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Коломієць В. М. Аналіз практики функціонування людського капіталу національної економіки
Людський капітал є джерелом інновацій в економіку та основою її розвитку. Він став найціннішим ресурсом національної економіки завдяки 
тому, що здатний реалізовувати і трансформувати будь-які інші ресурси: знання, навички, здібності, досвід як складові людського капіталу, що 
відображені в сучасних продуктах, процесах і послугах. Мета статті полягає в тому, щоб показати важливість застосування різноманітних 
інструментів і способів розвитку людського капіталу в економіці, дослідити функціонування людського капіталу національної економіки. Вдо-
сконалено поняття людського капіталу як «накопиченого потенціалу» громадян, вираженого в їхній освіті, життєвому досвіді, ставленні, на-
вичках, які можуть бути використані для поліпшення поточного й майбутнього економічного і соціального стану. Розвиток людського капіталу 
розглянуто як функцію управління людськими ресурсами, яка інтегрована з процесами розробки стратегії управління національною економікою 
та кожної господарської одиниці. Функціонування людського капіталу на рівні національної економіки засновано на вільній конкуренції між найта-
лановитішими співробітниками компанії – носіями людського капіталу. Означено важливість різних інструментів і способів розвитку людського 
капіталу при розробці стратегії управління в економіці, вплив людського капіталу на інновації та конкурентоспроможність країни. Визначення 
функціонування людського капіталу національної економіки передбачає упорядкування та систематизацію функцій людського капіталу в стра-
тегії управління національною економікою, що стане предметом подальших досліджень автора.
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Коломиец В. Н. Анализ практики функционирования человеческого 
капитала национальной экономики

Человеческий капитал является источником инноваций в экономику и 
основой её развития. Он стал самым ценным ресурсом национальной 
экономики благодаря тому, что способен реализовывать и трансфор-
мировать любые другие ресурсы: знания, навыки, способности, опыт 
как составляющие человеческого капитала, отраженные в современ-
ных продуктах, процессах и услугах. Цель статьи заключается в том, 
чтобы показать важность применения различных инструментов и 
способов развития человеческого капитала в экономике, исследовать 
функционирование человеческого капитала национальной экономики. 
Усовершенствовано понятие человеческого капитала как «накоплен-
ного потенциала» граждан, выраженного в их образовании, жизнен-
ном опыте, отношении, навыках, которые могут быть использованы 
для улучшения экономического и социального состояния. Развитие 
человеческого капитала рассмотрено как функцию управления чело-
веческими ресурсами, которая интегрирована с процессами разра-
ботки стратегии управления национальной экономикой и каждого её 
подразделения. Функционирование человеческого капитала на уровне 
национальной экономики основано на свободной конкуренции между 
талантливыми сотрудниками компании – носителями человеческого 
капитала. Отмечена важность различных инструментов и способов 
развития человеческого капитала при разработке стратегии управ-
ления в экономике, влияние человеческого капитала на инновации и 
конкурентоспособность страны. Определение функционирования 
человеческого капитала национальной экономики предусматривает 
приведение в порядок и систематизацию функций человеческого капи-
тала в стратегии управления национальной экономикой, что станет 
предметом дальнейших исследований автора.
Ключевые слова: человеческий капитал, национальная экономика, 
развитие, инструменты, управление.
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Kolomiiets V. М. Analyzing the Practice of Functioning of Human Capital  
of National Economy

Human capital is a source of innovation in the economy and the basis of its 
development. It has become the most valuable resource of the national econ-
omy because it is capable to introduce and transform any other resources: 
knowledge, skills, abilities, experience as components of human capital, re-
flected in modern products, processes and services. The article is aimed at 
displaying the importance of applying various instruments and ways of de-
veloping human capital in the economy, researching the functioning of hu-
man capital of national economy. The article updates the concept of human 
capital as «accumulated potential» of citizens, expressed in their education, 
life experience, attitudes, skills that can be used to improve the economic 
and social condition. Development of human capital is considered as a func-
tion of human resources management, which is integrated with the processes 
of development of strategy of management of national economy and each 
of its subdivisions. Functioning of human capital at the level of the national 
economy is based on free competition between talented employees of com-
pany – the representants of human capital. The importance of various instru-
ments and methods of human capital development in elaborating a strategy 
of management in the economy, the impact of human capital on innovation 
and competitiveness of the country are indicated. Definition of functioning 
of human capital of national economy envisages arrangement and system-
atization of the human capital functions in the strategy of management of 
national economy, which will be the subject of further author’s research.
Keywords: human capital, national economy, development, instruments, 
management.
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У динаміці розвитку національної економіки 
підвищується вагомість функціонування люд-
ського капіталу. Це пов’язано з тим, що в еко-

