 3,85 3,22 3,01 

Розширення сфери соціально-орієнтованого 

підприємництва 
3,85 3,95 3,16 3,28 

Підвищення якості життя населення 3,5 3,25 3,14 3,42 

Підвищення зайнятості населення 4,1 3,2 3,3 3,2 

Покращення стану довкілля 4,32 3,25 3,41 3,45 
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продовження табл. 5.5 

Загрози 

Спад виробництва 4,13 4,32 4,3 4,35 

Зниження купівельної спроможності населення 4,43 4,15 4,52 4,54 

Погіршення зовнішньо-економічної ситуації, пов’язаної 

з COVID-19 

3,98 3,78 3,58 3,55 

Зміни у законодавстві, що регламентують 

підприємницьку діяльність 

3,58 3,64 3,82 3,81 

Тиск з боку природних монополій 3,24 3,12 3,85 3,95 

Погіршення умов кредитування  3,15 3,13 3,57 3,66 

Посилення конкуренції на ринку товарів та послуг 3,04 3,14 3,15 3,26 

Зниження якості підготовки кадрів 3,22 3,02 3,5 3,62 

Скорочення обсягів державної підтримки 3,15 3,65 3,02 3,47 

Посилення податкового тиску  3,98 4,1 4,1 4,25 

Скорочення споживчої кооперації 3,08 3,14 3,22 3,27 

*Джерело: розроблено автором 

 

Представники наукової спільноти віднесли до можливостей, вплив 

яких на розвиток м. Харкова, ближче до сильного (більше 4,0): розвиток 

інфраструктури інформаційно-консультаційної підтримки (4,51); 

позиціонування міста як культурного та туристичного осередку (4,64); 

підвищення зайнятості населення (4,1); покращення стану довкілля (4,32). 

Разом з тим їх оцінки свідчать про те, що найбільша ймовірність 

використання можливостей (P) – це розвиток інфраструктури інформаційно-

консультаційної підтримки (4,82); позиціонування міста як культурного та 

туристичного осередку (4,65); спрощення процедур реєстрації бізнесу (4,29); 

державне партнерство (4,1), підвищення підприємницької активності молоді 

(4,11), позиціонування міста як культурного та туристичного осередку (5,23). 

У складі можливостей, що мають силу впливу помітно вище помірного, 

визначено: розвинуту інфраструктуру інформаційно-консультаційної 

підтримки (4,53), підвищення підприємницької активності молоді (4,21), 

позиціонування міста як культурного та туристичного осередку (4,68) (рис. 

5.8). 

Стосовно до загроз, які представники наукової спільноти віднесли до 

помірних, дія яких наближається до значних, такі: спад виробництва, 

зниження купівельної спроможності населення.  
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Рис. 5.8. Найбільш суттєві можливості стійкому розвитку м. Харкова, 

визначені за середніми значеннями експертних оцінок* 

*Джерело: розраховано автором 

 

Представники великого і середнього бізнесу до таких загроз віднесли: 

спад виробництва, зниження купівельної спроможності населення, посилення 

податкового тиску (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Найбільш суттєві загрози стійкому розвитку м. Харкова, 

визначені за середніми значеннями експертних оцінок* 

*Джерело: розраховано автором 
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Далі, запропоновано розподіл стейкхолдерів у матриці «Вплив-

важливість» на основі матриці Манделоу [520], що надає можливість 

проводити вибір певних заходів управління відносинами із зацікавленими 

сторонами (рис. 5.10). 

 
 

Рис. 5.10. Стратегії управління відносинами зі стейкхолдерами для 

забезпечення стійкого розвитку територій* 

*Джерело: розроблено автором 
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стейкхолдерів. З ними рекомендується проводити консультативні зустрічі за 

погодженням тільки стратегічно важливих для території рішень.  

Моніторинг ключових стейкхолдерів та врахування їх інтересів при 

вирішенні питань щодо забезпечення стійкого розвитку території 

застосовується до другорядних груп стейкхолдерів, що володіють низьким 

рівнем впливу, але високим рівнем важливості.  

Хоча вони не беруть безпосередньої (прямої) участі в забезпечення 

стійкого розвитку території, проте рекомендується інформувати їх про 

найважливіші наміри, що визначають перспективний розвиток, а також 

залучати до обговорення можливих проблем з тим, щоб заручатися 

підтримкою з важливих рішень.  

Індиферентне ставлення та низький рівень залучення використовується 

для другорядних стейкхолдерів з низьким рівнем впливу і низьким рівнем 

важливості, полягає в індиферентному ставленні до них. Дану групу 

стейкхолдерів рекомендується залучати до виконання необхідних завдань, 

але використовувати для неї найнижчий рівень інформування.  

Отже, на розвиток регіону та його територіальних соціально-

економічних підсистем впливають різні суб'єкти території, які виступають не 

тільки як носії відокремлених інтересів, а й як власники певних ресурсів. 

Тому важливим є формування та реалізації стратегії стійкого розвитку 

територій з урахуванням інтересів стейкхолдерів, призначення якої є 

забезпечення врахування інтересів ключових стейкхолдерів регіону, як 

агентів впливу, що спрямовують власні ресурси на комплексне рішення 

завдань управління розвитком території.  

Ефективним реформуванням публічного управління на регіональному 

рівні є здатність регіональних структур влади успішно вирішувати 

регіональні проблеми на основі узгодження також наслідків світових 

процесів з особливостями регіональних інтересів і специфікою регіонального 

ресурсного потенціалу в контексті необхідності розвитку людського 

капіталу.  
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5.3. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні 

 

В сучасних умовах формування глобального постіндустріального 

суспільства та реалізації стратегій інноваційного забезпечення 

конкурентоспроможності національних економік, трансформації ієрархічних 

структур і зміни людських цінностей роль держави в процесі формування та 

розвитку людського капіталу надзвичайно важлива й відповідальна, тому що 

саме держава повинна створювати реальні умови для освоєння і накопичення 

знань, збереження та зміцнення здоров’я, постійного професійного розвитку, 

ефективної зайнятості, зростання доходів, більш високого рівня соціальної 

захищеності і якості життя людини. У зв’язку з цим виникає необхідність у 

визначенні напрямів удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні. 

Адже в умовах трансформаційних процесів у суспільному і соціально-

економічному житті України людський капітал є вирішальною умовою 

економічного зростання, запорукою конкурентоспроможності економіки, 

основою формування заможного суспільства. 

Поряд з цим, якісний стан та показники розвитку людського капіталу в 

Україні свідчать про те, що існуюча модель його розвитку є деградаційною, а 

тому потребує кардинальних змін. Так, за Індексом людського капіталу 

Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum) Україна у 2016 

р. посідала 26 місце серед 130 країн світу [300].  

Згідно з цим Індексом у 2018 р., зі 157 представлених країн Україна 

посіла вже 50 місце  [305].  

У 2018 р. на економічному форумі в Давосі відбулася презентація 

нового показника - Індексу інклюзивного розвитку. Серед 74 країн, що 

розвиваються, Україна зайняла 49 місце - після Гондураса, Танзанії, Болівії, 

Сербії і Монголії [410].  

В Україні дуже високий рівень нерівності. За показником 
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розшарування суспільства за багатством Україна набрала 90,1 бал, 

потрапивши в одну групу за нерівністю багатства з Намібією, Замбією і 

Лесото (якщо коефіцієнт дорівнює 0, то у всіх все порівну, індекс в 100 

означає одноосібне володіння країною однією людиною). Такий результат 

демонструє нерівність в суспільстві, коли більшістю активів володіє обрана 

група людей. Для порівняння, середній показник по світу – близько 70 

пунктів [124]. 

Все вищесказане обумовлює актуальність удосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні, а саме: 

правового, організаційного, економічного, комунікативного механізмів. 

Основними напрямами розв’язання проблеми підвищення ефективності 

і результативності дії правового механізму державного управління 

формуванням і розвитком людського капіталу має бути удосконалення 

законодавства України у сфері податкового права, охорони здоров’я, освіти, 

соціального забезпечення, трудових відносин, міграційної політики, з 

урахуванням загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних 

зобов’язань країни. 

Нормативно-правового забезпечення потребує модернізація системи 

публічного управління та адміністрування; процедур проведення 

електронних консультацій, спрямованих на розвиток електронної участі 

громадян у виробленні публічної політики; діяльність громадських й 

благодійних організацій у таких сферах життя, як захист прав людини, 

охорона здоров’я, освіта, соціальний захист населення, екологія, культура 

тощо. Недержавні, позабюджетні, неприбуткові організації, сферою 

діяльності яких є галузі освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної 

допомоги, житлово-комунального господарства, спорту тощо можуть 

використовувати такі ресурси, як волонтерська праця, ініціативність та 

активність членів організації, психологічна підтримка, альтернативні 

матеріальні ресурси у вигляді пожертв, грантів, членських внесків та 

спрямовувати доходи від підприємницької діяльності на розвиток людського 
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капіталу.   

