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SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES OF INNOVATIVE HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT

Стаття містить результати дослідження інноваційного розвитку людського капіталу, аналіз вибраних науково+ме+
тодичних підходів та прогнозування результатів їх використання для розвитку людського капіталу на різних економіч+
них рівнях. Розглянуті підходи свідчать про те, що серед відомих науково+методичних підходів інноваційного розвитку
людського капіталу найбільш доцільним є синергетичний підхід компонент розвитку, візуалізації стратегії на основі
методів композиції та декомпозиції з подальшою деталізацією визначених цілей, програм та проектів для їх реалізації
та розвитку людського капіталу, який, в свою чергу, є запорукою розвитку території та її інфраструктури і громади.
Запропонований підхід дозволяє сформувати концептуальну модель використання сучасних інструментів управління
людським капіталом, що включає в себе методологію формування стратегії розвитку території, громади, соціальної
інфраструктури та людського капіталу, моніторингу показників реалізації стратегії, формування методологічного,
інформаційного, кадрового та ресурсного забезпечення для виявлення факторів взаємовпливу розвитку соціально+еко+
номічних систем та людського капіталу, реалізації визначених стратегій розвитку на основі сучасних інноваційних
управлінських та інформаційних технологій, що сприятиме розвитку промислових підприємств, підприємництва, творчих
товариств, нових підходів в освіті, розвитку соціально+культурної інфраструктури.

The article contains the results of a study of innovative human capital development, analysis of selected scientific and
methodological approaches and predicting outcomes for their use of human capital in different economic levels. The
approaches indicate that among the known scientific and methodological approaches to innovative development of human
capital is the most appropriate synergistic approach to component development, visualization strategies based on the
methods of composition and decomposition, followed by detailed objectives, programs and projects for their implementation
and development of human capital, which is the key to development of the territory and its infrastructure and communities.
The approach allows creating conceptual model using modern tools of human capital management, which includes
methodology development strategy territories, community, social infrastructure and human capital, performance monitoring
implementation of the strategy, the formation of methodological, information, personnel and resources to identify factors
mutual development socio+economic systems and human capital, in implementation of development strategies based on
modern innovation management and information technology to facilitate the development of industry, business, creative
partnerships, new approaches in education, development of social and cultural infrastructure.

Ключові слова: людський капітал, інноваційний розвиток, науково�методичний підхід, ме�
ханізм управління, економіка знань.

Key words: human capital, innovative development, scientific and methodical approach,
management mechanism, knowledge economy.

в економіці та суспільстві, новими технологія�
ми, управлінськими підходами, сучасними трен�
дами розвитку нових організаційних структур
та громадських організацій. Мета розвитку
людського капіталу — формування ефективної
сукупності сукупністю якісних характеристик,
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що мають економічний характер, інтегрованих
в органічну систему особистісного потенціалу
людини, людського капіталу організації або/і
території, які сприяють реалізації місії особи�
стості та цільових груп населення, розвитку
організації, підприємства, регіону, держави
відповідно до поставлених цілей, зокрема по�
кращення рівня якості життя населення, ство�
ренню доданої вартості, зростання продуктив�
ності праці, реалізації поставлених цілей,
збільшення доходів власників, регіонального та
національного доходу. Різноманітні дослід�
ження щодо формування та розвитку людсько�
го капіталу свідчать про актуальність теми і
необхідність детального розгляду і формуван�
ня адаптованих підходів для його управління
його інноваційним розвитком.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,

У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ

Аналіз низки наукових праць дозволив від�
окремити роботи таких авторів, як Г.В. Блаки�
та, Л.О.Чорна, О.О. Коваленко [1; 2] — методи
візуального стратегічного моделювання роз�
витку за допомогою стратегічних карт, В.П. Ан�
тонюк [3] — соціально�економічна оцінка та
забезпечення розвитку людського капіталу; Г. Бек�
кер [4] — визначення основних компонент
людського капіталу; Л. Червінська; О.М. Чечель
[5; 6] — використання людського капіталу в
контексті інноваційного розвитку та інвесту�
вання науково�методичні підходи яких були ви�
користані для формування методичного підхо�
ду щодо інноваційності розвитку людського ка�
піталу на макро�, мезо� та мікрорівні як систе�
ми організаційних структур, форм і процесів
управління, які діють на всіх рівнях управління
і, на відміну від існуючих підходів, дають змогу
активно впливати на виробничу та управлінсь�
ку діяльність підприємств, розвитку територій
та їх інфраструктури з метою вирішення еко�
номічних і соціальних завдань, покращення
рівня якості життя населення.

