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МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СКЛАДНИКА
В БУДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
THE PLACE OF THE INTELLECTUAL COMPONENT
IN THE STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL OF THE ORGANIZATION

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены строение человеческого капитала и
место, которое занимает в ней интеллектуальный капитал. Интерес к проблеме, вынесенной в название статьи, обусловлен
стремительными изменениями, которые происходят в экономике мира под влиянием Четвертой промышленной революции, и
необходимостью осмысления задач, стоящих в этом контексте
перед отечественными вузами. Они же являются финальным
звеном цепи формирования человеческого капитала, благодаря
которой профессиональные компетенции личности приобретают
качество движущей силы материального производства. Методическую базу исследования составили многолетние наблюдения
за практикой образовательного процесса в университетах Николаевского региона, а также анализ публикаций по теме разведки
в печатных и электронных изданиях. В последнем случае они
были найдены в сети Интернет через поисковые системы по запросам, которые содержали соответствующие ключевые слова.
Доказано, что интеллектуальный капитал является результатом
социализации индивида, в частности результатом обретения

высших профессиональных компетенций. Это отличает понятие
«интеллектуальный капитал» от обычной рабочей силы.
Ключевые слова: экономика, капитал, человеческий капитал, структура человеческого капитала, интеллектуальный
капитал, высшее образование, высшие учебные заведения.
ANNOTATION
An internal structure of human capital and the place of intellectual capital in it have been considered in the article. The interest in
the problem mentioned in the title of the publication arose due to
the rapid and irreversible changes that took place in the economies
of the world leading countries under the influence of the Fourth
industrial revolution. In this context, the new tasks of domestic
educational institutions and, above all, higher education need to be
clarified as soon as possible. Because they are the final link in the
chain of formation of human capital, through which the professional competencies of a person acquire specific qualities of the driving force of material production. The long-term supervision over
practice of educational process in universities of the Mykolaiv region, and also the analysis of numerous publications on a subject
of reconnaissance in the printed and electronic editions formed the
methodical basis of the conducted research. In the latter case, they
were found in the Internet through search engines for queries that
contained relevant keywords. It is proved that intellectual capital is
the result of a long process of socialization of the individual, that
occurs throughout his life. The content of its special phase – the
acquisition and maintenance of maximum professional competencies in proper condition, that is the paramount mission of modern
institutions of higher education. It is the level of professional excellence that distinguishes the concept of intellectual capital from ordinary labor, the scope of which will gradually decrease due to the
proliferation of cyberphysical systems capable of exchanging data
with similar devices through digital information and communication
networks, that is connected with the Forth Industrial Revolution escalation. At the same time, intellectual capital will play an increasing role as a source of innovations that are relevant to product
manufacturers and service providers, they will become more attractive to consumers, taking advantage of its achievements, and,
therefore, more competitive in the market segments.
Key words: economy, capital, human capital, human capital
structure, intellectual capital, higher education, higher education
institutions.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто будову людського капіталу та місце,
яке посідає у ній інтелектуальний капітал. Інтерес до проблеми, винесеної у назву статті, зумовлений стрімкими змінами,
які відбуваються в економіці світу під впливом Четвертої промислової революції, та необхідністю осмислення завдань, що
постають у цьому контексті перед вітчизняними закладами
вищої освіти. Вони є фінальною ланкою ланцюга формування
людського капіталу, завдяки якій професійні компетенції особи
набувають якості рушійної сили матеріального виробництва.
Методичну базу дослідження становили багаторічні спостереження за практикою освітнього процесу в університетах Миколаївського регіону, а також аналіз публікацій за темою розвідки
в друкованих та електронних виданнях. В останньому випадку
вони були знайдені в мережі Інтернет через пошукові системи
за запитами, які містили відповідні ключові слова. Доведено, що
інтелектуальний капітал є результатом соціалізації індивіда, зокрема через набуття вищих фахових компетенцій. Це відрізняє
поняття «інтелектуальний капітал» від звичайної робочої сили.
Ключові слова: економіка, капітал, людський капітал,
структура людського капіталу, інтелектуальний капітал, вища
освіта, заклади вищої освіти.
