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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА МЕЗОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК РЕГІОНУ

АНОТАЦІЯ. У статті визначено загальні наукові принципи дослі-
дження процесу стратегічного управління та методологічна база
стратегії розвитку людського капіталу мезоекономічного рівня. Ви-
конано аналіз факторів ефективності функціонування регіональ-
ного людського капіталу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: людський капітал, стратегія розвитку, методо-
логія дослідження, економічна діагностика, критерії ефективності.

АННОТАЦИЯ. В статье определены общие научные принципы ис-
следования процесса стратегического управления и методологи-
ческая база стратегии развития человеческого капитала мезоэко-
номического уровня. Выполнен анализ факторов эффективности
функционирования регионального человеческого капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, стратегия развития,
методология исследования, экономическая диагностика, критерии
эффективности.

ANNOTATION. In this article it is determined the general scientific
principles for investigating the process of the strategic management
and the methodological base of strategy the human capital development
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of mezo-economical level. It is done the analysis of effectiveness
factors for functioning the regional human capital.

KEY WORDS: human capital, strategy of development, methodology
of investigation, economical diagnostics, criterions of effectiveness.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції суспільного розви-
тку, характерними ознаками якого стають глобалізація економіч-
них процесів, їх масштабність і глибина, швидкі структурні й
технологічні зміни, посилення значущості аспектів комунікації,
інформаційної складової тощо, вимагають принципово нових
підходів до визначення системи факторів і джерел розвитку.

Метою регіональної політики у галузі регулювання розвитку
людського капіталу на етапі економічного росту є забезпечення
ефективності функціонування процесів професійного становлен-
ня людини і раціонального використання його трудового потен-
ціалу. Реалізація заходів реалізації стратегії розвитку людського
капіталу дозволить підвищити соціально-економічну ефектив-
ність політики зайнятості, буде сприяти подальшому економіч-
ному зростанню і підвищенню добробуту людей.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Питанню досліджен-
ня загально-теоретичних основ формування та розвитку людсь-
кого капіталу присвячені праці багатьох науковців, таких як
В. Антонюк, В. Близнюк, О. Грішнова та ін. Але ретельний аналіз
багатьох сучасних досліджень свідчить про відсутність однознач-
ності у визначеності підходів до обрання механізмів, чинників і
критеріїв оцінки ефективності розвитку людського капіталу.

Метою статті є дослідження факторів ефективного розвитку
людського капіталу та чинників його впливу на соціально-еко-
номічний розвиток регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. При розгляді ка-
тегорії «розвиток», визначенні дієвості механізмів і пріоритетних
чинників у якості оціночних критеріїв дослідники зазвичай оби-
рають три основні аспекти розвитку: кількісний, який пов’язують
із збільшенням масштабів виробничих сил, об’ємів виробництва;
структурного, який передбачає зміни у структурі економіки та її
складових, а також якісного, що виявляється у відповідних змі-
нах якісних характеристик окремих елементів. Кількісний аспект
підкреслює екстенсивні фактори розвитку виробничих структур,
а структурний та якісний — їх удосконалення [1, с. 57].

Теоретичними дослідженнями проблем регіонального розвит-
ку займаються багато науковців, абсолютна більшість з яких роз-
глядають зазначені питання у взаємозв’язку з тими чи іншими
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аспектами розвитку людських ресурсів. Підвищення уваги до цієї
проблематики обумовлено самим рухом процесів економічного
розвитку, в тому числі й враховуючи сучасні тенденції, особли-
вості їх протікання, а також принциповими змінами та підвищен-
ням ролі людини в якості суб’єкта економічної діяльності і кін-
цевого споживача її результатів.

Регіоналізація завжди була важливою складовою загального
процесу економічного і зокрема — соціального розвитку. На ре-
гіональному рівні виникають питання не лише удосконалення
самої конструкції регіонального господарства шляхом проведен-
ня певної структурної політики, але й узгодження процесів виро-
бництва, розподілу фінансових потоків, ефективності менеджме-
нту для гармонійного поєднання інтересів суб’єктів регіональної
економіки [2, с. 111].