номіці знань, що формується, бізнес стає все більш 
інтелектуальним. Для вирішення бізнес-проблем 
потрібні знання, досвід і висока рівень кваліфікації 
працівників. Вони вимагають створення нових те-
орій, розробки стратегії та рішень, які приведуть до 
створення продуктів і послуг високого класу. Сьогод-
ні економіці потрібні творчі працівники, які можуть 
використовувати знання та інформацію, але, перш за 
все, створювати нові знання. Раніше кожна компанія, 
національна економіка були унікальні з точки зору 
наявності людського капіталу, якими вони володіють. 

В умовах глобалізації унікальність людського 
капіталу не завжди є перевагою, іноді вона стає недо-
ліком, оскільки знижує власну мобільність і веде до 
підвищення трансакційних витрат як окремих пра-
цівників, так і підприємств, служб зайнятості націо-
нальної економіки на постійне перенавчання персо-
налу відповідно до дуже плинної зміни структури та 
потреб економіки.

Ґрунтовні результати в дослідженні людського 
капіталу отримані вченими Г. Беккером, Х. Боуеном, 
Н. Бхуторіа, Б. Вейсборгом, Л. Граттоном, Е. Дені-
соном, Дж. Кендриком, Дж. Мінцером, Л. Туроу, Т. 
Шульцом. Українські науковці також активно сприя-
ють розвитку економічної думки стосовно людського 
капіталу. Сутність, методологія дослідження, меха-
нізми реалізації для України розглянути в працях В. 
Антонюк, Д. Богині, Л. Головкової, О. Грішнової, Г. 
Євтушенко, О. Захарової, В. Куценко, Е. Лібанової, 
С. Мочерного, М. Радєвої, І. Рекуна, М. Хромова, А. 
Ткача, Т. Ткач, Л. Шевченко, Л. Шевчук та інших на-
уковців.

Функціонування людського капіталу національ-
ної економіки базується на невід’ємності фактора 
людини у всіх процесах. По суті людина – основний 
центральний чинник, задля якого функціонує будь-
яка система та, перш за все, національна економіка. 
З цього погляду людина є об’єктом отримання благ. А 
в ключі національної економіки доцільно розглядати 
людський капітал як чинник забезпечення цих благ. 

Однозначності у визначенні даної категорії не-
має, що притаманно всім складним поняттям. Л. Ед-
вінсон і М. Малоне визначають людський капітал як 
ресурс, втілений в знаннях, навичках, готовності та 
здатності до роботи або можливостях продукуван-
ня нових рішень [1]. Отже, це цінність, яка походить 
від людей – працівників і співробітників, наділених 
певними знаннями, що, своєю чергою, вимагає різних 
методів управління. 

У суспільстві, заснованому на знаннях, набуття 
цих знань робітниками – один із найважливіших ас-
пектів кожного робочого дня для організації, яка від-
стежує зростання вартості свого людського капіталу 
[2, с. 19].

Теоретичні надбання щодо людського капі-
талу спираються на ґрунтовні праці Г. Бекера [3] та  
Т. Шульца [4], що вважаються засновниками концеп-
ції людського капіталу.

О. Чорна визначає складність людського капі-
талу, що обумовлює існування широкого переліку на-
прямів формування та розвитку людського капіталу, 
який відбувається впродовж усього життя людини [5].

На думку П. Друкера, той, хто забезпечує роз-
виток окремих людських сил, одночасно забезпечує 
ефективність роботи [6]. Тому управління людським 
капіталом вимагає від суспільства, національної еко-
номіки та кожного підприємства або організації інте-
лектуальних дій, що забезпечують розвиток людсько-
го капіталу. А стратегічне управління в масштабах 
країни мусить докладати усіх зусиль, щоб керувати 
людськими талантами і водночас розвивати їх належ-
ним чином. Зміни в управлінні людським капіталом 
пов’язані з виникненням його носіїв з творчими, та-
лановитими характеристиками, які характеризують-
ся достатнім рівнем самооцінки, самостійності та 
гнучкості в роботі.