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Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У контексті започаткованого дослідження трансформацій світової індустрії, яка отримала промовисту назву Четвертої
промислової революції, ми абсолютно не випадково звернули увагу на діяльність закладів вищої
освіти. Справа в тому, що вони становлять завершальну ланку ланцюга формування людського
капіталу, завдяки якій професійні компетенції
набувають якості інтелектуальної рушійної сили
матеріального виробництва. Графічна модель,
яка ілюструє та обґрунтовує це твердження, запропонована на рис. 1. Як бачимо, впродовж поступового руху до омріяної вершини «освітньої
піраміди» здібності, знання, вміння та навички
Н.р.

людей розшаровуються, і вищу освіту здобуває
лише частина громадян країни (у наших розрахунках – 75,4% від генерації, яка народилася
у 2007 р., ураховуючи, що кількість випускників ВНЗ у 2019 р. – 333,6 тис осіб). Цей момент
співпадає у часі з досягненням індивідом віку,
за якого він здатен свідомо приймати самостійні, конструктивні та ефективні фахові рішення
високого рівня складності. Уже достатньо знань
та накопичений певний професійний і життєвий досвід. Водночас констатуємо, що досягнення «піку» не зупиняє процесу модернізації
людського капіталу. Пояснення полягає у тому,
що з причин ризику морального зношування як
ніколи раніше набуває ваги вимога навчатися
впродовж усього життя.
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Рис. 1. Формування людського капіталу особистості протягом життя [1]
Випуск 5(22) 2020
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Результати аналізу доступних джерел засвідчили, що зародження
концепції людського капіталу розпочалося ще у
роботах, написаних загальновизнаними класиками економічної теорії [2–5]. На їхніх сторінках вони залишили послідовникам ідеї, згідно
з якими потенціал людини, її інтелект та здібності безпосередньо впливають на становлення
суспільства й господарської діяльності. У. Петті
[2], наприклад, запропонував категорію «живі
чинні сили людини», розуміючи під ними трудові навички, які є надійною запорукою створення
національного багатства країн. А Д. Рікардо [4]
одним із перших звернув увагу на визначальну
роль освіти найманих працівників у його безперервному примноженні. Попереду перебував
хіба що А. Сміт : «Набуття … талантів під час …
освіти, навчання, яке вимагає реальних витрат,
і є капіталом людини. Ці таланти є частиною її
статку так само, як і суспільства» [6].
Із корифеями цілком погоджувався К. Маркс ,
коли міркував про методи обчислення вартість
робочої сили: «…для того щоб перетворити загальнолюдську природу на специфічну робочу
силу, необхідні відповідні освіта і виховання,
що, своєю чергою, вартує тієї чи іншої суми товарних еквівалентів» [4; 5].
Стрімкий промисловий розвиток у серединні
ХІХ ст. з виокремленням держав – індустріальних лідерів підсилив інтерес до концепції людського капіталу. Він віддзеркалений у працях
Л. Вальраса [8], Дж.М. Кларка [9], Дж. МакКуллоха [10], Г.Д. Маклеода [11], А. Маршалла
[12], Ж. Сэя [13], І.Ф. Тюнена [14], У. Фарра
[15] та ін. Учасник цієї когорти Ф. Ліст уважав
розумовий капітал основним джерелом багатства нації [9]. А К. Уолш та Дж.С. Милль наголошували, що фундаментом людського капіталу є не сама людина, а її освіта, кваліфікація
та навички [15].
Теорія людського капіталу у її сучасній інтерпретації завдячує наповненням новим змістом лауреатам Нобелівської премії Т. Шульцу
та Г. Бреккеру. Перший погоджувався з ідеями
засновників політичної економії: концепція капіталу виходить із наявності чогось, що реально
існує, що має економічні властивості надавати
майбутні послуги, які мають певну вартість.
Розуміння капіталу як чогось такого, що надає майбутні послуги, дає змогу приступити до
подальшого поділу цілого на дві частини: людський і не людський капітал [16].
Заслуга другого вченого – автора справжнього бестселеру «Людський капітал: теоретичний
та емпіричний аналіз» [17] – полягає у постановці питання про важливість розроблення державної політики інвестування у галузь освіти
[15]. Бо як інакше впорядкувати зусилля з підтримування у належному стані запасу «знань
працівника, у процесі трудової діяльності якого
формується приріст доходу» [18].
