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Активізація інтеграційних процесів національних економік і
формування нової парадигми гуманізації суспільства потребують
зосередження уваги України на проблемах збереження, поступо-
вого нарощування і використання її людського потенціалу. Це
слугує підґрунтям виваженої державної політики та виступає го-
ловною умовою інтелектуального, економічного, соціального та
духовного прогресу як національного господарства в цілому, так
і підприємств зокрема, важливим ресурсом яких є можливості
людського капіталу, його потенціал [1].

Не дивлячись на низку підстав і реальних ознак, що містяться
в окремих законодавчо-нормативних актах і державних програ-
мах, українські реалії свідчать про віддаленість національної со-
ціально-економічної системи від досягнутого рівня моделей сус-
пільства гуманістичної демократії країнами розвиненої еконо-
міки. Соціальна політика перебуває на периферії державної дія-
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льності. За рахунок соціальної сфери особи, наближені до влади,
здійснюють нагромадження капіталу, з цього ж джерела забезпе-
чується перерозподіл власності. Уряд має привести у відповід-
ність національну соціально-економічну політику з тими основ-
ними принципами, на яких ґрунтується діяльність соціальної
держави.

Слід звернути увагу і бізнесовим структурам на необхідність
активізації власної соціальної політики. В умовах сучасної еко-
номічної конкуренції успішна реалізація продукції й послуг стає
вирішальним фактором функціонування й розвитку підприємств,
у зв’язку з чим їх виробнича й збутова політики мають реалізову-
ватися через політику управління людським капіталом.

Адже серед показників оцінки конкурентоспроможності різ-
них країн світового господарства якість людського капіталу ви-
переджає такі показники, як якість продукції, якість технології,
ринкова орієнтація і конкуренція. В умовах науково-технічної
революції людський капітал є головним рушієм ВВП і націона-
льного багатства країни [2]. Тому є вкрай важливою актуалізація
проблеми управління людським капіталом у системі соціальної
політики українських підприємствах.

Соціальна політика, збільшення добробуту населення знижу-
ють трансакційні витрати на ведення бізнесу. Зокрема, зменшу-
ються витрати на охорону здоров’я та непрацездатність зайнятих,
охорону праці, підвищується продуктивність тощо. Соціальна
політика, як складова загальної стратегії підприємства, передба-
чає наявність системи заходів, взаємин і дій, направлених на оп-
тимізацію соціальних чинників виробництва, сприяння розши-
ренню і посиленню їхнього впливу на загальну економічну ефек-
тивність операційної діяльності підприємства.

При цьому цілі соціальної політики підприємства полягають у
такому:

— постійне соціально-економічне зростання;
— якісний розвиток людського капіталу;
— досягнення збалансованості інтересів підприємства, пра-

цівників і суспільства в цілому;
— забезпечення добробуту працівників і власників підприємс-

тва в майбутньому шляхом максимізації прибутковості й ринко-
вої вартості підприємства.

У розвитку людського капіталу вагома роль належить підпри-
ємствам, які безпосередньо є джерелами його накопичення, оскі-
льки зацікавлені в цьому і володіють інформацією про найперс-
пективніші напрями вкладення коштів у навчання й підготовку
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працівників. Адже від рівня кваліфікації кадрів у значній мірі за-
лежать економічні й фінансові результати діяльності підприємст-
ва. В цьому контексті удосконалення системи управління підпри-
ємством передбачає творчий процес навчання, який ґрунтується
на стратегічному баченні, нових цінностях та нормах.

Варто зазначити, що висування проблеми якості людського
капіталу розглядаються у багатьох наукових концепціях. Це, зок-
рема, концепція Хьюберта К. Рамперсада, яка дістала назву «Уні-
версальна система показників діяльності» (TPS), концепція зага-
льного менеджменту на основі якості (TQM), яка трактується як
стиль життя всієї організації, де провідне місце посідає безперер-
вне удосконалення.

Як свідчать дослідження, впровадження в практику господа-
рювання українських підприємств вказаних концепцій стриму-
ється низкою проблем. Це, перш за все, недостатність фінансових
ресурсів на підприємстві для реалізації соціальних програм, ни-
зький професійний і кваліфікаційний рівень топ-менеджерів, їх
нерозуміння імперативів ведення сучасного бізнесу на засадах
світових стандартів менеджменту, гуманістичної демократії та
інтелектуалізації економічних процесів, що впливає на відсут-
ність корпоративної культури всередині підприємства та соціаль-
ної політики як такої.

Проте, в період глобалізації та досить швидких змін умов ве-
дення підприємницької діяльності економічні процеси та відно-
сини стали не тільки динамічними, турбулентними, але й глоба-
льними, що вимагає принципово іншого погляду на соціальну
політику як основу управління соціально-економічними проце-
сами та відносинами на підприємстві, побудованими на принци-
пах постійного вдосконалення й навчання.
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