З метою трансформації системи державного управління в систему 

публічного управління та стимулювання участі громадянського суспільства в 

реалізації державної політики щодо формування і розвитку людського 

капіталу доцільно підготувати та ухвалити закони України «Про публічні 

адміністрації в Україні», «Про центральні публічні адміністрації», «Про 

здійснення територіального адміністрування», «Про місцеві публічні 

адміністрації», «Про соціальну відповідальність бізнесу», «Про місцевий 

референдум», «Про бюджет участі (громадський бюджет)»; було б доцільно 

розглянути і прийняти як закони України низку вже зареєстрованих у 

Верховній Раді України законопроектів, зокрема: «Про громадські 

слухання», «Про публічні консультації», «Про місцеві ініціативи», «Про 

публічний контроль», «Про загальні збори (конференції) членів 

територіальної громади за місцем проживання».  

Тобто, чинне нормативно-правове забезпечення державного 

регулювання формування людського капіталу включає в себе низку 

законодавчих актів, які регулюють окремі сфери соціально-економічної 

діяльностів Україні (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист населення 

тощо). Проте бракує законодавчих актів, спрямованих на формування і 

розвиток людського капіталу в Україні та центрального органу виконавчої 

влади, який би скоординував дії суб’єктів й об’єктів управління та суспільні 

відносини в системі «людина-влада-суспільство». Їх відсутність на даному 

етапі перетворень у країні уповільнює інноваційні процеси, а також й 

адаптацію соціальних інститутів до діяльності в сучасних умовах з 

розрахунком на істотні зміни їх у недалекому майбутньому. 

Розвитку вимагають також адміністративно-правові методи 

регулювання правових відносин у сфері освіти, культури, соціального 

захисту, охорони здоров`я і довкілля, які охоплюють велику кількість 

учасників та належать до різних груп (як суб'єктів, так і об'єктів державного 

управління). Гармонізація цих відносин і забезпечення ефективного 
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функціонування, потребують чітких принципів і інструментів, налагодження 

високопрофесійного, наукового, аналітичного, інформаційного супроводу 

управлінських рішень на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування.Державна політика має стати центром консолідації зусиль 

всього суспільства, спрямованих на формування і розвиток людського 

капіталу в Україні. 

Загалом, аналіз, осмислення і удосконалення правового механізму є 

передумовою успішного функціонування й розвитку, як законодавчого 

забезпечення розвитку людського капіталу, так і ефективного 

функціонування системи державного регулювання у цій сфері.  

До пріоритетних напрямів удосконалення організаційного механізму 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні слід 

віднести: 

- оптимізація системи органів державного управління; посилення 

повноважень органів влади з регулювання, адміністрування і контролю 

господарської діяльності суб`єктів, які здійснюють вплив на соціально-

економічні процеси формування і розвитку людського капіталу; унормування 

порядку і послідовності запровадження системи електронного урядування; 

удосконалення системи інституційного забезпечення розвитку державно-

приватного партнерства; розширення та модернізація територіальної 

інфраструктури; інституалізація соціальної відповідальності та підтримки 

критичних сфер життєзабезпечення; 

- стратегічна орієнтація на розширення можливостей для продуктивної 

зайнятості; створення ефективної системи поєднання досягнень науки, 

технології, виробництва і ринку в контексті інноваційної політики; створення 

умов для розвитку регіональних ринків праці, збереження професійних 

навичок населення; створення технологічних та наукових кластерів; 

активізація управлінських функцій органів влади з підготовки та пошуку 

джерел інвестування формування та розвитку людського капіталу; 

планування та розвиток інфраструктури інноваційної, освітньої та науково-
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дослідної діяльності з метою інтелектуалізації економіки. 

Подальше удосконалення складових організаційного механізму 

(принципів, методів, інструментів) державного регулювання розвитку 

людського капіталу має відбуватись шляхом формування системи цінностей, 

політик та інституцій, які створюють підґрунтя для взаємодії держави, 

громадянського суспільства та бізнесу, а також через становлення нового 

публічного менеджменту, що орієнтований на досягнення конкретного 

результату, з використанням переваг стратегічного управління, 

адміністративного реінжинірингу, маркетингу тощо. 

Стосовно економічного механізму державного регулювання розвитку 

людського капіталу, слід зазаначити, що за часів незалежності в межах 

реалізованої в Україні концепції реформ проблемам накопичення людського 

капіталу і соціальній сфері в цілому, не було приділено належної уваги на 

державному рівні. Пріоритет був зроблений на питання власності, переходу 

до ринкового ціноутворення, приватизації та денаціоналізації, а галузі освіти, 

охорони здоров'я, культури розглядалися, як баласт, що стримує швидкість 

ринкових перетворень і лише формально визнавалися ключовим елементом 

загальної економічної стратегії. Свою роль зіграли укорінені у суспільстві і 

радянській економічній науці стереотипи щодо переваг засобів виробництва, 

матеріального накопичення в забезпеченні економічного зростання та 

переважного розвитку за рахунок витіснення живої праці, тобто, по суті, за 

рахунок економії на розвитку продуктивних здібностей людини. 

Тому сьогодні в Україні необхідна виважена державна політика, 

спрямована на регулювання відтворення якісних і кількісних характеристик 

людського капіталу, виходячи з перспективних прогнозів науково-технічного 

та соціально-економічного розвитку на екологічних засадах. 

Перш за все, необхідна інтеграція соціальних та економічних цілей 

розвитку. В межах такого підходу прийняті рішення, спрямовані на 

досягнення економічної стабілізації в суспільстві і забезпечення 

економічного зростання, слід розглядати не тільки з точки зору виконання 
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економічних завдань, але беручи до уваги і реалізацію соціальних цілей. 

Тобто досягнення соціальних результатів перестає розглядатися, як вторинне 

після досягнення стабільності в економіці, виступаючи передумовою 

вирішення стратегічного завдання забезпечення сталого економічного 

зростання. При цьому, досягнення соціальних результатів більшою мірою 

обумовлено рівнем розвитку економічних процесів. 

Тому головним завданням державної політики у сфері інвестицій у 

людський капітал має стати забезпечення кожній людині можливостей для 

розкріпачення її творчих сил, максимально повної реалізації продуктивних 

здібностей, що дозволить досягти високої якості економічного зростання 

(рис. 5.11).  

З цією метою необхідно реально забезпечити деклароване раніше, але 

не підкріплене ніякими конкретними механізмами реалізації, рівність 

можливостей, рівне становище кожної людини в суспільстві, його вільний і 

цілісний розвиток. 

Тенденції світового розвитку свідчать, що державне регулювання у 

сфері інвестицій у людський капітал має під собою все більш зростаючу 

економічну основу. Серед економічних заходів регулювання державою 

процесів відтворення людського капіталу слід виділити насамперед пряме 

бюджетне фінансування інвестиції в людський капітал.  

Скорочуючи або нарощуючи державні інвестиції, уряд тим самим 

стримує або стимулює накопичення сукупного людського капіталу в 

загальнодержавних інтересах. Причому держава з власних джерел фінансує 

не тільки державні структури освіти, охорони здоров'я, культури, а й 

установи недержавного сектору за умови реалізації останніми державних 

стандартів. 

Велику роль відіграють субсидії, дотації, що спрямовуються на 

реалізацію конкретних програм, пов'язаних з накопиченням людського 

капіталу, зростанням його якісних і кількісних характеристик, і носять 

вузьконаправлений характер [143, с. 32].  
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Рис. 5.11. Інвестиційне забезпечення державного регулювання розвитку 

людського капіталу (розробка автора) 
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Значення таких методів досить велике, оскільки дозволяє 

безпосередньо стимулювати ті напрями діяльності, які держава вважає 

найбільш важливими і перспективними. Практика такого впливу шляхом 

фінансування на конкурентній основі під певні програми становить 

особливий інтерес для української дійсності в умовах катастрофічного 

дефіциту бюджетних коштів. 

Крім того, реалії економічного розвитку провідних індустріальних 

країн світу свідчать, що державна політика, спрямована на забезпечення 

відтворення людського капіталу і якості економічного зростання, 

впроваджується в життя, як правило, при досить значній фінансовій, 

організаційній та іншій участі підприємців та інших соціальних інститутів 

суспільства.  

