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Постановка проблеми. Підвищення ролі освіти і 
науки як рушійних факторів соціально-економічного 
розвитку держави, домінування знань та інформації 
серед основних факторів виробництва, швидкі темпи 
розвитку НДДКР, інформаційно-телекомунікаціних 
технологій, інноваційної та науково-технічної діяль-
ності ознаменували зародження інтелектуальної еко-
номіки та появу нового капіталу – інтелектуального. 
Сьогодні інтелектуальний капітал є важливим чин-
ником конкурентоспроможності країн на світовому 
ринку, запорукою їх швидкого соціально-економічного 
зростання та детермінантом інноваційного розвитку 
національної економіки.

Основним складником національного інтелектуаль-
ного капіталу, його фундаментом є людський капітал, 
інтелектуальний капітал людини. Країни-лідери змо-
гли досягти найвищих щаблів у світовому рейтингу 
соціально-економічного розвитку саме завдяки визна-
нню пріоритетності людського інтелекту та забезпе-
ченню сприятливих умов його формування, розвитку 
та подальшої ефективної реалізації. 

Сьогодні Україна за показниками соціально-еконо-
мічного розвитку значно відстає від світових лідерів. 
Подолати наявний розрив можна шляхом побудови 
конкурентоспроможної, заснованої на знаннях наці-
ональної економіки, зорієнтованої на безперервний 
та всебічний розвиток людини як носія інтелектуаль-
ного капіталу. Таким чином, розвиток інноваційної 

економіки, ефективне формування та використання 
національного інтелектуального капіталу в Україні 
неможливі без забезпечення сталого розвитку люд-
ського капіталу, тому дослідження особливостей 
управління людським капіталом та його ролі у розви-
тку національного інтелектуального капіталу є над-
звичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Люд-
ський капітал є об’єктом досліджень багатьох учених-
економістів. Так, розкриттю ролі людського капіталу 
в підвищенні конкурентоспроможності національної 
економіки присвячено дослідження О.В. Красоти [1]. 
Г.В. Прошак [2] досліджує інституційну базу розвитку 
людського капіталу в умовах формування національної 
економіки та циклічність розвитку людського капіталу. 
Особливості формування людського капіталу в сис-
темі освіти і професійної підготовки охарактеризовано 
у працях О.А. Грішнової [3], а дослідженню питання 
інвестування в людський капітал присвячені наукові 
праці Т.В. Покотило [4] . 

Незважаючи на таку кількість наукових досліджень 
та їх різносторонність, залишається нерозкритою роль 
людського капіталу у розвитку національного інтелекту-
ального капіталу, а сучасні економічні реалії загострю-
ють необхідність вивчення особливостей управління 
національним людським капіталом задля подолання 
соціально-економічної кризи та підвищення конкурен-
тоспроможності України на глобальному рівні.
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Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є вивчення особливостей управління людським капіта-
лом та розкриття його ролі у розвитку національного 
інтелектуального капіталу.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний 
капітал держави – це система економічних відносин 
між населенням як носієм людського інтелектуального 
капіталу та суб’єктами підприємницької діяльності, нау-
ково-дослідними інститутами, навчальними закладами, 
фінансовими установами, органами державного управ-
ління тощо, з приводу формування та використання 
національного інтелектуального потенціалу, з метою 
забезпечення стійкого відтворення знань на основі про-
гресивного розвитку науки в цілях виробництва кон-
кретних товарів, послуг, оновлення технологічної бази, 
підвищення доходів та життєвого рівня населення, вирі-
шення проблем нерівномірності економічного розвитку 
регіонів та забезпечення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки на світовому ринку. 

До складу інтелектуального капіталу держави вхо-
дять такі структурні елементи, як людський, інформа-
ційний, контрагентський та інституційно-інфраструк-
турний капітали.

Людський капітал держави – це сукупність знань, 
особистих і професійних якостей та здібностей гро-
мадян країни, які під впливом методів державного 
управління та в процесі інтелектуалізації праці, роз-
витку інноваційного потенціалу та культури перетво-
рюються на капітал, а також розвиваються, нагрома-
джуються, відтворюються та є невід’ємними від свого 
носія людини.