МЕТА СТАТТІ
Розробити науково�методичний підхід

інноваційності розвитку людського капіталу та
запровадити його в практику діяльності органів
регіональної влади та самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед відомих науково�методичних підхо�
дів дослідження інноваційного розвитку люд�

ського капіталу доцільно розглянути методи
опитування та анкетування щодо рівня життя
населення та людського розвитку; методи
оцінки розвитку території (регіону, держави),
оцінку показників інноваційної економіки;
оцінку показників людського капіталу; та
відповідно до факторів, відокремлених Г. Бек�
кером за такими групами, як освіта, охорона
здоров'я, мобільності трудових ресурсів. Се�
ред методів формування людського капіталу
можна відмітити методи прямого впливу; пра�
вові, адміністративні, економічні, пропагандні,
метод структуризації, композиції та декомпо�
зиції цілей розвитку, експертно�аналітичний
метод; методи кореляційного та регресивно�
го аналізу, метод синергетичного поєднання
компонент розвитку та інші. Така велика низ�
ка різноманітних підходів потребує аналізу та
обгрунтованого вибору для формування
структурно�логічної моделі механізму форму�
вання та управління людським капіталом на
основі синергетичності. Поняття синергетич�
ності в розвитку людського капіталу можна
розглядати як взаємовпливове коло розвитку
людського капіталу та інфраструктури тери�
торії на основі знаннєвої системи принципів,
методів, інструментів та важелів різного спря�
мування, економічного, організаційного,
інституційного та соціального підмеханізмів,
синергетичний взаємоузгоджений розвиток
яких забезпечує ефективний інноваційний
розвиток людського капіталу, що сприяє роз�
витку території, регіону та країни; їх конку�
рентоспроможності та підвищення рівня
якості життя населення. Центром такого си�
нергетичного кола є людина, яка розглядаєть�
ся як носій знань, особистість, здатна до са�
морозвитку, генерування та реалізації іннова�
ційних ідей, проектів, програм. Відповідно та�
кого підходу зміюються сутність та зміст по�
няття "управління людським капіталом", яке
представляє собою синергетичну інтегровану
систему методів та інструментів управління,
організованих за ієрархією цілей зі зворотни�
ми зв'язками за результатами розвитку соці�
ально�економічної інфраструктури та людсь�
кого капіталу, що охоплює всі рівні економіч�
ної діяльності та управління, дає змогу у
відповідності з об'єктивними законами роз�
витку суспільства, галузі та підприємства, чин�
ними правовими нормами, статутними доку�
ментами, стратегіями розвитку, соцільно�еко�
номічними угодами між партнерами різнома�
нітних інституційних об'єднань (наукових
парків, кластерів, територіальних громад,
підприємств, спеціальних проектних груп
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тощо) активно впливати на розвиток людсько�
го капіталу та соціально�економічної струк�
тури території і розвитку її громади.

Управління інноваційним розвитком людсь�
кого капіталу здійснюється за такими компо�
нентами, як: економічна; інституційна; стиму�
лююча; інноваційна; соціально�культурна; еко�
логічна.

Відповідно до визначених компонент, роз�
глянемо приклад формування науково�мето�
дичного підходу управління інноваційним роз�
витком людського капіталу Вінницької об�
ласті.