Тому, використовуючи позитивний досвід цих країн, державні органи 

повинні реалізувати механізм пільгового оподаткування організаціям 

соціальної сфери як державного, так і недержавного сектора, а також ширше 

використовувати податкові пільги, що роблять економічно вигідними для 

інвесторів вкладення частини наявних в їх розпорядженні коштів в 

накопичення людського капіталу. Цим держава, з одного боку, знімає з себе 

частину зобов`язань з інвестуванням в людський капітал, заохочуючи 

приватних інвесторів, а з іншого – стимулюючи накопичення людського 

капіталу, держава створює умови для зростання національного виробництва, 

а отже, і оподатковуваної бази в майбутньому. 

Надаючи податкові знижки, держава може стимулювати фірми 

приймати на роботу молодих людей, які не мають професійного досвіду, а 

також молодих фахівців відразу після закінчення навчального закладу [172, с. 

183].  

Використання таких податкових пільг дозволить частково вирішити 

проблему молодіжного безробіття, даючи можливість молодим фахівцям та 

особам, які не мають професійного досвіду, набути практичного досвіду в 

обраній сфері діяльності та реалізувати накопичений корисний потенціал. 
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На рівні домогосподарств, як відомо, переважні можливості в процесі 

накопичення людського капіталу отримують діти в сім'ях, де рівень доходів 

вище. У вирівнюванні цих можливостей і знятті проблеми велика роль 

держави та її політики, пов'язаної з цільовим перерозподілом доходів у 

суспільстві, спрямованої на підтримку відтворення людського капіталу в 

ранньому віці в сім'ях з низьким рівнем доходів. 

Таким чином, відносно домогосподарств податкова політика держави 

спочатку повинна носити об'єктивно диференційований характер. Зокрема, 

необхідно надавати податкові пільги та соціальні допомоги багатодітним 

сім'ям, а також сім'ям з мінімальними доходами, даючи їм можливість 

інвестувати в людський капітал своїх дітей в системі домашньої і формальної 

освіти, охорони здоров'я і так далі. 

Серед інструментів політики економічного регулювання державою 

сфери інвестицій в розвиток людського капіталу можуть бути виділені 

наступні: надання учням роботи на час канікул, виплата стипендій, минаючи 

навчальні заклади тощо. Отже, одним з перспективних напрямів державної 

політики у сфері відтворення людського капіталу має стати стимулювання 

розвитку кооперативних зв'язків між навчальними закладами і бізнесом, 

створення спільних дослідницьких центрів, підприємств, орієнтованих на 

розробку і впровадження наукових досягнень. 

Реально повинен бути задіяний інструмент кредитування накопичення 

людського капіталу, в тому числі шляхом надання студентських позик 

зацікавленим особам, умови видачі та термін погашення яких визначаються 

державним договором про надання позики і враховують матеріальне 

становище і рівень доходів сім'ї [194, с. 19]. 

Тому з точки зору підвищення ефективності вкладених ресурсів велике 

значення набувають, по-перше, професійна орієнтація, яка дає можливість 

людині, виходячи з її власних здібностей і нахилів, вибрати той чи інший 

напрям майбутньої діяльності, в якому вона з найбільшою віддачею для себе 

і суспільства зможе реалізувати накопичений людський капітал, і, по-друге, 
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розробка прогнозів потреби економіки в певній структурі кадрового 

потенціалу на перспективу, виходячи з тенденцій розвитку техніки, 

технології, організації виробництва. Такий прогноз може бути використаний 

для зміни напрямку розвитку системи відтворення людського капіталу з 

метою забезпечення оптимального співвідношення між необхідним рівнем 

накопичення характеристик людського капіталу з точки зору наявної 

структури виробництва і фактичного рівня накопичення якісних і кількісних 

характеристик людського капіталу. 

Держава в регулюванні розвитку сучасної системи відтворення 

людського капіталу має акцентувати увагу на накопиченні знань, розвитку 

здібностей, що дають можливість людині при необхідності за відносно 

нетривалий період часу змінити сферу діяльності без істотних втрат в період 

адаптації [208, с. 39].  

Іншими словами, центральне місце в системі накопичення людського 

капіталу має займати розвиток здібностей людини до подальшої 

систематичної самоосвіти, здібностей здобувати нові знання, навички, вміння 

в конкретній області на базі отриманої загальнотеоретичної підготовки. 

Таким чином, сучасна економіка вимагає розвитку системи безперервної 

освіти, в рамках якої людина вчиться протягом усього життя. Тільки в цьому 

полягає можливість її швидкої адаптації до мінливого світу. 

З цією метою необхідна трансформація всієї структури системи освіти. 

Зокрема, необхідне перетворення установ ранньої професійної орієнтації, 

оскільки при ранній спеціалізації людина менше пристосована до неминучих 

змін. 

Посилення регіоналізації політики у сфері розвитку людського капіталу 

веде до наростання територіальної нерівності в накопиченні якісних і 

кількісних характеристик людського капіталу людей, що живуть в різних 

регіонах країни [243, с. 24].  

У цих умовах необхідне втручання державних регулюючих органів з 

метою вирівнювання ситуації за допомогою підтримки соціальних програм в 
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депресивних районах. Причому виділення цільових субвенцій територіям має 

бути спрямоване більшою мірою на стимулювання розвитку системи 

відтворення людського капіталу регіону. 

Відтворення людського капіталу вимагає більше зусиль, ніж 

відтворення фізичного капіталу. Про це свідчить післявоєнний досвід Японії 

та країн Західної та Східної Європи. Тому навіть на тлі тих труднощів, що 

переживає сьогодні українська економіка, держава не повинна самоусуватися 

з цієї сфери, відкладати вирішення її проблем на майбутнє. В Україні вже 

сьогодні на державному рівні необхідно чітко визначити пріоритетні 

напрями відтворення людського капіталу з урахуванням ситуації, що реально 

складається на ринку та ефективності різних видів інвестицій в людський 

капітал, виходячи з того, що продуктивні здібності людини є важливим 

структурним елементом соціального потенціалу стійкості і зростання 

сучасної економіки. 

Умовою активізації інноваційного процесу в державному регулюванні 

інвестицій в людський капітал є формування інституційного середовища, 

стимулюючого підприємства до освоєння нових технологій. Йдеться про 

податкові пільги, інформаційне забезпечення, захист інтелектуальної 

власності. Такий правовий захист інноваційної активності існує в більшості 

розвинених країн світу, але по суті відстає в Україні. Звідси низька 

інноваційна активність українських підприємств. 

За даними Мінпраці, існуючий рівень зайнятості в Україні є 

надлишковим в порівнянні з країнами перехідної економіки і відображає 

низьку продуктивність праці. Лише 5% економічно активного населення 

відноситься до категорії висококваліфікованих фахівців (у Німеччині 

показник становить 56%, у США – 43%). При цьому в одних секторах є 

вільні робочі місця, в інших – надлишок зайнятості. Одна з причин 

нерівномірного розподілу робочої сили полягає в тому, що система 

підготовки у вузах і профтехучилищах не відповідає вимогам економіки [260, 

с.230]. 
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Інша причина, величезна диференціація в оплаті праці сприяє відтоку 

кадрів з низькооплачуваних секторів економіки.  

Більш активну позицію у формуванні кваліфікованих трудових 

ресурсів повинен зайняти бізнес. Зараз все помітніше прагнення великих 

компаній вкладати гроші в освітні програми і підготовку потрібних компанії 

фахівців. Тому в сучасних умовах на передній план знову виходить 

реалізація ідеї безперервної освіти. Випереджаюча підготовка фахівців за 

пріоритетними напрямами передбачає підтримку провідних вузів, наукових 

шкіл, створення науково-освітніх центрів, контроль якості підготовки 

фахівців з незалежним тестуванням студентів і викладачів. Перехід на нові 

технології навчання і зростання оплати праці підвищать статус викладачів і 

престижність їх праці. 

Розвиток освіти має бути тісно пов'язаний з ринком праці та сприяти 

ефективній зайнятості населення [447, с. 32].  

У зв'язку з цим необхідним є довгострокове прогнозування професійно-

кваліфікаційної структури працівників. Потрібні також моніторинг ринку 

праці, чітка політика збалансованості попиту і пропозиції робочої сили. 

Професійне профілювання молоді має стати незалежним від вирішення 

проблем армії. 