Узагальнюючи підходи в різних дослідженнях, 
можливо визначити загальну думку, що склалася в 
науковому співтоваристві стосовно людського капі-
талу – це специфічні особливості, різні таланти, що 
втілюються в характеристиках працівників і які ство-
рюють їх економічний потенціал [7–10].

Мета статті полягає в тому, щоб показати важ-
ливість застосування різноманітних інструментів і 
способів розвитку людського капіталу національної 
економіці, дослідити функціонування людського ка-
піталу національної економіки.

Методологічною основою дослідницької ро-
боти є фундаментальні положення, пред-
ставлені у класичних і сучасних працях ві-

тчизняних і закордонних учених у галузях економічної 
теорії, соціальної економіки, людського розвитку, еко-
номічного зростання, соціально-трудових відносин.

Останніми роками як ефективну складову 
управління національною економікою почали роз-
глядати людський капітал.

Важливо навести авторське визначення, що 
певним чином вдосконалює усталене поняття: люд-
ський капітал – «накопичений потенціал» громадян, 
виражений у їхній освіті, життєвому досвіді, ставлен-
ні, навичках, які можуть бути використані для поліп-
шення поточного та майбутнього економічного і со-
ціального процвітання. 

Варто додати, що головним інструментом ді-
яльності, який спрямований, перш за все, на ство-
рення знання і його вміле застосування на практиці, 
є інтелект [11]. Тому й широкої підтримки потребує 
концепція поведінки, відповідно до якої працівни-
ки надихаються таким ставленням, яке пронизане 
творчістю та новими помислами. Це, своєю чергою,  
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є джерелом інновацій, тобто все, що генерує певні 
ідеї, проекти та може стати причиною пошуку або 
винаходу нової речі, потрібно вдосконалювати та 
впроваджувати в життя [12]. Тому розвиток людсько-
го капіталу можна вважати одним із найважливіших 
джерел інновацій.

Такі засоби сприяють не тільки ефективного 
розвитку України, але й формуванню високого рів-
ня розвитку людського капіталу, що необхідно наці-
ональній економіці. Економічні можливості можуть 
відігравати конструктивну роль у людському капіталі 
для підтримки явищ зростання [13, р. 3]. Вплив люд-
ського капіталу на економічний розвиток відзнача-
ється не тільки для окремих країн, але й для цілих ре-
гіонів та локацій [13, р. 8; 14, р. 2700–2702; 15, с. 124].

Функціонування людського капіталу національ-
ної економіки обумовлено необхідністю його розви-
тку. Розвиток позитивно впливає на економічне зрос-
тання країни, є важливим фактором цього процесу 
[16, р. 32]. 

Для розвитку людського капіталу почали ви-
будовувати дослідження з урахуванням досягнень як 
нової інституціональної економічної теорії, так і не-
йроекономіки, звернувши увагу на тимчасові перева-
ги кожної людини та перенесення суспільної поведін-
ки на економічні відносини та прийняття господар-
ських рішень. На необхідності застосування інститу-
ціональних можливостей наголошує ряд дослідників 
[17, с. 43; 18, c. 21]. 

Розвиток людського капіталу відбувається че-
рез різні заходи. Вони можуть розглядатися 
на трьох рівнях. Кожен з них характеризується 

специфічними проблемами щодо розвитку людського 
капіталу, що виявляється в окремих елементах. Вони 
значною мірою вирішують питання про теперішню  
і майбутню готовність власників людського капіталу 
брати участь у виконанні завдань організації. Тому 
розвиток людського капіталу можна розглядати як 
функцію стратегічного управління людськими ресур-
сами, яка інтегрована з процесами розробки стратегії 
управління національною економікою та кожної гос-
подарської одиниці. Такий розвиток означає кількісні 
й якісні зміни в діяльності організацій, що приводять 
до зростання ринкової вартості людського капіталу. 

Теорія людського капіталу припускає, що люди 
мають певний набір атрибутів і цінностей, які вони 
розвивають, тому їм варто допомагати. Практика по-
казує, що розвиток людського капіталу в різних струк-
турах здійснюється зазвичай за допомогою конкрет-
них заходів, таких як: розширення виконуваних за-
вдань, збагачення роботи або різних видів навчання.