Будучи одним зі складників інтелектуального капі-
талу країни, людський капітал за значущістю не може 
прирівнюватися до інших його структурних елементів. 
Так, інтелектуальний капітал держави – це не про-
сто сума його складників, а багатовекторний феномен 
різних якісних рис, талантів і потенціалів насамперед 
людини щодо креативного й ефективного використання 
наявних ресурсів та їхньої трансформації в процесі 
діяльності у відповідний потенціал. Саме людський 
капітал у складі інтелектуального відіграє фундамен-
тальну роль, адже від рівня його розвитку прямо зале-
жить формування та ефективне використання інших 
структурних елементів. Саме людина (громадянин) є 
носієм знань та інформації, генератором ідей, які в про-
цесі практичного застосування фактично створюють 
підґрунтя для синтезу інформаційного, контрагент-
ського та інституційно-інфраструктурного капіталів.

Людський капітал, будучи невіддільним і невідчу-
жуваним від носіїв, не може бути скопійованим, відтво-
реним у жодній країні, тоді як інформаційний, контр-
агентський, інституційно-інфраструктурний капітали 
можуть. Оскільки ринкова вартість відчужуваних 
складових інтелектуального капіталу з часом зменшу-
ється, підвищення ринкової вартості інтелектуального 
капіталу забезпечується людським капіталом. Інші ж 
складові інтелектуального капіталу можуть функціо-
нувати тільки у взаємозв’язку з людським капіталом, 
тому що саме людина як його носій забезпечує їх функ-
ціонування за рахунок власних знань та навичок. Тому 
відсутність або недостатнє інвестування коштів у роз-
виток людського капіталу, недостатній рівень захисту 
прав людини призводить до знецінення інтелектуаль-
ного капіталу в майбутньому. 

Варто відзначити, що розвиток людського капіталу 
залежить насамперед від особливостей формування та 
реалізації державної політики. У сучасному світі про-
стежується тенденція до підвищення ролі держави в 
системі факторів зростання людського капіталу. Дер-
жава розробляє загальну стратегію розвитку країни, 
результатом реалізації якої є визначений рівень роз-
витку людського потенціалу, законодавчо регламентує 
господарські, зокрема трудові, відносини в суспільстві, 
відповідає за стан природного середовища, що прямо 
впливає на умови життєдіяльності людини [5, с. 355].

Управління людським капіталом на рівні країни не 
має вузько спрямованого впливу на конкретну людину, 
що проживає на певній території. Таке управління, 
здійснюване за допомогою спеціальних механізмів, 
задає лише поведінковий вектор для людини – носія 
інтелектуального капіталу, що визначає його вибір під 
час формування й використання майбутнього інтелек-
туального капіталу [6, с. 7].

До системи управління людським капіталом на 
макрорівні належать такі складники, як об’єкт, суб’єкт, 
цілі і завдання, механізм і методи управління. 

Об’єктом управління людським капіталом, на думку 
Базилевої М. [8, c. 35] є конкретний суб’єкт господарю-
вання, який в межах своєї діяльності реалізує питання 
накопичення та ефективного використання людського 
капіталу.

Суб’єктами управління людським капіталом фак-
тично виступають органи державного управління, серед 
яких, виходячи з виконуваних ними функцій, можна 
виділити органи загальної (виконавчі, розпорядницькі, 
законодавчі органи державного, регіонального та місце-
вого рівнів), спеціальної (органи, що здійснюють управ-
лінську діяльність на міжгалузевому рівні) та галузевої 
(галузеві міністерства, що виконують функції лише в 
межах делегованих їм повноважень) компетенції.

Основні функції з управління формуванням та 
розвитком людського капіталу в Україні здійснюють: 
Міністерство освіти і науки; Міністерство охорони 
здоров’я; Міністерство соціальної політики; Мініс-
терство молоді та спорту; Міністерство культури; 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства; Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі.

Серед основних цілей управління людським капіта-
лом можна виділити ефективне використання знань та 
вмінь людей для постійного вдосконалення технологій, 
підвищення економічних результатів та покращення 
життя суспільства загалом. 

Н. Ішмухаметова пропонує розглядати державу в 
процесі управління людським капіталом у ролі ефек-
тивного інвестора, а сам процес управління розвитком 
людського капіталу на державному рівні визначає як 
управління його формуванням (відтворенням і нако-
пиченням) та використанням. На думку дослідниці, 
перед державою-інвестором постають такі завдання в 
процесі управління людським капіталом: 

– забезпечення якісного відтворення та накопи-
чення людського капіталу (створення умов та стимулів 
його накопичення та збереження, культивування раціо-
нального складника у людському капіталі, формування 
конкурентоспроможності людського капіталу, прогно-
зування перспективних напрямів його розвитку відпо-
відно до майбутніх потреб економіки);
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– організація ефективного використання нако-
пиченого людського капіталу (в процесі суспільного 
виробництва через ринок праці; створення в межах 
країни умов для здійснення трудової, підприємницької 
та творчої діяльності) [7].