Важливо наголосити, що ефективне державне регулювання інвестицій 

у людський капітал неможливо без низки послідовних, поетапних кроків 

щодо запровадження нових принципів, методів, функцій в діяльність органів 

державного управління і місцевого самоврядування. Теоретико-

методологічні засади реформування державно-управлінських систем 

обов`язково мають враховувати певні закономірності організаційного 

розвитку органів публічної влади. Найбільш вдалим для впровадження в 

діяльність владних структур є проектний підхід до організаційних 

перетворень.  

На особливу увагу, на думку автора, заслуговує модель Г. МакЛіна 

[545], який представив структурно-процесний підхід до моделювання 
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організаційного розвитку. Проектний підхід є виграшним порівняно з 

іншими, оскільки надає можливість здійснити організаційну діагностику 

діяльності органів влади, покращити якість прийнятих управлінських рішень, 

і що більш важливо – покращити якість нововведень, забезпечити 

використання нових інноваційних засобів управління органами публічної 

влади у скорочений термін при обмежених ресурсах.  

Отже удосконалення державного регулювання розвитку людського 

капіталу вимагає наступних кроків системи публічного управління та 

адміністрування: 

- у процесі реалізації внутрішньої політики держави необхідна 

інтеграція соціальних та економічних цілей розвитку. В рамках такого 

підходу прийняті рішення повинні оцінюватися не тільки з точки зору 

виконуваних економічних завдань, але і з точки зору реалізації соціальних 

цілей та вирішення екологічних проблем; 

- держава має активно застосовувати різноманітні (адміністративні та 

економічні) заходи впливу на інвестиційний процес у сфері формування 

людського капіталу і якість економічного зростання, а саме: квотування 

робочих місць з метою реалізації продуктивних здібностей найменш 

захищених верств населення, квотування в системі освіти, створення 

спеціальних фондів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

підприємств; 

- серед економічних заходів слід використовувати пряме бюджетне 

фінансування, виділення субсидій та дотацій під реалізацію конкретних 

програм, систему пільгового оподаткування установ соціальної сфери, а 

також податкові пільги, що робить економічно вигідними для приватних 

інвесторів вкладення в людський капітал; 

- у процесі регулювання відтворення людського капіталу необхідно 

враховувати інтереси територій, забезпечуючи сувору відповідність 

структури кадрового потенціалу структурі попиту на нього з боку 

підприємств і роботодавців регіону. Одним з напрямків такого регулювання є 



 

 

360 

створення за рахунок місцевого цільового податку спеціального 

територіального фонду перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників; 

- підвищити ефективність інвестицій в людський капітал дозволить 

реалізація заходів з професійної орієнтації молоді, розробка довгострокових 

прогнозів потреби економіки в певній структурі кадрового потенціалу, 

планомірна реалізація механізму адресного фінансування освіти, а також 

перерозподіл фінансових потоків в системі охорони здоров'я на користь 

розвитку більш ефективних форм профілактики і подальшої реабілітації; 

- система професійної підготовки працівників повинна бути 

переорієнтована з вузько професійної на більш загальну освіту, що дозволить 

людині при необхідності за відносно нетривалий період часу змінити сферу 

діяльності без істотних втрат в період адаптації. 

При цьому, на наш погляд, основними напрямами удосконалення 

виокремлених механізмів державного регулювання розвитку людського 

капіталу в Україні мають стати: 

– правового механізму – прийняття низки законів та нормативно-

правових актів (удосконалення існуючих) щодо питань розвитку людського 

капіталу в умовах сучасних викликів та з урахування закордонного досвіду, 

підписання зацікавленими сторонами – представниками влади, бізнесу чи 

громади – меморандуму про спільне виконання операційних дій та проєктів; 

створення інституційної інфраструктури реалізації стратегії; укладання угод 

щодо спільного виконання програм з реалізації державних пріоритетів у 

сфері розвитку людського капіталу тощо; 

– організаційного механізму – підготовка державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, здатних вирішувати 

відповідні завдання; формування оптимальної організаційної структури 

управління системи публічної управління та адміністрування, діяльність яких 

спрямована на розвиток людського капіталу; створенння відповідної 

інформаційної системи, необхідної для прийняття ефективних державно-



 

 

361 

управлінських рішень; науково-методичний супровід впровадження заходів 

щодо розвитку людського капіталу тощо; 

– економічного механізму – передбачення в державному та місцевому 

бюджетах розвитку видатків на реалізацію заходів та проєктів розвитку 

людського капіталу; об’єднання коштів місцевих бюджетів територіальних 

громад на договірній основі для виконання спільних завдань щодо розвитку 

людського капіталу; одержання з державного бюджету субвенцій і субсидій 

для виконання проєктів з реалізації державних пріоритетів на регіональному 

рівні; залучення коштів кредитно-фінансових установ; стимулювання 

розвитку небанківського фінансового сектору; розроблення інвестиційних 

проєктів і бізнес-планів; стимулювання та залучення коштів населення, 

підприємств, організацій та іноземних інвесторів; залучення грантів 

українських, іноземних та міжнародних організацій тощо; 

– комунікативного механізму – створення комунікативних центрів; 

розроблення та впровадження комунікативної стратегії для інформування 

зацікавлених осіб, територіальної громади про процес реалізації положень 

стратегії; формування інвестиційно-привабливого іміджу і репутації регіонів 

і країни в цілому; використання сучасних комунікативних технологій (паблік 

рілейшнз, прямий маркетинг, реклама, product placement та ін) щодо питань 

розвитку людського капіталу. 

Удосконалення державного регулювання розвитку людського капіталу 

також означає переорієнтацію на забезпечення продуктивної зайнятості, а 

отже вимагає розв’язання наступних основних завдань: підвищення 

ефективності державного регулювання ринку праці; стратегічне 

прогнозування кадрових (освітньо-кваліфікаційних) потреб ринку праці 

відповідно до цілей економічної політики на підставі соціально-

демографічного аналізу; узгодження ринку освітніх послуг із потребами 

розвитку людського капіталу шляхом визначення пріоритетних напрямів 

підготовки фахівців згідно з потребами національної і регіональних економік 

та залучення роботодавців до процесу підготовки кадрів; модернізація 
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освітнього простору з урахуванням вимог економіки знань до підвищення 

ролі соціального капіталу, оновлення інформаційно-методичних матеріалів, 

забезпечення умов підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу тощо; збільшення питомої ваги високотехнологічних і продуктивних 

робочих місць; сприяння розвитку фундаментальної науки та наукоємних 

галузей економіки; створення сприятливих умов для посилення мотивації 

працівників до легальної і продуктивної зайнятості [566].  

Об’єктивною є потреба вдосконалення чинного і розробка нового 

комплексу науково-методологічних положень з макроекономічного аналізу, 

спрямованих на виявлення і мобілізацію резервів підвищення продуктивності 

праці, продуктивності капіталу та сукупної факторної продуктивності, що 

зумовлює проведення аналітичних досліджень джерел економічного 

зростання в Україні. Результати такого аналізу мають стати основою для 

прийняття державно управлінських рішень щодо підвищення рентабельності, 

технічного та організаційного реформування виробництва, управління 

людськими ресурсами, оцінки конкурентоспроможності, формування цінової 

політики, визначення пріоритетності галузей тощо [536]. 

Перспективним напрямом розвитку системи ДПП в контексті розвитку 

людського капіталу має стати збалансований розвиток трьох форм 

управління: державної, приватної та суспільної. Ураховуючи світовий досвід 

формування ДПП та сучасні проблеми розвитку людського капіталу в 

Україні, можна виокремити такі пріоритетні напрями співпраці держави, 

громадських організацій і бізнесу: 

 підвищення рівня і якості життя; 

 акумулювання та перерозподіл публічних ресурсів; 

 економічна соціалізація суб’єктів підприємництва. 

Розглядаючи шляхи реалізації функцій держави, громадських 

організацій і приватного сектора у сфері підвищення рівня і якості життя 

населення в Україні, необхідно визначити наступні: демографічна політика, 

політика в галузі освіти і науки, політика зайнятості, політика праці, політика 
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заробітної плати та соціальна політика, пов'язана в першу чергу з 

покращенням умов праці і добробуту, охороною здоров'я, розвитком 

культури і мистецтва тощо. 

Відповідно до визначеної мети, з врахуванням стандартів ЄС, можна 

сформулювати й основні напрями державного регулювання розвитку 

людського капіталу в Україні на даному етапі: структурна трансформація на 

користь сфер з найвищим рівнем капіталізації людського потенціалу; перехід 

до стратегій інвестування у самозростання людських активів; формування 

умов для комфортного середовища поселення; помірковане посилення 

висхідної трудової та соціальної мобільності населення; концептуальне 

оновлення освітньої системи; проведення політики інклюзивного розвитку 

[494, с. 26]. 