Розширення роботи – це поєднання схожих або 
різних операцій, які виконуються на різних робочих 
місцях. Цей процес може включати, наприклад, вклю-
чення до основних ще й додаткових завдань, напри-
клад додаткової передачі відповідальності з праців-

ника на працівника. Розширення обсягу робіт зазви-
чай пов’язане зі зміною первісної структури процесу 
діяльності й означає застосування її нової форми. 
Збагачення змісту роботи полягає в об’єднанні діяль-
ності з різним ступенем складності та посиленням 
участі працівників у прийнятті рішень, на виконавчо-
му рівні, що посилює інтелектуальний зміст роботи. 
Це дозволяє виконавцю обробляти вхідну інформа-
цію, діагностувати умови, вибирати методологію 
та методи дій. Змістовно збагачена робота створює 
можливість повніше використовувати знання пра-
цівника та задовольняти його амбіції, що сприяє під-
вищенню ефективності та якості роботи, стимулює 
ініціативу та готовність працювати.

Найпопулярнішою формою розвитку людсько-
го капіталу є навчання. Воно спрямовано не 
тільки на підвищення ефективності роботи 

персоналу, але й, насамперед, на розвиток власного 
потенціалу працівника. 

Але для цього необхідно визначити потреби 
роботодавців та працівників у сфері підготовки та 
вдосконалення, встановити та реалізувати план для 
задоволення цих потреб, вибрати правильні методи 
та прийоми проведення тренінгів та оцінку ефектив-
ності тренінгів. 

Важливим інструментом для розвитку люд-
ського капіталу є дистанційне навчання з викорис-
танням комп’ютерних ІТ-технологій (відеоконферен-
ції, онлайн-дискусії). Вони є формою дистанційної 
освіти, переданої в електронному вигляді, в основно-
му через Інтернет, інтерактивне телебачення, а також 
диски та інші зовнішні носії. Системи підтримки гру-
пової роботи дозволяють вільний потік і обмін зна-
ннями. Їх основні мета полягає в тому, щоб забезпе-
чити співробітників навичками взаємоналаштованої 
співпраці, що приводить до процесу створення та 
передачі знань. Крім того, при використанні даного 
інструменту розвитку людського капіталу працівник 
засвоює та консолідує знання значно швидше, тоді як 
компанії можуть постійно їх використовувати та вдо-
сконалювати програмне забезпечення.

Аналогічно вказані інструменти все частіше ви-
користовуються в командній роботі так званих ав-
тономних груп. Зокрема, призначаються автономні 
групи працівників за наявності складних проблем, 
що виникають при їх вирішенні. Специфічною осо-
бливістю автономних груп є дозволи керівництва, 
які гарантують членам групи можливість самостійно 
приймати рішення та виконувати конкретні ролі. До-
зволи є ознакою довіри керівництва до компетенції 
людського капіталу.

Важливий аргумент для створення автономних 
груп співробітників, наприклад у невеликих компа-
ніях, – це зв’язки та дружні стосунки, інтеграція та 
участь в управлінні, що передбачає усунення ієрар-
хічної залежності між менеджером та іншими члена-
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ми команди, які беруть участь у рішеннях на рівних 
умовах. Робота в команді сприяє підвищенню якості 
рішень (збільшує кількість ідей і почуття відповідаль-
ності за результати роботи).

Крім того, результатом групової дискусії є сти-
мулювання більш широкого індивідуального мислен-
ня членів команди, а також співробітники отримують 
досвід і знання від більш досвідчених колег. З точки 
зору розвитку людського капіталу це дуже важливо, 
оскільки професійний розвиток персоналу значно 
покращується.

Один із популярних методів навчання, що ви-
користовуються в процесі розвитку капіталу людини,  
є коучинг, або метод, який належним чином здійсню-
ється професійним тренером з навчання персоналу. 
Його метою є розвиток компетенції учнів. Спорід-
нений з оцінкою і порадою, він приводить до розви-
тку та досягнення успіхів у різних типах організацій. 
Прямий контакт тренера є великою перевагою мето-
ду. Навчання даного типу може бути спрямоване на 
людей, які займають різні посади – від співробітників 
на найнижчому рівні до керівництва організації. Ме-
тод часто використовується у плануванні професій-
ної кар’єри для співробітників.