Прискорення темпів науково-технічного прогресу і всезрос-
таючий його вплив на сферу економічної діяльності зумовило
широке розповсюдження теорії диффузії нововведень [11]. Ця те-
орія використовується в якості інструмента наукової спроби дове-
сти неминучість властивих ринковій економіці територіальних
диспропорцій, життєвість принципу «багаті регіони забезпечать
багатство країни і навпаки: бідні — бідність країни» [3, с. 20].

Удосконалення процесів регіонального розвитку вимагає ви-
значення та становлення комплексу цільових орієнтирів стратегі-
чної дії на систему регіонального відтворення. Коректність обра-
них пріоритетів як одне з стратегічних завдань, що полягає у
виборі найбільш цінних активів території, багато в чому визнача-
ється стратегічним фокусом регіональної політики та вибором
типології розвитку регіону [4, с. 33].

 Аналіз останніх досліджень стратегічних пріоритетів регіона-
льного розвитку, з відповідним ранжуванням факторних домі-
нант, актуалізує необхідність розгляду комплексу пріоритетних
завдань соціально-економічного розвитку при позиціюванні регі-
ону як центру знань та інновацій [5, с. 174].

Забезпечення стабільності економіки України відповідно до
стратегії довготривалого розвитку можливо реалізувати на основі
моделі, яка зорієнтована на достатньо високий рівень ефективно-
сті використання людських і науково-технологічних ресурсів,
упровадження інновацій у пріоритетних сферах діяльності
[6, с. 103]. Економіка, заснована на знаннях і здібностях людини,
використовує людський капітал та інноваційну діяльність як го-
ловні фактори економічного розвитку, що забезпечать високий
рівень конкурентоспроможності країни [7, с. 29].
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Знання є основним елементом формування людського капіта-
лу на новому етапі розвитку економіки [8, с. 27]. Вони не тільки
мають велику цінність і могутніщі за природні ресурси, а й стали
головною «сировиною» економічної діяльності [9].

Знання є, звісно, головним, але не єдиним елементом внутрі-
шньої структури людського капіталу. До того ж, системність під-
ходу до дослідження процесів регіонального розвитку на науко-
вій базі людського капіталу вимагає врахування, окрім ознак
якості людського капіталу, також інших найважливіших факторів
впливу, а саме — безпосередньо регіональних аспектів розвитку.

У зазначеному контексті представляє певний дослідницький
інтерес підхід В. О. Шпильової і А. М. Валюх до визначення кон-
курентних переваг соціально-економічного розвитку регіону
[4, с. 35; 10, с. 88]. На думку науковців, пріоритети регіональ-
ного менеджменту мають бути сконцентровані, перш за все, на
розвитку людських ресурсів і підтримці інноваційних сфер ді-
яльності.

З урахуванням запропонованих визначень, наявних інших,
найбільш систематизованих наукових розробок і власних дослі-
джень автора, факторами забезпечення ефективного функціону-
вання людського капіталу і реалізації на цій базі комплексу пріо-
ритетних завдань соціально-економічного розвитку регіону необ-
хідними заходами мають бути (рис. 1):

⎯ створення ефективної системи влади за допомогою пере-
творення органів державної та регіональної виконавчої влади, ра-
зом з удосконаленням роботи органів місцевого самоврядування,
за рахунок перетворення принципів їх діяльності на ефективну
взаємодію і партнерські стосунки прогресивно сфокусованих ін-
ституцій, орієнтованих на досягнення поставленої мети стратегічно-
го розвитку;

⎯ запровадження справедливої системи міжрегіонального роз-
витку територій із впровадженням ефективних механізмів залеж-
ності потенційного рівня соціального розвитку регіонів від фі-
нансово-економічних показників діяльності суб’єктів господарю-
вання і регіону в цілому;

⎯ скорочення долі державних коштів, що централізовано
розподіляються на потреби соціального розвитку регіонів, під-
тримку певних інфраструктурних та соціальних програм життє-
забезпечення населення тощо;