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Цілковито слушну ідею підхопили C. Бурунд та М. Томоло, стверджуючи, що й бізнес
не повинен перебувати осторонь відповідних
процесів: «Людський капітал – це інвестиція в
людські ресурси з метою підвищення їх ефективності. Фактично витрати на цю інвестицію
передбачені для подальшого використання,
тому організації вкладають інвестиції в робітників, оскільки люди – це цінний людський капітал із різними якостями» [19].
Остаточну крапку в даному контексті поставив Департамент з економічних та соціальних питань Організації Об’єднаних Націй.
Дослідивши Системи національних рахунків
(СНР-93), його фахівці підбили підсумок:
інвестиції у людський розвиток аналогічні до
інвестицій в основний капітал, адже збільшують виробничий потенціал людини та є джерелом економічних вигід [20; 21].
На кореляцію між освітою та економікою
звертали увагу й наші співвітчизники. Зокрема, О. Грішнова так викладає своє бачення із
цього приводу: «Людський капітал – сформований і розвинений у результаті інвестицій і
накопичений людиною певний запас здоров’я,
знань, навичок, здібностей, мотивацій, який
цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє піднесенню продуктивності праці і завдяки цьому
впливає на зростання доходів власника, прибутку підприємства та національного доходу»
[22]. Продовжує думку Л. Шевчук, який убачає у людському капіталі частину «сукупних
знань, здібностей і кваліфікацій носіїв робочої
сили, що здатна приносити дохід, тобто яка
використовується для виробництва товарів і
послуг» [23].
Важливість шанобливого ставлення до категорії «людський капітал» підкреслили учасники Всесвітнього економічного форуму, запропонувавши обраховувати для його характеристики
однойменний індекс (ІЛК). Для цього застосовують 51 індикатор. Розподілені вони у такі
групи: здоров’я та добробут, робоча сила й зайнятість, сприятливе зовнішнє середовище та,
наголошуємо, освіта. Значення ІЛК станом на
останнє опитування, яке проводилося у 2018 р.,
представлено на рис. 2.
Як бачимо, Україна зі значенням 0,65, поступається лідеру – Сінгапуру (0,88) та водночас випереджає аутсайдера – Чад (0,28). Результати цього та минулих досліджень застосовують
в обчисленні розмірів національного багатства,
збитків, які несуть із собою війни, епідемії,
стихійні лиха, а також у царині страхування
життя, під час прийняття рішень щодо сенсу
вкладати кошти в охорону здоров’я, трудову міграцію й освітню галузь.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). З’ясувавши важливість інтелектуального капіталу як складника сучасних виробничих сил, ми поставили собі за мету виявити
його особливі характеристики, різновиди, від-
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мінності від інших компонентів людського капіталу та місце в структурі останнього.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Із тих відомостей, які зображені
на рис. 1, та з результатів аналізу поглядів декількох поколінь дослідників теми, робимо такі
узагальнення:
1. Людина як біологічна істота є невіддільною частиною природи, живим організмом,
підпорядкованим біологічним законам буття.
Вона перетворюється на біосоціального суб’єкта
завдяки безперервним контактам із собі подібними: членами родини, друзями, менторами,
колегами по роботі.
Але лише за умов набуття спеціальних знань
та навичок, здатності засвоювати нові відомості, які уможливлюють її залучення до створення економічних цінностей (виробів, послуг),
людина-фахівець набуває якостей капіталу –
одного з вирішальних факторів утворювальних
процесів. Перераховані вище надбання кваліфікуються як скарб, якщо носій компетенцій не
започаткував власну справу або не уклав трудового контракту з роботодавцем. Це, насправді,

небезпечна ситуація, оскільки за таких обставин може проявитися феномен морального зношування людського капіталу.
2. Людський капітал не є однорідним оскільки складається з декількох страт, що мають
здатність до дифузії (рис. 3). Розглянемо їх детальніше.
Перша – вроджені якості особистості, її природна схильність до відповідних видів діяльності. Пригадаймо у цьому контексті бачені не один
раз «золоті руки», «розуму палати», «моторних
хлопців (дівчат)». Без таких подарунків Божих
дістатися справжнього успіху якщо й можна,
то витративши безліч дорогоцінного часу та доклавши неймовірних зусиль. Із цього випливає
окреме наукове завдання раннього виявлення
нахилів особистості та подальшого її спрямування за найкращою фаховою траєкторією.
