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АРХІТЕКТОНІКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведено критичний аналіз наукових підходів до визначення елементів люд-

ського капіталу. Вдосконалено змістовне наповнення поняття «людський капітал підпри-
ємства». Обгрунтовано структуру людського капіталу підприємства як багаторівневої 
системи, яка включає елементи даного капіталу та засоби їх формування і розвитку. Ви-
значено цілісність сформованої архітектоніки людського капіталу підприємства та її відпо-
відність загальним принципам наукового дослідження.
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формування і розвитку людського капіталу, архітектоніка, цілісність композиції, принципи 
дослідження.

В статье проведен критический анализ научных подходов к определению элементов че-
ловеческого капитала. Усовершенствовано содержательное наполнение понятия «челове-
ческий капитал предприятия». Обоснована структура человеческого капитала предпри-
ятия как многоуровневой системы, включающей элементы данного капитала и средства 
их формирования и развития. Определены целостность сформированной архитектоники 
человеческого капитала предприятия и ее соответствие общим принципам научного ис-
следования.

Ключевые слова: человеческий капитал предприятия, элементы человеческого капи-
тала, средства формирования и развития человеческого капитала, архитектоника, це-
лостность композиции, принципы исследования.

The article deals with the critical analysis of scientific approaches to the definition of human capi-
tal elements. The content of the concept of “human capital of an enterprise” has been improved. The 
structure of human capital of an enterprise as a multilevel system, which includes elements of the 
given capital and means of their formation and development, is substantiated. The integrity of the de-
veloped architectonics of human capital of the enterprise and its relevance to the general principles 
of scientific research are determined.

Keywords: human capital of an enterprise, elements of human capital, means of formation and 
development of human capital, architectonics, integrity of composition, principles of research.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сучасний етап со-
ціально-економічного розвитку України харак-
теризується низкою глибоких і тривалих про-
блем, серед яких – незначна інноваційна та 
інвестиційна активність підприємств, низька 
конкурентоспроможність продукції вітчизняно-
го виробництва, відсталість за рівнями продук-
тивності праці і середньої заробітної плати, ви-
сокі темпи відтоку кваліфікованої робочої сили 
за кордон тощо. 

У числі головних причин такої ситуації слід 
окремо назвати несприйняття власниками і ме-
неджментом вітчизняних підприємств концепції 
людського капіталу, яка розглядає людину як 
вагомий елемент сучасної системи суспільного 

капіталу, критерій економічного розвитку і кон-
курентоспроможності країни, пріоритетний фак-
тор економічної діяльності та всебічного розви-
тку особистості.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. У ниніш-
ньому столітті активізувалася наукова дис-
кусія щодо ролі і значення людського капі-
талу на всіх економічних рівнях, форм його 
відтворення, засобів збереження і розвитку 
та т. ін. Активними учасниками такої диску-
сії є В.П. Антонюк, А.Я. Гадзало, О.А. Гріш-
нова, А.І. Добринін, С.А. Дятлов, М.А. Каза-
рян, Т.М. Кір’ян, О.П. Колядін, Н.М. Королюк, 
М.М. Крітський, Ю.О. Свердлова, Г.М. Тугускі-
на, А.А. Циренова та ін. 
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Попри широкий спектр обго-
ворюваних науковцями питань досі спірними 
залишаються т. зв. базові питання, зокрема сто-
совно поняття і складу людського капіталу. На-
явність невирішених питань подібного характе-
ру унеможливлює прийняття на підприємствах 
виважених управлінських рішень, які стосують-
ся напрямів інвестування у людський капітал, 
розмірів відповідних потоків тощо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування архі-
тектоніки людського капіталу підприємства за 
його елементами та засобами формування і 
розвитку.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. Аналіз наукової літератури 
з проблематики складу людського капіталу за-
галом і людського капіталу підприємства зокре-
ма показав наявність різноманіття поглядів, що 
знаходить відображення як у поширенні «техно-
кратичного підходу до характеристик елементів 
людського капіталу та недооцінки його соці-
ально-економічного змісту» [1, с. 42–49], так і у 
включенні до його складу «елементів невлови-
мого, ірраціонального, не вимірюваного в при-
роді людини, в її задатках, поведінці, потребах, 
яке опосередковує співвідношення вкладень і 
результатів» [2, с. 138–146].