⎯ упровадження дієвої системи ринкових механізмів управ-
ління економікою і соціальним розвитком регіону з урахуванням
передового вітчизняного та закордонного досвіду;
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⎯ упровадження державних, регіональних, громадських та
наукових заходів, що сприятимуть активізації міжнародних зв’яз-
ків регіону («агресивний міжнародний маркетинг»);

⎯ сприяння розвитку людського капіталу за всіма напрямка-
ми та рівнями його формування;

⎯ створення умов для модернізації економіки регіону, підви-
щення рівня продуктивності, капіталізації та конкурентоспромож-
ності підприємств, зміни структури економіки за допомогою
стимулювання розвитку стратегічно пріоритетних секторів;

⎯ створення мотиваційних умов для пріоритетного розвитку
науково-освітнього комплексу як галузі економіки регіону;

⎯ забезпечення стимулюючих умов і створення інфраструк-
тури для інноваційного бізнесу: бізнес-інкубаторів і технопарків;

⎯ запровадження ефективної політики залучення у економіку
регіону високопрофесійних кадрів нової генерації, спроможних
до використання в практичній діяльності новітніх знань, ство-
рення і впровадження нових технологій (безпека, екологія, до-
звілля, якість життя);

⎯ створення ефективних механізмів функціонування ринку
праці та забезпечення продуктивної зайнятості населення;

⎯ стимулювання розвитку академічної та університетської
науки, розвиток професійних інститутів (об’єднань, асоціацій
тощо), створення альянсів між вищою школою, академічною на-
укою і бізнесом, які сприятимуть об’єднанню зусиль і підвищен-
ню конкурентоспроможності регіонального бізнесу, прискорен-
ню економічного і соціального розвитку регіону в цілому;

⎯ сприяння поліпшенню інвестиційного клімату в державі та
регіонах, активній інвестиційній діяльності вітчизняного бізнесу і
залученню іноземних інвестицій в економіку регіонів, готовності
органів місцевого самоврядування і підготовці регіональних
суб’єктів економічної діяльності до ефективної взаємодії з інвес-
торами;

⎯ сприяння поліпшенню умов для розвитку малого бізнесу за
допомогою усунення адміністративних бар’єрів, створення діє-
вих ринкових механізмів капіталізації підприємств сфери малого
та середнього бізнесу, а також активного залучення населення,
перш за все незайнятого, до підприємницької діяльності, вклю-
чаючи формування привабливого іміджу підприємців;

⎯ сприяння створенню середнього класу;
⎯ сприяння підвищенню якості життя в регіоні, забезпечив-

ши перетворення регіону в одне з найпривабливіших територіа-
льних утворень для роботи, повсякденного життя і відпочинку,
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виховання і навчання дітей, що надає широким верствам насе-
лення реальні та рівні можливості для самореалізації, розкриття
особистого творчого потенціалу.

Механізм ефективного функціонування
людського капіталу регіону

Формування конкурентних переваг регіону

Регіональний людський розвиток

Економічний розвиток регіону

Формування ознак
якості людського

капіталу

Пріоритетні завдання
соціально економічного

розвитку регіону

Макроекономічні
чинники розвитку

Рис. 1. Схема реалізації механізму ефективного функціонування
людського капіталу мезоекономічного рівня

Висновки з проведеного дослідження. За даних умов конку-
рентними перевагами регіону мають стати: розвинений науково-
освітній і науково-виробничий комплекси, ефективна система
підготовки, залучення та використання високопрофесійних тру-
дових ресурсів, висока частка інноваційно-активних підприємств
і фінансових інститутів в економіці, висока якість життя, що за-
безпечується платоспроможним попитом населення.
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КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ГАЛУЗЕВОМУ РІВНІ:

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні проблеми регулювання
соціально-трудових відносин на галузевому рівні. Проаналізовано
зміст галузевих угод. На основі виявлених недоліків окреслено
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