До пріоритетних напрямів удосконалення економічного механізму 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні слід також 

віднести: формування недержавних фондів фінансування установ охорони 

здоров`я; розширення фінансової автономії закладів освіти; формування 

фондів пільгового кредитування та фінансування пріоритетних для 

економіки інвестиційних проектів; розробка системи преференцій для 

організацій, які створюють нові робочі місця; формування та розвиток 

міжрегіональних, міжсекторних і міжгалузевих локальних інтегрованих 

виробничих систем; підвищення ефективності використання науково-

технологічного та інтелектуально-кадрового потенціалу шляхом розвитку 

венчурного бізнесу, формування дієвої системи державної підтримки малого 

та середнього бізнесу, стимулювання інноваційної діяльності підприємств на 

основі фінансових та податкових преференцій; інвестування коштів у базові і 

пріоритетні для розвитку людського капіталу види діяльності. 

В найближчій перспективі процеси поширення четвертої промислової 

революції, розширення транснаціональних корпорацій, прискорення старіння 

населення в цілому, конфлікти, війни, катастрофи посилюватимуть 

масштабність міграції. У зв`язку з цим міграційна політика у тісній взаємодії 
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з іншими сферами державного управління має виконувати превентивну 

функцію, суть якої полягає у запобіганні масовому виїзду працездатного 

населення за межі України шляхом впливу на міграційні чинники та 

оптимізації діяльності тих інституцій, що сприяють підвищенню якості життя 

громадян завдяки максимальній реалізації їх власного людського потенціалу 

у національній економіці. 

Враховуючи той факт, що міграційні процеси в Україні набули 

загрозливих розмірів, дослідження наслідків міграційних явищ та процесів – 

важлива ланка забезпечення процесів сучасного державотворення. Подальше 

поліпшення державної міграційної політики потребує підвищення 

інституційної спроможності у державному, приватному і громадському 

секторах для забезпечення успішної інтеграції у глобальні процеси; 

налагодження суспільного діалогу на наднаціональному, національному та 

субнаціональному рівнях; створення умов для ефективної координації зусиль 

всіх зацікавлених сторін у сфері міграції; удосконалення системи 

стратегічного управління на всіх рівнях (глобальний та транснаціональний; 

національний; регіональний та локальний), зокрема формування системи 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіонів, визначення 

стратегічних цілей та перспективних напрямів взаємодії нашої країни з 

міжнародними організаціями.  

В основу вдосконалення механізмів державного регулювання 

міграційних процесів, як важливої складової розвитку людського капіталу в 

Україні має бути покладена низка змін у нормативно-правовому, фінансово-

економічному, організаційно-інституційному, суспільно-політичному та 

інформаційному забезпеченні. 

Основними напрямами удосконалення державного регулювання у 

сфері міграції населення мають стати зміни у трудовому законодавстві у 

напрямі приведення основних положень до міжнародних стандартів; 

стимулювання можливості дистанційного працевлаштування та роботи; 

формування та впровадження моделі безперервної освіти протягом життя; 
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підтримка малого та середнього бізнесу;стимулювання розвитку 

високотехнологічних сфер діяльності, наукоємного виробництва, сфери ІКТ; 

забезпечення відповідним рівнем заробітної плати та додатковими 

соціальними преференціями; покращення якості та стандартів життя; 

спрямування трудової діяльності усіх соціальних груп і прошарків на 

пріоритетне наповнення її гуманістичним змістом; розроблення державних 

програм, спрямованих на збереження людського капіталу. 

В сучасних умовах різні країни, намагаючись забезпечити потреби в 

інвестиційних ресурсах, направлених на формування людського капіталу, 

стикаються з проблемою дефіциту коштів у державних бюджетах. Лише 

зусиллями держави вирішувати зазначену проблематику стає дедалі важче, а, 

отже, пошуки альтернативних варіантів стає актуальною тематикою. За 

останнє десятиліття ландшафт партнерських відносин в галузі міжнародного 

розвитку швидко змінювався, що призвело до значного перерозподілу ролей 

між державою та приватним сектором. Державно-приватне партнерство 

стало ключовою формою визначення, надання та оцінки охорони здоров’я та 

освіти в країнах, що розвиваються. ДПП можуть сприяти усуненню 

нерівності в наданні та доступі до державних послуг, забезпечуючи 

справедливий і ефективний розподіл ресурсів. Тому ДПП розглядають, як 

важливий механізм фінансування розвитку в підтримку Цілей у галузі 

сталого розвитку (ЦСР) [504].  

Механізм взаємодії держави та бізнесу в сфері охорони здоров’я 

полягає в зобов’язанні держави розміщувати в приватному секторі економіки 

на довгостроковій основі соціальне замовлення на послуги: створення, 

реконструкція, технологічне оснащення нового, переобладнання (заміна 

основних фондів) або модернізація існуючого медичного закладу; технічне 

обслуговування та експлуатація інфраструктури лікувально-профілактичного 

закладу; надання медичних послуг населенню в рамках державного 

соціального замовлення. Приватний сектор бере на себе зобов’язання і 

відповідальність за надання послуг, відповідно до критеріїв і стандартів 
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встановлених державним замовленням, а також утримувати, розвивати або 

створювати нові та реконструювати наявні активи, необхідні для підтримки 

якості та кількості послуг, що надаються населенню. Показниками 

соціального ефекту для сфери охорони здоров’я є: ступінь задоволеності 

населення послугами сфери охорони здоров’я; забезпеченість населення 

закладами охорони здоров’я та медичним персоналом; рівень сервісу; 

зростання якості життя населення завдяки отриманню високоякісних 

послуг [105]. 

Основними формами державно-приватного партнерства в охороні 

здоров’я в Україні можуть бути: будівництво нових або реконструкція 

існуючих приватних медичних центрів за сприяння держави; передача 

інвестору будівель медичних установ на умовах будівництва нових будівель 

для цих установ в інших місцях [118] (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Основні напрями просування ДПП в наданні медичних послуг [571] 

Напрям Зміст 

Зміни в 

політиці і 

законах 

Стабільність в державній політиці, поліпшення і 

вдосконалення страхування та страхових організацій, 

конкурентне ціноутворення, баланс між ціною й якістю в 

секторі охорони здоров’я, реформа й актуалізація тарифів 

Соціально-

культурні 

зміни 

Зміни в культурі та громадській думці та залучення довіри 

людей, зміна парадигми уряду  щодо відносин до 

приватного сектору, повна підтримка партнерства з 

приватним сектором з боку держави та осіб, які приймають 

рішення в секторі охорони здоров’я 

Удосконалення 

існуючих 

механізмів і 

процесів 

Створення сильного і єдиного суб’єкта для управління 

відносинами з приватним сектором, прозорість і належне 

управління існуючими структурами та їх реалізація, 

розробка справедливого договору відповідно до проекту, 

надання інфраструктури для реалізації 

Фінансування і 

капітальне 

будівництво 

Встановлення умов для залучення інвесторів, стимули для 

інвесторів, урядові гарантії на придбання послуги, а також 

вигоди інвесторів 

 

Відповідно до різноманітних форм використання ДПП в секторі 
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охорони здоров’я, необхідно дотримуватися певного стратегічного бачення, 

що дозволить більш ефективно застосовувати партнерські відносини держави 

та приватного сектору  

Модель ДПП має значний потенціал, який в поєднанні з виваженою 

політикою держави надасть можливість формувати додаткову медичну 

спеціалізовану інфраструктуру, підвищувати якість надання послуг у секторі 

охорони здоров’я, розробляти сучасну медичну продукцію та розширювати 

доступ населення до широкого асортименту медичних послуг[163]. 

Враховуючи можливості ДПП щодо залучення необхідних інвестицій, 

ефективне управління проектами, зазначений спосіб взаємодії у сферах 

освіти, наукової діяльності та охороні здоров’я є перспективним шляхом 

реалізації державної політики як у вищевказаних сферах діяльності, так і в 

якості механізму, що реалізує одне з важливих завдань – розвиток людського 

капіталу. Зважаючи на складнощі, які існують сьогодні у освітній та 

медичній сферах, потребам, що висуваються внаслідок процесів глобалізації, 

євроінтеграційного тренду, широкої інформатизації, використання ДПП 

необхідно передбачити як ключовий елемент реалізації проектів 

стратегічного розвитку відповідних соціальних галузей.  