Існує тісний зв’язок між системою цінностей, по-
требами в компетенції та обраним типом кар’єри. 
Кар’єра є результатом ставлення до роботи та на-

явними цінностями кожного носія людського капіта-
лу. Якщо це розглядати у світлі життєвого успіху, тоді 
її можна асоціювати, зокрема, з отриманням високого 
соціального становища, а також з досягненням вели-
ких заробітків. Отже, для багатьох кар’єра – це дже-
рело задоволення потреб і мотивація до роботи. 

Професійна кар’єра кожного носія людського 
капіталу надає національній економіці можливість 
максимального та гнучкого планування використан-
ня потенціалу людського капіталу. Однак слід дода-
ти, що планування кар’єри є процедурою, що має ха-
рактер довгострокового планування, іноді протягом 
кількох років. На рівні національної економіки це від-
бувається у формальному вигляді, у конкретній гос-
подарській одиниці – чисто формальне планування 
шляхів розвитку кар’єри не використовується.

Функціонування людського капіталу в страте-
гічному управлінні на рівні національної економіки 
засновано на вільній конкуренції між найталанови-
тішими співробітниками компанії – носіями люд-
ського капіталу. Це можливо при умові, що існують 
здорові правила оцінки та можливості в організації 
просування по службі. Однак якщо немає правил, до-
мінує втручання власника або особисте сприяння для 
підтримки розвитку талановитих працівників, плану-
вання та просування по службі. 

Таким чином, функціонування людського ка-
піталу в стратегічному управлінні передбачає такий 
ключовий елемент, як шлях до професійної доскона-
лості через різні форми та моделі кар’єри. 

Діяльність з розвитку зосереджена насамперед 
на розширення та поглиблення сфери компетенцій, 
які знаходяться в межах досяжності співробітника. 
Вони приносять із собою шанс на просування та кра-
ще використання потенціалу і спрямовані на виявлен-
ня прагнень і можливостей для створення таких про-
грам, що дозволять працівнику самореалізуватися.

Визначення функціонування людського капіта-
лу національної економіки передбачає упорядкуван-
ня та систематизацію функцій людського капіталу  
в стратегії управління національною економікою, що 
стане предметом подальших досліджень автора. 

ВИСНОВКИ
Людський капітал є джерелом інновацій в еко-

номіку та основою її розвитку. Функціонування люд-
ського капіталу національної економіки базується на 
невід’ємності фактора людини в усіх процесах. Люд-
ський капітал став найціннішим ресурсом національ-
ної економіки завдяки тому, що здатний реалізовува-
ти та трансформувати будь-які інші ресурси: знання, 
навички, здібності, досвід як складові людського 
капіталу, що відображені в сучасних продуктах, про-
цесах і послугах. Важливість цих факторів і, перш за 
все, розвиток знань, впливає на формування іннова-
ційних рішень. 

Мета статті полягає в тому, щоб показати важ-
ливість застосування різноманітних інструментів і 
способів розвитку людського капіталу в економіці, 
дослідити функціонування людського капіталу наці-
ональної економіки.

Вдосконалено поняття людського капіталу як 
«накопиченого потенціалу» громадян, вираженого в 
їхній освіті, життєвому досвіді, ставленні, навичках, 
які можуть бути використані для поліпшення поточ-
ного та майбутнього економічного і соціального про-
цвітання. 

Функціонування людського капіталу національ-
ної економіки обумовлено необхідністю його роз-
витку. Тому розвиток людського капіталу можна 
розглядати як функцію стратегічного управління 
людськими ресурсами, яка інтегрована з процесами 
розробки стратегії управління національною еконо-
мікою та кожної господарської одиниці.

Функціонування людського капіталу на рівні на-
ціональної економіки засновано на вільній конкурен-
ції між найталановитішими співробітниками компа-
нії – носіями людського капіталу.

Зазначено важливість різних інструментів і спо-
собів розвитку людського капіталу при розробці стра-
тегії управління в економіці, вплив людського капіта-
лу на інновації та конкурентоспроможність країни.

Перспективою подальших досліджень є упоряд-
кування та систематизація функцій людського капіта-
лу в стратегії управління національною економікою. 
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