Економічна компонента передбачає розви�
ток людського капіталу як одної з головних
складових економіки області, зокрема, забез�
печення трудовими ресурсами всіх галузей,
розвиток малого бізнесу, підприємництва, роз�
виток переробних галузей, узгодження потреб,
пропозицій ринку праці та освіти; підвищення
рівня життя населення відповідно до показ�
ників середньої заробітної плати тощо. Так,
наприклад, Вінницька область розглядається
як аграрна, а Вінниця та районні центри як цен�
три переробних галузей та транспортного за�
безпечення.

Інституційна компонента передбачає роз�
виток існуючих та нових інституцій, що сприя�
ють людському розвитку, особливо різномані�
тним творчим товариствам, форумам, гро�
мадським обговоренням тощо.

Стимулююча компонента передбачає фор�
мування та підтримку нових структур та орга�
нізацій для саморозвитку людини, освіти, твор�
чої реалізації, перекваліфікації, участі в гро�
мадському житті територіальної громади, ці�
льових груп; стимулювання запровадження
нових технологій, розвиток техноцентрів, інку�
баторів тощо.

Інноваційна компонента може бути розгля�
нута як продовження стимулюючої, або об'єд�
нана з нею, але з акцентом на розвиток інно�
вацій на підприємствах, установах, освітніх та
наукових закладах.

Соціально�культурна компонента передба�
чає розвиток галузі охорони здоров'я, інфра�
структури житлового комплексу та інших по�
слуг для підвищення якості життя (дороги, тор�
гівля, освітня інфраструктура, соціальна інфра�
структура, культурні заходи тощо).

Екологічна компонента також включає в
себе забезпечення безпеки навколишнього се�
редовища для життя людини та збереження і
відтворення природних ресурсів.

Кожна з цих компонент представлена, як
правило, в Стратегії розвитку регіону або міста
з акцентом на основні пріоритети та особли�
вості розвитку визначеної території. Але, на
жаль, як правило, така стратегія не містить
моделей відносно цільових груп населення та,
не завжди, орієнтується на розвиток людсько�
го капіталу для кожної поставленої мети та
операційних цілей її реалізації [7].

Такий підхід дозволяє сформувати концеп�
туальну модель використання сучасних інстру�
ментів управління людським капіталом, що
включає в себе методологію формування стра�
тегії розвитку території, громади, соціальної
інфраструктури та людського капіталу, моні�
торингу показників реалізації стратегії, фор�
мування методологічного, інформаційного,
кадрового та ресурсного забезпечення для ви�
явлення факторів взаємовпливу розвитку со�
ціально�економічних систем та людського ка�
піталу, реалізації визначених стратегій розвит�
ку на основі сучасних інноваційних управлінсь�
ких та інформаційних технологій, що сприяти�
ме розвитку промислових підприємств, під�
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Рис. 1. Концептуальна схема оцінки інноваційного розвитку
людського капіталу



20
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2017
приємництва, творчих товариств, нових підхо�
дів в освіті, розвитку соціально�культурної
інфраструктури.

На рисунку 1 представлено концептуальну
модель інноваційного розвитку людського ка�
піталу, яка складається з центрального об'єк�
ту — людини, відносно якої формуються цілі
розвитку людського капіталу за компонента�
ми та подальшої реалізації його інноваційного
розвитку.

Така схема визначає основні компоненти
інноваційного розвитку людського капіталу
або умов його забезпечення з визначенням рів�
ня міграційних процесів — розглядається гіпо�
теза взаємозалежності від збільшення чисель�
ності населення з вищою освітою, кваліфіка�
ційним рівнем, відповідними людськими та
патріотичними цінностями та розвитком
інфраструктури території та рівня життя насе�
лення.

ВИСНОВКИ
Таким чином,  розглянуті підходи

свідчать про те, що серед відомих науково�
методичних підходів інноваційного розвит�
ку людського капіталу найбільш доцільним
є синергетичний підхід компонент розвитку,
візуалізації стратегії на основі методів ком�
позиції та декомпозиції з подальшою дета�
лізацією визначених цілей, програм та про�
ектів для їх реалізації та розвитку людсько�
го капіталу, який, в свою чергу, є запорукою
розвитку території та її інфраструктури і
громади.
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