Необхідним є визначення пілотних регіональних проектів ДПП у сфері 

освіти, науки, охорони здоров’я для опрацювання практичних аспектів 

сучасних форм співпраці держави, суб’єктів підприємницької діяльності, 

закладів освіти та охорони здоров’я. 

Державне регулювання розвитку людського капіталу має фокусуватися 

на напрямах, які відповідають інноваційним процесам в економіці, 

враховуючи потреби входження України в європейський і світовий простори. 

Держава має створити ефективну правову платформу, спрямовану на 

законодавче регулювання:  

– по-перше, реформ у сферах освіти, охорони здоров'я, економіки, 

соціального забезпечення, захисту довкілля з метою підвищення якості 

надання медичних послуг, наближення освіти до потреб глобального ринку 
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та потреб у фахівцях, здатних створювати, адаптувати та використовувати 

технологічні інновації, подолання соціально-економічних і екологічних 

проблем; 

– по-друге, розвитку багаторівневого публічного управління і 

адміністрування в Україні, що спонукатиме органи державного управління 

формувати ефективні комунікації з органами місцевого самоврядування, 

забезпечувати умови для участі приватних та громадських заінтересованих 

сторін у формуванні та реалізації державної політики щодо формування і 

розвитку людського капіталу;  

– по-третє, запровадження громадського контролю, інноваційних 

моделей державно–громадського управління та стимулювання розвитку 

громадянського суспільства, яке складатиметься з високоосвічених 

ініціативних людей, здатних проводити зміни та реформувати країну, 

ефективно відстоювати свої права. 

Значними перешкодами для реалізації механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні є недостатнє наукове та 

фінансове забезпечення, труднощі та невідповідності у сучасному 

законодавстві, низький рівень впровадження інноваційних технологій і 

недостатнє врахування світового передового досвіду. У зв’язку з цим 

першочерговими завданнями мають стати: 

- вивчення науково обґрунтованих принципів і методів державного 

регулювання розвитку людського капіталу у світі та впровадження 

механізмів їх реалізації в Україні на основі інноваційних стратегій, 

системного використання державою важелів соціально-економічного 

стимулювання; 

- звуження сфери державного контролю у сферах вищої освіти та 

охорони здоров`я, створення спеціалізованих суб’єктів контролю з активною 

участю громадськості; 

- зміщення акцентів у вирішенні проблем формування людського 

капіталу з центральних державних структур на регіональні, підвищення ролі 
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недержавних громадських організацій у реформуванні систем освіти, 

охорони здоров`я, соціального захисту населення, екологічної безпеки; 

- підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії відповідних 

органів державної влади та місцевого самоврядування, координації їхніх дій, 

запровадження інтегрованої системи громадянського суспільства і 

адекватних йому організаційних структур державного управління, діяльність 

яких спрямована на формування і розвиток людського капіталу на основі 

уніфікованих мінімальних стандартів та єдиних технологій; 

- запровадження європейських форм взаємодії інститутів держави, 

бізнесу та громадянського суспільства для реалізації дієвих державних 

програм, спрямованих на розвиток людського капіталу. 

Серед основних напрямів удосконалення державного регулювання 

розвитку людського капіталу в умовах європейської інтеграції України слід 

виокремити такі, як створення організаційних, інституційних, економічних 

умов для розвитку людських ресурсів, страхування від суспільних ризиків; 

забезпечення підвищення рівня зайнятості населення за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності робочих місць, в тому числі через самозайнятість і 

поширення гнучких її форм; забезпечення зростання ціни робочої сили за 

рахунок підвищення мінімального розміру заробітної плати у відповідності 

до стандартів країн ЄС; реформування системи розподілу доходів 

працівників для забезпечення соціальної справедливості в суспільстві 

шляхом зменшення розриву у доходах бідних і багатих верств населення за 

рахунок прогресивної шкали їх оподаткування та удосконалення системи 

соціальних пільг; забезпечення досягнення соціального узгодження, 

стабільного соціально-економічного зростання та розвитку; раціоналізація 

природокористування; розвиток ринку послуг по охороні здоров’я через 

зростання конкуренції в галузі; підвищення загальнонаціонального значення 

культурно-просвітницького розвитку населення, насамперед дітей та молоді 

через популяризацію осучаснених надбань історико-культурної спадщини 

України та країн близького зарубіжжя; організація і координація 
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інституційних перетворень, трансформація відносин між суб’єктами і 

об’єктами системи державного регулювання розвитку людського капіталу.  

Таким чином, узагальнення стану розвитку компонентів, які впливають 

на розвиток людського капіталу в Україні, дозволив визначити напрями 

удосконалення державного регулювання розвитку людського капіталу, а 

саме: збільшення інвестицій у наукову, освітню, інноваційну сфери та у 

розвиток і реформування системи охорони здоров’я; врегулювання 

міграційних процесів за рахунок позитивних змін на ринку праці, 

податкового стимулювання наукоємних напрямів виробництва, мотиваційних 

заходів; удосконалення нормативно–правових гарантій прав і свобод людини 

та громадянина; налагодження партнерства між основними соціальними 

групами в сфері вирішення соціальних проблем, розвиток взаємодії між 

державою, некомерційними організаціями та бізнесом, диверсифікація форм 

надання послуг на основі активного залучення всіх сегментів суспільства; 

створення необхідних умов для підвищення якості життя населення, 

всебічного гармонійного розвитку людини, захисту її прав і свобод, реалізації 

нею всіх своїх професійних можливостей, впровадження пріоритетів 

здорового способу життя, гармонізації людського і природного середовища, 

підтримки сім’ї та сприяння народжуваності; розроблення та впровадження 

нормативно-правових актів щодо формування дієвої системи доступної 

неперервної освіти, як базису соціальної і професійної мобільності 

населення; розвиток спроможних територіальних об’єднань в процесі 

децентралізації, стимулювання міжрегіональної інтеграції з урахуванням 

сучасних потреб до людського капіталу; забезпечення скоординованих дій у 

всіх сферах суспільного життя, адекватної переорієнтації соціальних, 

екологічних та економічних інститутів держави, посилення державного 

стимулювання зацікавленості громадян, юридичних осіб і соціальних груп у 

вирішенні завдань щодо формування і розвитку людського капіталу в 

Україні.  
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Висновки до розділу 5 

 

1. Сталий розвиток переважної більшості країн все більше стає 

залежним від розвитку наукоємних напрямів діяльності, креативної індустрії, 

сфери обслуговування. Сучасна концепція Industry 4.0 передбачає 

поглиблення процесів, спрямованих на інформаційні технології, 

автоматизацію виробництва, інноваційні рішення. В економічних системах, 

заснованих на знаннях, головним драйвером розвитку стає людський капітал. 

Останніми роками в світі спостерігається посилена увага до досліджень, 

спрямованих на структурні реформи, в основі яких значна роль відведена 

людському капіталу. Поява новітніх технологій, формування майбутніх 

трендів передбачає адаптацію компетенцій, навичок, умінь, кваліфікації 

фахівців до нагальних потреб, що висуває ринок робочої сили, та потреби 

зростання продуктивності праці. Таким чином, впровадження 

високотехнологічних виробництв в найближчій перспективі має 

забезпечуватися за рахунок різних шляхів формування людського капіталу 

(розвиток сфери освіти, науки, охорони здоров’я, гарантування безпечного 

довкілля, забезпечення соціального захисту населення). 

2. Реалізація стратегії державної підтримки розвитку людського 

капіталу має передбачати наявність оптимальної побудови і ефективного 

функціонування правового, організаційного, економічного, комунікативного 

механізмів державного регулювання, визначення основних складових 

реформування, як основи ефективного впливу держави на різні сфери, галузі, 

організації, діяльність яких спрямована на розвиток людського капіталу і 

розвиток інноваційної економіки. стратегія розвитку людського капіталу – 

це: сполучна ланка між механізмами державного регулювання розвитку 

людського капіталу; засіб управління процесами державного управління, що 

визначає, яким чином відбувається розподіл відповідальності; план заходів 

для забезпечення розвитку людського капіталу і інноваційного розвитку 

економічних суб’єктів; комплексна система дій держави, які спрямовані у 
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напрямі розвитку людського капіталу у нестабільних, змінних умовах.  

3. В основу стратегії державного регулювання розвитку людського 

капіталу має бути покладено такі основні теоретико-методологічні концепції: 

економіки знань, за якою знання і накопичений капітал в сучасних умовах є 

основним фактором суспільного розвитку; інноваційного розвитку, в якому 

основним фактором розвитку та конкурентоспроможності регіону і країни є 

безперервний потік інновацій як результат діяльності людей з високими 

якісними характеристиками; соціального партнерства, який визначатиме 

норми взаємодії та довіри у відносинах між державою, бізнесом, 

громадськістю, роботодавцями та працівниками на основі спільних інтересів.  