Основними інструментами впливу на людський 
капітал Л. Федулова називає державний бюджет, 
фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, 
науки, системи соціального страхування та соціаль-
ного захисту [5, с. 355].

До інструментів управління людським капіта-
лом також відносять трудове законодавство, систему 
оплати праці, навчання, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації, попит та пропозицію на ринку праці, 
рівень життя, взаємодію працівників і працедавців, 
соціальний захист населення.

З метою забезпечення ефективного формування 
людського капіталу на макроекономічному рівні дер-
жава використовує такі методи управління, як адміні-
стративно-правові, економічні та соціальні.

Використання адміністративно-правових методів 
проявляється через встановлення на законодавчому рівні 
меж працездатного віку, визначення тривалості робочого 
тижня, особливостей державної соціальної політики 
тощо. Економічні методи пов’язані зі встановленням еко-
номічних нормативів, вдосконаленням організації оплати 
праці, використанням економічних важелів та стиму-
лів. До соціальних належать методи, які ґрунтуються на 
моральному та психологічному впливі на людину [8].

Ми вважаємо, що в управлінні людським капіталом 
на макроекономічному рівні провідну роль відіграють 
адміністративно-правові методи, адже саме закони, 
укази та інші нормативно-правові документи, закрі-
плені на державному рівні, регламентують та регулю-
ють використання економічних та соціальних методів.

Прямий вплив на формування національного люд-
ського капіталу здійснюється за рахунок державних 
інвестицій у його розвиток. Інвестиції в людський 
капітал на макроекономічному рівні – це фінансові 
вкладення у розвиток інститутів, що прямо впливають 
на формування людського капіталу держави (сфери 
освіти та охорони здоров’я) та створюють сприятливі 
умови для його розвитку (житлово-комунальна сфера, 
культура, охорона навколишнього середовища тощо) з 
метою забезпечення високого рівня економічного роз-
витку суспільства, інтелектуально-інноваційної сфери 
та забезпечення конкурентоспроможності національ-
ної економіки на світовому ринку.

Ми вважаємо, що основними напрямами, за якими 
здійснюються інвестиції в людський капітал є: освіта, охо-
рона здоров’я, інноваційна та наукова діяльність, охорона 
навколишнього середовища, житлово-комунальна сфера та 
сфера культури. Інвестиції у розвиток людського капіталу 
можуть здійснюватися державою, недержавними суспіль-
ними фондами й організаціями, міжнародними фондами й 
організаціями, регіонами, освітніми закладами, підприєм-
ствами, сім’ями та окремими громадянами.

При цьому кожен із перерахованих вище видів 
інвестицій є унікальним за природою впливу на рівень 
особистого та професійного розвитку людини. Однак 
лише комплексне здійснення цих видів інвестування 
здатне забезпечити гармонійний розвиток особистості 
і підвищити рівень використання її розумового та інте-
лектуального потенціалу впродовж усього життя. 

На нашу думку, спрямування державних коштів на 
підтримку розвитку освіти та охорони здоров’я є фун-
даментальними видами інвестування в людський капі-
тал, адже вони прямо впливають на його формування. 

Освіта – це стратегічно важливий соціальний інсти-
тут, перед яким в умовах розбудови економіки знань 
постає завдання – підготувати креативного, морально 
вмотивованого професіонала, здатного оперативно 
приймати виважені рішення у постійно динамічно 
змінюваному соціально-економічному середовищі. 
Управління системою освіти на державному рівні 
здійснюється за участі державних структур в особі 
Міністерства освіти і науки України. Вони забезпечу-
ють законодавчу базу здійснення освітньої діяльності, 
визначають зміст, основні форми, способи і методи 
навчання в системі середньої, професійно-технічної та 
вищої освіти, формують структуру пропозиції первин-
ної кваліфікованої робочої сили на ринку праці.

Державне фінансування сфери охорони здоров’я – це 
безсумнівний вклад у розвиток людського капіталу, адже 
здоров’я – це ресурс працездатності, від якого залежить 
забезпечення високого рівня продуктивності праці, як 
результат – і соціально-економічний добробут країни.

Інвестиції в сферу охорони здоров’я нероздільно 
пов’язані з охороною навколишнього середовища, 
адже за відсутності сприятливих умов проживання та 
чистого довкілля неможливо забезпечити належний 
рівень здоров’я людини.