Дослідники виділяють базові та похідні від 
них елементи людського капіталу. До базо-
вих І.В. Ільїнський, А.І. Добринін, С.А. Дятлов, 
Е.А. Циренова та інші науковці відносять капі-
тал здоров'я, капітал освіти і капітал культури 
[3; 4]. І.М. Черненко цю тріаду називає освіт-
нім, соціальним капіталом і капіталом здоров'я 
[5, c. 9]. У такому складі капітал здоров'я є ві-
дображенням фізичних здібностей людини, які 
характеризуються силою, виносливістю, пра-
цездатністю тощо. Капітал освіти у широкому 
розумінні відображає не лише освітній рівень, 
а й практичну спроможність до його реалізації 
в різних сферах професійної діяльності через 
володіння певними навичками і вміннями. Ка-
пітал культури відображає втілення у людині 
різноманітних культурних цінностей, моральних 
принципів тощо, які позначаються на її трудовій 
і соціальній поведінці.

Розширення поглядів на продуктивні зді-
бності людини призвело до появи похідних 
елементів, які, як правило, синтезують певні 

характеристики носія праці. На цій основі ро-
сійські науковці (О.П. Колядін, А.А. Циренова 
та ін.) створили власну парадигму людського 
капіталу з віднесенням до нього трудового ка-
піталу (містить «знання, професійні здібності, 
навички і досвід, які визначають рівень квалі-
фікації»); інтелектуального капіталу («втіле-
ного у вигляді досвіду, знань і спроможностей 
до нововведень і творчої діяльності» і того, 
що «включає патенти, ліцензії, торгові марки 
та інші об’єктивні фактори, пов’язані з автор-
ським правом і … які відділяються від їх авто-
ра»); організаційно-підприємницького капіта-
лу (містить «підприємницькі, організаторські 
спроможності до створення бізнес-ідей, під-
приємливість, рішучість, володіння комерцій-
ними секретами», які залежать від мотивації 
носія праці); культурно-морального капіта-
лу (за змістом відповідає капіталу культури) 
[6, с. 10]. 

Під час розгляду складу людського капіталу 
українські науковці використовують більш дета-
лізовані підходи. Так, О.А. Грішнова до елемен-
тів людського капіталу, називаючи їх активами, 
віднесла здоров'я, знання, вміння, кваліфіка-
цію, компетентність, цінні ділові якості, трудову 
і навчальну мотивацію, інформованість, вищу 
ефективність використання людського капіта-
лу, однак практичне дослідження науковець 
провела лише відносно знань, здоров’я, моти-
вації, ділових і суспільних рис, інформованості 
[7, с. 12]. В.П. Антонюк як елементи розглядає 
знання, продуктивні здібності, здоров'я, мотива-
цію, мобільність людини [8, с. 11]. 

Загалом на українському науковому про-
сторі утворилися декілька напрямів щодо по-
глядів на склад людського капіталу: перший із 
них будується на базових елементах із певним 
їх розширенням у тих же межах, а другий – із 
розширенням базових елементів, що відповідає 
парадигмі російської наукової школи людського 
капіталу. Так, представниками першого напря-
му є О.М. Білик (виділяє елементи: здоров’я 
(фізичне і психічне); загальні та професійні 
знання; професійні вміння та навички; профе-
сійний та життєвий досвід; здібності (природні 
та розвинуті); інформованість; цінні характе-
ристики людини (зокрема, мобільність) [9, с. 9]); 
А.Я. Гадзало (елементи: здоров'я, знання, та-
лант, інформаційна культура, творчість (інно-
ваційність), досвід, навички, мотивація, вірту-
альна мобільність [10, с. 18]); Н.М. Королюк 
(елементи: здоров’я, таланти, знання, освіта, 
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навички, вміння, досвід, продуктивні здібності, 
кваліфікація, мотивація) [11, с. 9] та ін.

Прихильниками другого напряму є М.А. Ажа-
жа (виділяє елементи: капітал здоров’я, тру-
довий капітал, інтелектуальний капітал, 
організаційно-підприємницький капітал, куль-
турно-моральний капітал, соціальний капітал, 
клієнтський, або бренд-капітал, інноваційний 
капітал, структурний капітал, організаційний 
капітал [12, с. 9]); Ю.О. Свердлова (елементи: 
капітал здоров’я, інтелектуально-трудовий ка-
пітал, організаційно-підприємницький капітал, 
культурний капітал) [13, с. 9–10] та ін. 