4. Важливою складовою стратегії державного регулювання розвитку 

людського капіталу нашої країни має бути євроінтеграційний вектор 

розвитку України, який активно реалізується в останні роки. Тому, 

визначаючи євроінтеграцію наскрізним завданням реформування країни, 

органи державної влади та місцевого самоврядування мають всебічно 

враховувати у своїй діяльності і питання розвитку людського капіталу, в 

тому числі в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Тим більше, що виконання Угоди про асоціацію 

виконуються у контексті Цілей сталого розвитку, як всеосяжного і 

орієнтованого на інтереси людини пакету цілей та завдань, що у 

зрівноважений та комплексний спосіб забезпечують сталий розвиток у трьох 

його вимірах – економічному, соціальному та екологічному.  

5. Серед основних напрямів удосконалення державного регулювання 

розвитку людського капіталу в умовах європейської інтеграції України слід 

виокремити такі, як створення організаційних, інституційних, економічних 

умов для розвитку людських ресурсів, страхування від суспільних ризиків; 

забезпечення підвищення рівня зайнятості населення за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності робочих місць, в тому числі через самозайнятість і 

поширення гнучких її форм; забезпечення зростання ціни робочої сили за 

рахунок підвищення мінімального розміру заробітної плати у відповідності 
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до стандартів країн ЄС; реформування системи розподілу доходів 

працівників для забезпечення соціальної справедливості в суспільстві 

шляхом зменшення розриву у доходах бідних і багатих верств населення за 

рахунок прогресивної шкали їх оподаткування та удосконалення системи 

соціальних пільг; забезпечення досягнення соціального узгодження, 

стабільного соціально-економічного зростання та розвитку; раціоналізація 

природокористування; розвиток ринку послуг по охороні здоров’я через 

зростання конкуренції в галузі; підвищення загальнонаціонального значення 

культурно-просвітницького розвитку населення, насамперед дітей та молоді 

через популяризацію осучаснених надбань історико-культурної спадщини 

України та країн близького зарубіжжя; організація і координація 

інституційних перетворень, трансформація відносин між суб’єктами і 

об’єктами системи державного регулювання розвитку людського капіталу.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні вирішено актуальну наукову проблему, 

що полягає в розробленні й обґрунтуванні теоретико-методологічних засад і 

практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні. Це 

дозволило сформулювати такі основні теоретичні висновки та практичні 

рекомендації: 

1. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення сутності та змісту 

наукових категорій людського капіталу, як інтегрального соціального і 

економічного явища, а також державного регулювання розвитку людського 

капіталу, як процесу, що відображає взаємодію суб’єкта регуляторного 

впливу та визначенного об’єкту через виокремлені функціональні механізми: 

правовий, організаційний, економічний, комунікативний з метою 

забезпечення сталого розвитку держави та підвищення рівня життя 

населення, яке має відповідати принципам: орієнтованості, безперервності, 

ефективності, динамізму, системності, інноваційності, а фундаментальним 

аксіоматичним постулатом державного регулювання розвитку людського 

капіталу має стати органічна єдність та взаємозалежність природної, 

соціальної та економічної систем. 

2. Охарактеризавано основні методологічні підходи щодо теорії 

формування людського капіталу з урахуванням державно управлінського 

аспекту, які полягають у: 

– використанні міждисциплінарного підходу до розгляду процесів 

розвитку людського капіталу із залученням інструментарію психології, 

філософії, політології, соціології тощо;  

– дотриманні принципів методологічного холізму (цілісності); 

історизму (виявлення основних тенденцій суспільної еволюції, рушійних сил 

і чинників розвитку); інституційного детермінізму (ступінь розвитку 
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інститутів розглядається одночасно як детермінанта розвитку та його 

стабілізуючий чинник);  

– визначальній ролі держави в процесі трансформації інститутів 

розвитку людського капіталу, зміні, рухомості окремих складових людського 

капіталу; усвідомленні необхідності цілеспрямованого інвестування в 

людину та вивчення проблем державного регулювання розвитком людського 

капіталу; 

– розумінні суспільства, як органічної цілісності, що складається з 

окремих груп та інститутів, кожний з яких відіграє свою функціональну роль; 

посиленні у методах дослідження «людиновимірності» уваги до реальної, а 

не «економічної людини»; відмові від розуміння ринку, як нейтрального й 

універсального механізму розподілу ресурсів, вимога соціального контролю 

за соціальною інфраструктурою; 

– поєднання економічного і гуманістичного підходів до визначення 

поняття «людський капітал». 

3. Здійснено аналіз державного регулювання розвитку людського 

капіталу в різних країнах шляхом аналізу особливостей охорони здоров’я, 

освіти, соціального захисту та гарантування екологічної безпеки у країнах 

Європи, США та інших країн. З'ясовано, що в розвинених країнах світу 

основними сучасними тенденціями державного регулювання розвитку 

людського капіталу є демократизація, інтернаціоналізація, децентралізація; 

використання правових механізмів регулювання розвитку відносин людини і 

суспільства; впровадження державно-громадського управління, а також 

зростаюча економічна складова. Серед економічних заходів регулювання 

державою процесів відтворення людського капіталу слід виділити 

насамперед пряме бюджетне фінансування інвестицій в людський капітал, 

адже скорочуючи або нарощуючи інвестиції, держава стримує або стимулює 

накопичення сукупного людського капіталу в загальнонаціональних 

інтересах. Держава з власних джерел фінансує не тільки державні структури 

освіти, охорони здоров'я, культури, а й установи недержавного сектору за 
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умови відповідності останніх державним стандартам. Доведено доцільність 

удосконалення механізмів державного регулювання формування та розвитку 

людського капіталу в Україні на основі застосування науково обґрунтованих 

принципів і методів розвитку людського капіталу у провідних країнах світу з 

використанням державою інноваційних стратегій та важелів соціально-

економічного стимулювання.  

4. Обгрунтовано пріоритетні напрями державного регулювання щодо 

забезпечення умов для ефективного розвитку людського капіталу на 

регіональному рівні через використання відповідних механізмів державного 

впливу, а саме: коригування політики розвитку людського капіталу у 

напрямку зменшення диспропорцій розвитку регіонів; подолання негативних 

тенденцій звуження ринку висококваліфікованої робочої сили, спроможної 

масово втілювати інновації; формування регіональних програм, які були б 

зорієнтовані на підтримку трудових мігрантів та членів їх сімей, 

налагодження інституційної співпраці та підтримки громадських ініціатив у 

сфері зовнішньої трудової міграції; прийняття сучасних стратегій 

регіонального розвитку, де ключовим аспектом має бути визначено 

всебічний розвиток людського капіталу відповідно до потреб сталого 

розвитку територій. 

5. Проведено оцінку сучасного рівня людського капіталу в Україні, в 

основі якої є методологія визначення рівня людського капіталу в країні 

шляхом розрахунку відповідних світових рейтингів та визначення місця 

країни у загальній ієрархії. Дослідження доводить, що відносний рівень 

розвитку людського капіталу та його компонентів, що характеризує Україну 

у світових рейтингах, знаходиться у межах від 50 місця (Індекс людського 

капіталу) до 111 місця (Рейтинг добробуту). Констатовано, що Індекс 

людського капіталу розміщує Україну у першій третині рейтингу країн світу, 

демонструючи досить високі показники, які характеризують сфери, пов’язані 

з освітою та охороною здоров’я. Індекс соціального розвитку дозволяє 

ширше зрозуміти вплив таких компонентів, як доступність інфраструктурних 
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послуг (водопостачання, комунікативні мережі та засоби), забезпечення 

правового середовища, безпеки, свободи та якісного навколишнього 

середовища і демонструє відносно низькі показники, характерні для України. 

Індекс людського розвитку відносить Україну до держав з високим рівнем 

людського розвитку, але в порівнянні з економічно розвиненими країнами, 

показники компонентів вітчизняного індексу значно поступаються: найгірше 

Україна позиціонується відповідно до Рейтингу добробуту, розміщуючись у 

останній третині рейтингу країн, що досліджувалися. 

6. Визначено, що результативність механізмів державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні в сучасних умовах є недостатньою. 

