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повышения производительности и интенсивности труда персонала
предприятия, а также финансирование новых технологических и эк-
спериментальных баз, интеграцию образования, науки, практики.
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Зарубіжний досвід відтворення людського капіталу свідчить
про взаємозалежність конкурентоспроможності світових еконо-
мік і людського розвитку, що є передумовою розширення мож-
ливостей для суспільства отримувати освіту, медичні послуги,
мати гідний рівень життя, відчувати себе в безпеці, а також ваго-
мим чинником фінансування сфер, які забезпечують відтворення
людського капіталу (освіти, медицини).
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На мікрорівні підвищення ефективності використання людського
капіталу сприяє зростанню прибутку; і навпаки, низькі обсяги людсь-
кого капіталу є стратегічною загрозою для суб’єктів господарювання.

В Україні корпоративні програми відтворення людського ка-
піталу найчастіше зводяться до поліпшення умов праці персона-
лу; розвитку і навчання працівників; благодійної допомоги тощо.
Разом з тим, є потреба активізації діяльності щодо залучення віт-
чизняних підприємців у зрозумілі та прозорі проекти (програми
медичного страхування, комерціалізація вузівських інновацій) і
тим самим впровадження інноваційних механізмів фінансового
забезпечення відтворення людського капіталу.

На наш погляд, для корпоративного сектору людський капі-
тал — це фактор виробництва, який приносить додану вартість і
формується за рахунок витрат на освіту, оновлення знань, медич-
не страхування та інших соціально відповідальні витрат. Людсь-
кий капітал підприємства формується з людського капіталу всіх
його працівників, які беруть безпосередню участь у господарсь-
кій діяльності. Проте приріст людського капіталу підприємства і
його віддача буде різний, залежно від здібностей кожного пра-
цівника. Відтак, нагромадження людського капіталу можна вва-
жати однією з умов, що забезпечує досягнення стійких темпів
економічного розвитку підприємства, а покращення використан-
ня людських ресурсів має розглядається як основний резерв під-
вищення економічної ефективності його діяльності.

На наш погляд, економічний і соціальних ефект можуть мати та-
кі оперативні заходи як регулювання заробітної плати. Тактичними
заходами є планування кар’єрного росту працівників і фінансування
підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу.

Стратегічні заходи потребують ретельного планування і поляга-
ють у такому: рання профорієнтація, матеріальна підтримка обдаро-
ваних студентів вузів; фінансування довузівської, вузівської підго-
товки; інвестування коштів у матеріальну базу навчальних закладів.

Більше того, управління людським капіталом варто розгляда-
ти у двох аспектах: управління формуванням і використанням.
При реалізації кожного з напрямів, орієнтиром є збільшення вар-
тості підприємства. Якість рішень, що стосуються управління
людським капіталом, можна підвищити, чітко слідуючи трьом
принципам: завжди розглядати альтернативи, встановити чіткі
правила ухвалення рішень і слідувати їм, створювати умови для
відкритого обговорення, куди і як інвестувати. Як правило, рі-
шення суб’єкта господарювання обумовлене інвестиційною при-
вабливістю об’єкта інвестування (в нашому випадку працівника).
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У нашому розумінні, інвестиційна привабливість працівника
— це справедлива кількісна та якісна інтегральна оцінка внутрі-
шніх і зовнішніх можливостей працівника як об’єкта потенційно-
го інвестування, на основі якої (тобто оцінки) інвестор приймає
рішення щодо здійснення інвестування.

Інвестиційно-привабливими є працівники, які знаходяться на по-
чаткових стадіях свого розвитку. Критерієм визначення стадій жит-
тєвого циклу розвитку працівника є вік, стан здоров’я, рівень освіти.

Підсумовуючи, зазначимо, що усвідомлення місця та ролі віт-
чизняних підприємств у процесах відтворення людського капіта-
лу є передумовою активізації фінансування освіти, науки, меди-
цини та інших факторів, які беруть участь у відтворенні
людського капіталу на усіх рівнях.
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