У пошуках наукової істини за принципови-
ми питаннями формування складу людського 
капіталу слід звернутися до думки творців цієї 
теорії. Так, Т. Шульц, по-перше, стверджував, 
що людський капітал «є людським тому, що 
є складовою частиною людини»; по-друге, 
розглядав його через знання і здібності, які 
формуються через освіту, спеціальне навчан-
ня, охорону здоров'я і доступ до інформації; 
по-третє, місцями формування капіталу роз-
глядав заклади освіти, робочі місця, домо-
господарства [14]. Своєю чергою, Г. Беккер 
розглядав людський капітал у складі знань, 
навичок, мотивацій, які формуються за раху-
нок навчання, охорони здоров'я, міграції і по-
шуку інформації [15].

На цій підставі вважаємо недоцільним 
включати до складу людського капіталу активи 
людини, які відділяються від неї (об’єкти інте-
лектуального капіталу), а також виокремлюва-
ти в окрему групу інші складники інтелектуаль-
ного капіталу, які є невіддільними від людини, 
що порушить дослідження цього капіталу за-
галом. Такої ж позиції дотримується Г.М. Тугус-
кіна, розглядаючи людський капітал у складі 
елементів інтелектуального капіталу, а не на-
впаки [16, с. 16].

Позиції Т. Шульца і Г. Беккера також є під-
ставою для виокремлення як базових елемен-
тів капіталу освіти, капіталу здоров'я, капіталу 
заохочення і капіталу мобільності, що проявля-
ється через доступ до інформації. Водночас ці 
науковці вважали важливим здійснення витрат, 
що будь-яким чином сприяють розвитку продук-
тивної сили людини, її культурному збагаченню. 
Напевно, тому багато дослідників сходяться у 
думці щодо доцільності включення до складу 
людського капіталу елементу «капітал культу-
ри» для формування працівника як гармонічно 
розвиненої особистості.

На нашу думку, визначення складу люд-
ського капіталу має ґрунтуватися на сучасній 
парадигмі відповідної теорії, результатах до-
слідження змістовного наповнення продук-
тивних здібностей людини і сукупності власти-
востей даного капіталу. Реалізація сукупності 
зазначених вище вимог утілена в авторському 
визначенні людського капіталу підприємства 
та його архітектоніці. При цьому людський ка-
пітал підприємства пропонуємо розглядати як 
соціально-економічну категорію, яка відобра-
жає взаємовідносини щодо формування, вико-
ристання і розвитку накопиченого в результаті 
інвестування запасу продуктивних здібностей 
людини-працівника в процесі господарської ді-
яльності підприємства, які спрямовані на реа-
лізацію актуальних економічних цілей та цілей 
людського розвитку.

В основу архітектоніки людського капіталу 
підприємства покладено комплексний підхід 
до розгляду даного капіталу, що базується на 
визначенні його елементів за ключовими про-
дуктивними здібностями людини-працівника, 
засобів, що використовуються підприємством 
для їх формування і розвитку, встановленні 
взаємозв'язків між елементами та відповідними 
засобами, а також загальної спрямованості роз-
витку блоків такої композиції. Результати, пред-
ставлені на рис. 1, і відображають людський 
капітал як багаторівневу систему, що функціо-
нує для вирішення комплексного завдання – за-
безпечення виробничих потреб у високоякісній 
робочій силі, яка має належну мотивацію та со-
ціальні умови для подальшого всебічного люд-
ського розвитку. 

На даному етапі дослідження автором ре-
алізовано також завдання усунення наукової 
прогалини й відносно невизначеності як самого 
змісту, так і власне понять «елемент людського 
капіталу» і «засіб формування і розвитку (або 
відтворення) людського капіталу». Приклада-
ми наявності такої невідповідності є освіта та 
інформація, які за змістом є засобами, а не еле-
ментами (елемент – це характеристика окре-
мої властивості людини як спроможності до ді-
яльності, а засіб – це прийом, спосіб, дія, що 
призводить до формування або розвитку такої 
спроможності), що знаходило відображення у 
визначеннях людського капіталу таких науков-
ців, як М.Т. Казарян, І.С. Каленюк та ін. [17, с. 8; 
18, с. 67–68]. 