Від того, у яких умовах працює та проживає людина, 
прямо залежить її благополуччя, здоров’я і працездат-
ність. Саме тому не останню роль в управлінні фор-
муванням людського капіталу на макрорівні відіграє й 
покращення житлових умов населення.

Інвестиції в інноваційну та наукову діяльність, 
по-перше, створюють умови та можливості для успіш-
ного використання та реалізації людського капіталу, а 
по-друге, беззаперечно здійснюють вплив на розвиток 
сфер освіти, охорони здоров’я тощо.

Ефект від інвестицій в культуру має насамперед соці-
альний характер. Формування культури є умовою будь-
якої професійної підготовки в майбутньому, створює 
передумови для забезпечення соціальної мобільності 
окремої людини чи соціальної групи, передає культурне 
надбання суспільства з покоління в покоління [9, с. 391].

Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні 
людина – це не просто працівник, що має здібності 
до малокваліфікованої, монотонної праці, а власник 
унікальних, інколи навіть неповторних інтелекту-
альних здібностей, що є результатом безперервного 
навчання та творчого пошуку протягом усього життя, 
а також природної обдарованості. Саме від рівня роз-
витку громадянина, його професійних та особистісних 
якостей залежить ефективне формування та викорис-
тання національного інтелектуального капіталу та 
досягнення високого рівня соціально-економічного 
розвитку держави. Невіддільною запорукою успіху в 
державному управлінні інтелектуальним капіталом є 
здатність апарату управління своєчасно та оперативно 
реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому 
середовищах розвитку. Вирішення цього завдання 
можливе за рахунок створення ефективної системи 
моніторингу. Подальші дослідження доцільно спряму-
вати на вивчення системи моніторингу якості форму-
вання та використання людського капіталу.
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ДОРОЖНЯ КАРТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РІШЕННЯ ЩОДО УЧАСТІ 
ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА У КАПІТАЛІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Корнєєва Ю.В. Дорожня карта прийняття інвестиційного рішення щодо участі іноземного інвес-
тора у капіталі державного підприємства. На основі системного підходу до аналізу участі іноземного ка-
піталу у державних підприємствах автором розроблено універсальну дорожню карту, яка охоплює техноло-
гічне, продуктове планування, планування можливостей, інтеграції та довгострокове планування у єдиному 
продукті, що враховує соціальні, економічні, екологічні аспекти, а також питання, пов’язані з національною 
безпекою. Запропонована дорожня карта спрощує процедуру прийняття стратегічних рішень щодо доціль-
ності входження іноземного капіталу у певне державне підприємство, дає змогу встановити зв'язок між по-
требами бізнесу та розвитку держави, а також створює передумови для ефективного управління ризиками. 
Оскільки іноземний капітал є одним із ключових елементів для покращення міжнародних порівняльних 
переваг, регуляторний режим в Україні щодо іноземного інвестування має відповідати турбулентності світо-
вого простору, швидко змінюватися та пристосовуватися до нових умов та викликів, сприяючи покращенню 
інвестиційного клімату в країні, проте водночас враховувати національні інтереси.

Ключові слова: стратегічний інвестор, іноземні інвестиції, державне підприємство, дорожня карта, на-
ціональна безпека.

Корнеева Ю.В. Дорожная карта принятия инвестиционного решения по участию иностранного 
инвестора в капитале государственного предприятия. На основе системного подхода к анализу участия 
иностранного капитала в государственных предприятиях разработана универсальная дорожная карта, ко-
торая охватывает технологическое, продуктовое планирование, планирование возможностей, интеграции и 
долгосрочное планирование в едином продукте, в котором учитываются социальные, экономические, эко-
логические аспекты, а также вопросы, связанные с национальной безопасностью. Предложенная дорожная 
карта упрощает процедуру принятия стратегических решений о целесообразности вхождения иностранного 
капитала в определенное государственное предприятие, позволяет установить связь между потребностя-
ми бизнеса и развития государства, а также создает предпосылки для эффективного управления рисками. 
Поскольку иностранный капитал является одним из ключевых элементов для улучшения международных 
сравнительных преимуществ, регуляторный режим в Украине относительно иностранного инвестирования 
должен соответствовать турбулентности мирового пространства, быстро меняться и приспосабливаться к 
новым условиям и вызовам, способствуя улучшению инвестиционного климата в стране, однако в то же 
время учитывать национальные интересы.

Ключевые слова: стратегический инвестор, иностранные инвестиции, государственное предприятие, 
дорожная карта, национальная безопасность.