Друга страта – стандартна частина людського капіталу – комплекс компетенцій, які опановує кожний пересічний громадянин за умови, що на заваді йому не постають ті чи інші
обмеження (фізичні або психологічні). Реально
навіть складно пригадати у власному оточенні
когось, хто не вмів би читати, писати, спілку-

Чад
Україна
Сінгапур

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
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Рис. 3. Структурні компоненти людського капіталу
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ватися бодай на елементарному рівні, користуватися побутовими приладами, робочим інструментом чи гаджетами.
Їх доповнюють поліпшені особисті риси:
емоційна стійкість, відповідальність, добросовісність, екстраверсійність, самодисциплінованість, наполегливість у досягненні поставленої
мети, пунктуальність і таке інше. Від того, наскільки це присутнє, залежатиме здатність до
командної роботи, до створення, врешті-решт,
більшої цінності. А отже, забезпечить адекватну економічну оцінку людини.
Третя страта – фахова. Як підсистема системи вищого порядку вона теж є комбінованою.
Залежно від того, який зі структурних елементів домінує, розрізняють:
а) робочу силу. Традиційно її трактують як
загальну чисельність осіб, що працюють або
можуть бути залучені до роботи на певному
підприємстві, у регіоні, країні чи у тому або
іншому виді діяльності [24]. Уважаємо, що
такий підхід є архаїчним і не відбиває змісту
перетворень, які відбуваються в сучасній індустрії. Хіба що він має точно визначену сферу
застосування. Зокрема, щодо оцінки зайнятості та безробіття, для аналізу соціально-економічної ситуації в країні, розрахунків відповідних макроекономічних показників, здійснення
міжнародних порівнянь, оцінки виконання
зобов’язань нашої країни (наприклад, забезпечення вимог розробленого Міжнародним валютним фондом спеціального стандарту поширення
даних [25]) і таке інше.
На нашу думку, робоча сила є наступною
стратою людського капіталу, спроможності персоналій якої відповідають першому-третьому
рівням чинної Національної рамки кваліфікації
[26]. Йдеться про осіб, які, зокрема:
– набули базових умінь (навичок), необхідних для виконання простих завдань;
– використовують відповідну інформацію для
виконання нескладних завдань та розв’язання
повсякденних проблем у типових ситуаціях із
застосуванням простих правил, інструкцій та
знарядь;
– оцінюють результати власної діяльності,
результати виконання завдань відповідно до заздалегідь відомих критеріїв, застосовують аргументацію для обґрунтування власних думок
та висновків; виконують типові завдання та
розв’язують проблеми шляхом вибору і застосування базових методів, інструментів, матеріалів
та інформації.
Очевидно, що до цього кола аж ніяк не можна віднести топ-менеджмент підприємств, професорів закладів вищої освіти, керманичів органів державної влади, розробників проєктів
складних інженерних споруд тощо. Вони та їм
подібні утворюють другий складник фахової
страти людського капіталу;
б) інтелектуальний капітал. Для того щоб
бути правильно зрозумілими, з перших кроків
пояснимо, що наше трактування інтелектуаль-
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ного капіталу у поточному контексті абсолютно відрізняється від поняття «інтелектуальна
власність підприємства». Її об’єктами, як відомо, є програмне забезпечення, бази даних, наукові відкриття, ноу-хау, винаходи та корисні
моделі, промислові зразки, раціоналізаторські
пропозиції, фірмові найменування, торговельні марки та товарні знаки, комерційні таємниці й багато чого іншого, що підпадає під упорядкування Цивільного кодексу України [27,
ст. 420]. Нам імпонує точка зору, за якою для
цього масиву корпоративних цінностей використовують термін «структурний капітал» [28].
Уважаємо за потрібне зробити акцент на
цьому, оскільки є свідками активної дискусії
щодо осмислення суті питання. Наведемо лише
декілька прикладів із цього ряду. «Інтелектуальний капітал, – наполягають І.В. Прокопенко та А.О. Босак, – це результат інтелектуальної праці у формі інтелектуальних ресурсів
та інтелектуальних продуктів, вартість яких
здатна створювати додаткову вартість шляхом
комерціалізації людських, споживчих та структурних активів» [29].