Цілісності композиції надає представлення 
підприємства як соціально-економічної систе-
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ми, що потребує наявності елементів людсько-
го капіталу, які забезпечують:

1) потреби виробничих процесів, це – капітал 
освіти, капітал заохочення, капітал мобільності 
і капітал здоров'я (у тій частині, яка пов'язана із 
реалізацією професійних компетентностей);

2) потреби соціальних процесів, це – капітал 
здоров'я (у тій частині, яка пов’язана із реалі-
зацією загальних компетентностей, включаючи 
забезпечення умов для відтворення психічного 
здоров’я), капітал культури.

У запропонованому варіанті архітектоніки 
реалізовано дію таких принципів:

– принципу детермінізму, відповідно до 
якого всі продуктивні здібності людини-пра-
цівника виступають як цілісна система, яка 
реалізує завдання виробничого і соціального 
розвитку, елементи якої перебувають у певно-
му взаємозв’язку із засобами їх формування і 
розвитку; причому ці зв’язки мають як пряму дію 
(позначено суцільними лініями), так і непряму 
дію (штриховані лінії);

– принципу гуманізму, який відображає 
можливість досягнення підприємством одно-
часно із цілями економічної діяльності також 
цілей людського розвитку, що знаходить відо-
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браження у включенні в композицію людсько-
го капіталу елементу «капітал культури», що 
включає широкий арсенал засобів забезпе-
чення функціонування підсистеми «культурні 
цінності».

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. За ре-
зультатами критичного аналізу елементів люд-
ського капіталу, їх відповідності змістовному 
наповненню продуктивних здібностей людини 
сформовано архітектоніку людського капіталу 
підприємства. Елементи представленої компо-
зиційної будови (капітал освіти, капітал заохо-
чення, капітал мобільності, капітал здоров'я, 
капітал культури) визначені за ключовими про-
дуктивними здібностями людини-працівника і 
засобами, що використовуються підприємством 
для їх формування і розвитку.

Ключові аспекти створеної конструкції вби-
рають у собі найбільш значущі ознаки, опра-
цювання яких у подальшому має призвести до 
створення механізму ефективного управління 
людським капіталом підприємства. 
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ARCHITECTONICS OF HUMAN CAPITAL OF AN ENTERPRISE

The architectural structure of human capital in terms of an enterprise is formed grounding on the re-
sults of the critical analysis of human capital elements. It is based on a comprehensive approach to the 
consideration of human capital, based on the definition of its elements by the key productive capacities 
of a human-worker, the means used by the enterprise for their formation and development, the estab-
lishment of interconnections between the elements and the means, as well as general orientation for the 
development of blocks in such a composition.

The expediency of distinguishing the following elements in the system of human capital is proved: cap-
ital of education, capital of encouragement, capital of mobility, capital of health and capital of culture. The 
composition of the elements of human capital is presented in the following format: capital of education 
(knowledge, skills, abilities), capital of encouragement (motivation), capital of mobility (mobility), capital 
of health (physical and partly cultural values reflecting mental health), as well as capital of culture (main-
ly cultural values). The means of formation and development of human capital of an enterprise include 
education and special training (vocational training), activity (production and labour), material motivation, 
occupational safety, information search (for mobility implementation), healthcare, housing and communal 
services, social welfare, cultural development.

The content of the concept of “human capital of an enterprise” has been improved, which is to be 
understood as a socio-economic category reflecting the correlation of the formation, use, and de-
velopment constituents achieved due to the accumulated reserves of productive capacities of a hu-
man-worker in the process of economic activity of enterprises, which are aimed at the implementation 
of relevant economic goals and objectives of human development.

It is determined that the composition integrity of the internal structure of human capital provides the 
representation of the enterprise as a social and economic system. The needs of production processes at 
an enterprise must be ensured by the capital of education, capital of encouragement, capital of mobility, 
and capital of health (in the part related to the implementation of professional competencies). The sat-
isfaction of the needs of social processes at an enterprise is based on the capital of health (in that part, 
which is related to the implementation of general competencies, including the provision of conditions for 
mental health care) and capital of culture.