Адже зусилля, що прикладаються на державному рівні у вигляді формування 

різних програм і стратегій, складені без чіткого визначення джерел 

фінансування, визначення проміжних термінів виконання і відповідальних за 

їх реалізацію як за етапами, так і в цілому, залишаються лише 

задекларованими документами, які не виконуються і не сприяють 

досягненню основної мети – підвищення рівня розвитку людського капіталу 

держави в довгостроковому періоді. Визначено, що система оцінки 

результативності державного регулювання формування і розвитку людського 

капіталу є недосконалою, адже йдеться про формальне виконання 

законодавчих та регуляторних ініціатив, а не про дієвість перетворень в 

зазначеній сфері. Для об’єктивного моніторингу результативності механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу необхідно 

забезпечити збір та опрацювання обов’язкової статистичної звітності щодо 

рівня людського капіталу в Україні за визначеними показниками. 

7. З’ясовано проблеми та суперечності державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні, які полягають у наявності різних 

векторів розвитку країни, відсутності стратегічного бачення майбутнього 

України у світовому поділі праці від чого залежать і підходи щодо 

забезпечення попиту на висококваліфіковані трудові ресурси та вимог до їх 

освітнього-наукового рівня. Хоча аналіз показників людського капіталу 
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України доводить його достатньо високий рівень, однак низька 

продуктивність праці не дозволяє продукувати необхідний соціально-

економічний розвиток держави, а підходи, визначені державою щодо 

розвитку людського капіталу залишаються недієвими, через недостатні 

інвестиції у сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, як на рівні 

розподілу видатків державного та місцевих бюджетів, так і на рівні 

приватного сектору. Чинне нормативно-правове забезпечення державного 

регулювання розвитку людського капіталу включає в себе низку 

законодавчих актів, які регулюють тільки окремі сфери (освіта, охорона 

здоров’я, соціальний захист населення тощо). Проте бракує законодавчих 

актів, спрямованих на розвиток людського капіталу в Україні та відповідного 

органу виконавчої влади, який би скоординував дії суб’єктів й об’єктів 

управління та суспільні відносини в системі «людина-влада-суспільство», 

відсутність яких на даному етапі перетворень у країні уповільнює 

інноваційні процеси, а також не передбачає напрямів та інструментів 

адаптації соціально-економічних інституцій до діяльності в сучасних умовах 

глобальних викликів. 

8. Визначено концептуальні засади стратегії державного регулювання 

розвитку людського капіталу в Україні, яка на сучасному етапі 

державотворення потребує модернізації системи публічного управління, 

подолання регіональних відмінностей у забезпеченні розвитку людського 

капіталу; посилення державного впливу на розвиток людського капіталу 

через політику доходів; політику зайнятості; підвищення якості та 

доступності послуг сфер освіти і охорони здоров`я; політику соціального 

захисту та соціального залучення; розвитку громадянського суспільства та 

соціального діалогу; регіональну політику та розвиток місцевого 

самоврядування. Держава, незважаючи на адаптивний карантин, має 

максимально підтримувати економічну діяльність, не допустити різкого 

збідніння громадян, зростання рівня злочинності, падіння доходів 

державного бюджету та зменшення обсягів фінансування освіти, медицини 
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та інших критично важливих видатків для розвитку людського капіталу в 

Україні. За відсутності можливостей стимулювати економіку потужними 

грошовими вливаннями (досвід розвинених країн), пріоритетом для держави 

мають стати: максимально можливе збереження зайнятості – єдиного 

джерела доходів для більшості населення; витрати на програми підтримки 

громадян і приватного сектору мають відповідати обсягу ресурсів, які можна 

задіяти без ризику девальвації національної валюти, стрибка інфляції, 

знецінення доходів громадян і фінансової дестабілізації; продовження 

співпраці та залучення фінансової підтримки міжнародних організацій та 

інших офіційних кредиторів. Стратегічна орієнтація державного 

регулювання формування та розвитку людського капіталу має бути 

спрямована на: розширення можливостей для продуктивної зайнятості; 

створення ефективної системи поєднання досягнень науки, технології, 

виробництва і ринку в контексті інноваційної політики; створення умов для 

розвитку регіональних ринків праці, збереження професійних навичок 

населення; створення технологічних та наукових кластерів; активізація 

управлінських функцій органів влади з підготовки та пошуку джерел 

інвестування формування та розвитку людського капіталу; планування та 

розвиток інфраструктури інноваційної, освітньої та науково-дослідної 

діяльності з метою інтелектуалізації економіки; 

9. Обґрунтовано шляхи трансформації державного регулювання 

розвитку людського капіталу в умовах європейської інтеграції України, які 

передбачають розвиток сучасної системи відтворення людського капіталу 

шляхом накопичення знань, розвитку здібностей, що дають можливість 

людині при необхідності за відносно нетривалий період часу змінити сферу 

діяльності без істотних втрат за період адаптації. В умовах європейської 

інтеграції одними з важливих напрямків державного регулювання розвитку 

людського капіталу мають стати: стимулювання розвитку кооперативних 

зв'язків між навчальними закладами та фірмами; створення спільних 

дослідницьких центрів, підприємств, орієнтованих на розробку і 
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впровадження наукових досягнень; формування недержавних фондів 

фінансування установ охорони здоров`я; розширення фінансової автономії 

закладів освіти; формування фондів пільгового кредитування та 

фінансування пріоритетних для економіки інвестиційних проектів; розробка 

системи преференцій для організацій, які створюють нові робочі місця; 

формування та розвиток міжрегіональних, міжсекторних і міжгалузевих 

локальних інтегрованих виробничих систем; підвищення ефективності 

використання науково-технологічного та інтелектуально-кадрового 

потенціалу шляхом розвитку венчурного бізнесу, формування дієвої системи 

державної підтримки малого та середнього бізнесу, стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств на основі фінансових та податкових 

преференцій; інвестування коштів у розвиток базових і пріоритетних для 

розвитку людського капіталу видів діяльності. Пріоритетами державного 

регулювання сфери розвитку людського капіталу є створення 

конкурентоспроможної економіки на основі людських здібностей, 

компетентностей та можливостей; реалізація забезпечення необхідними 

ресурсами (в т.ч. шляхом розвитку державно-приватного партнерства) 

напрямів та сфер, що формують людський капітал; впровадження можливих 

форм накопичення людського капіталу; формування інноваційного та 

підприємницького середовища на державному та регіональному рівнях. 

10. Окреслено напрями удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні, а саме:  

– правового механізму – прийняття низки законів та нормативно-

правових актів (удосконалення існуючих) у зазначеній сфері з урахуванням 

закордонного досвіду; прийняття (удосконалення) національних стратегій 

розвитку освіти, науки, охорони здоров’я, соціально-економічної сфери 

тощо, які відповідатимуть сучасним глобальним викликам; адаптація 

нормативно-правової бази України в зазначеній сфері до законодавства країн 

ЄС, враховуючи євроінтеграційні прагнення; внесення відповідних змін до 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в контексті необхідності 
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підвищення результативності державного регулювання розвитку людського 

капіталу;  

– організаційного механізму – підготовка державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, здатних вирішувати 

відповідні завдання; формування оптимальної організаційної структури 

управління системи публічної управління та адміністрування, діяльність якої 

спрямована на розвиток людського капіталу; створенння відповідної 

інформаційної системи, необхідної для прийняття ефективних державно-

управлінських рішень; науково-методичний супровід впровадження заходів 

щодо розвитку людського капіталу тощо; 

– економічного механізму – передбачення в державному та місцевих 

бюджетах видатків на реалізацію заходів та проєктів розвитку людського 

капіталу; об’єднання коштів місцевих бюджетів територіальних громад на 

договірній основі для виконання спільних завдань щодо розвитку людського 

капіталу; одержання з державного бюджету субвенцій і субсидій для 

виконання проєктів з реалізації державних пріоритетів на регіональному 

рівні; залучення коштів кредитно-фінансових установ; стимулювання 

розвитку небанківського фінансового сектору; розробка інвестиційних 

проєктів і бізнес-планів; стимулювання та залучення коштів населення, 

підприємств, організацій та іноземних інвесторів; залучення грантів 

українських, іноземних та міжнародних організацій тощо; 

– комунікативного механізму – створення комунікативних центрів; 

розробка та впровадження комунікативної стратегії для інформування 

зацікавлених осіб, територіальної громади про процес реалізації відповідних 

положень стратегії; формування інвестиційно-привабливого іміджу і 

репутації регіонів і країни в цілому; використання сучасних комунікативних 

технологій (паблік рілейшнз, прямий маркетинг, реклама, product placement 

та ін) щодо питань розвитку людського капіталу. 
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