Очевидно, що автори, схоже, не підозрюючи цього, розділили «інтелектуальну працю»
та її результати у формі «інтелектуальних ресурсів і продуктів». А от «із комерціалізацією
людських активів» вони явно погарячкували,
оскільки торгівля людьми в усіх цивілізованих
країнах світу, й Україна не виняток, – кримінальний злочин.
На переконання О. Собко, «інтелектуальний
капітал підприємства – це виробничий ресурс
інтелектуального походження, який, генеруючи інтелектуальну додану вартість, позитивно
динамізує процес креації вартості підприємства» [30, c. 40]. Не вдаючись до детального
аналізу дефініції, у якій, з нашого погляду,
забагато «інтелектуального», підкреслимо тільки: авторкою теж згадується ресурс, що має
відповідне походження. А оскільки штучний
інтелект робить лише перші кроки на шляху
свого становлення, залишається думати про результати розумової діяльності людей, здатних,
зокрема [26]:
– виконувати складні спеціалізовані завдання, знаходити або приймати рішення щодо специфічних проблем у сфері професійної діяльності або навчання, знаходити творчі розв’язки
або відповіді на чітко визначені конкретні та
абстрактні проблеми на основі ідентифікації та
застосування відповідних відомостей;
– братися за складні спеціалізовані завдання
та практичні проблеми у сфері професійної діяльності або навчання;
– інтегрувати знання та розв’язувати складні завдання у широких або мультидисциплінарних контекстах.
Маючи у штаті фахівців такого ґатунку, бізнес набуває снаги вчасно адаптуватися до змін,
які відбуваються на ринку, та залишатися конкурентоздатним. Усе, про що ми говорили до-
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тепер, може бути індивідуальним, а з рештою і
колективним надбанням. Із цієї причини інтелектуальний складник людського капіталу має
розглядатися, на наше глибоке переконання, у
двох вимірах:
1. Інтелектуальний капітал особистості (ІКО) –
персональні якості, професійні компетенції та
інші активи індивіда, які визначають його економічну цінність упродовж життєвого циклу.
Він ґрунтується на всіх попередніх стратах та
водночас є результатом зусиль людини, докладених до свого професійного вдосконалення.
Будьмо відверті: не всі випускники ЗВО, навіть
якщо отримали диплом, перетворюються на
осереддя інтелекту. І це не завжди виключно
їх провина, оскільки логіка передбачає надання ЗВО, відповідно, інтелектуальних освітніх
послуг. Якби завжди відбувалося саме так, то,
мабуть, не з’явилася причина започатковувати
нашу розвідку.
2. Інтелектуальний капітал фахових команд. За умови, що НR-служби їх раціонально
укомплектовують, отримаємо прекрасну нагоду
покористуватися ефектом синергізму, коли дії
потужних сторін одних фахівців підсилюються додаванням унікальних спроможностей колег по спільній справі. Досвід десятиріч, присвячених улюбленій справі, з одного боку, та
максималізм, притаманний, як і годиться, юнацтву, – з іншого, народжують потужний сплав
креативної енергії, яка скеровує бізнес до жаданої мети.
Висновки з цього дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Глобальні трансформації технологій сьогоденної
індустрії відбуваються з різною інтенсивністю,
але в усіх країнах світу висувають на порядок
денний економічної науки питання щодо переосмислення структури виробничих сил. Належне
місце серед інших її компонентів посідає людський капітал.
Людський капітал є продуктом тривалого
процесу соціалізації індивіда. Зміст його особливої фази – набуття та підтримання у належному
стані максимальних фахових компетенцій, становить місію закладів вищої освіти. Саме рівень
професійних досконалостей відрізняє поняття
«інтелектуальний капітал» від поняття «робоча
сили». Сфера застосування останньої поступово
звужується через поширення у технологічних
процесах кіберфізичних систем, спроможних
до обміну даними із собі подібними пристроями через цифрові інформаційно-комунікацйні
мережі. Водночас інтелектуальному капіталу
пророкують усе більшу роль як джерела інновацій, життєво необхідних для виготовлювачів
виробів та надавачів послуг.
Інтелектуальний капітал хоча й підпорядкована система, але має власну будову і складається з інтелектуального капіталу особистості
та інтелектуального капіталу фахових команд.
Їх раціональне формування відкриває перед бізнесом перспективи ефектом синергізму.
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