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У статті визначено пріоритетні напрями формування й розвитку
людського капіталу в умовах орієнтованості економіки країни на інно4
ваційну модель розвитку, на підставі чого запропоновано концепту4
альні положення удосконалення регуляторних важелів відтворення
людського капіталу України.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Визначення напрямів удоскона
лення відтворення людського капіта
лу зумовлене проблемами, які заважа
ють процесу відтворення на окремих
його фазах — формування, розподілу,
використання та ін.
Актуальність такої постановки зу
мовлене значними історичними зміна
ми у світовому розвитку. Зокрема, на
прикінці ХХ і початку ХХІ століття оз
начились зрушення у загальному виг
ляді цивілізації. Вони сформувались під
впливом наступних об'єктивних фак
торів: демократизації структурних
змін, регіональної і транснаціональної
інтеграції, а також глобалізації. Еволю
ція цивілізації, яка супроводжується
світовими інноваційними тенденціями
в суспільствах і виробництві, одночас
но впливає на формування нового типу
соціальних відносин і підвищення зна
чущості в цьому процесі особистості.
Сучасна економіка України під
впливом реформаційних трансфор
мацій сформувалась як економіка
змішаного ринкового типу. Багато
суб'єктів економічного господарюван
ня існують як приватні господарські
одиниці. Одночасно існує значний сек
тор підприємств з державною формою
власності, управління економічною
діяльністю яких є компетенцією держа
ви. Крім того, держава вносить певні
зміни і запроваджує регуляторні меха
нізми стосовно приватного сектора,
вводячи велику кількість правил у сфері
податків, зовнішньоекономічної діяль
ності та певного державного контролю.
Це в першу чергу, соціальноеко
номічні, економічні, демографічні, соц
іальнодемографічні, правові, екологічні
та інтеграційні чинники. На відміну від
інших чинників соціальноекономічні
мають здебільшого інтенсивний харак
тер і впливають на якісний склад людсь
кого капіталу в умовах інноваційної мо
делі розвитку національної економіки.
Прийнята інноваційна модель роз
витку української економіки передба
чає послідовне нововведення в сферу
техніки, технологій, організації праці
і управління, які базуються на викори
станні досягнень науки при одночас
ному поширенні цих інновацій в різні
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сфери економічної діяльності. Таким
чином, інноваційний розвиток еконо
міки передбачає формування інтелек
туального, духовного та виробничого
потенціалу суспільства, безпосереднім
власником якого є людина.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням удосконалення регуля
торного механізму відтворення людсь
кого капіталу приділяли увагу відомі
вчені Л.Згонник, Л.Абалкін, С.Рогов,
І.Манцуров, О.Забавіна, Л.Семів,
І.Бондар, В.Лич, Л.Антошкіна. Незва
жаючи на значні напрацювання, необ
хідно відмітити наявність невирішених
проблем у сфері суспільних відносин,
серед яких можна визначити наступні:
надлишкову економічну нерівність на
селення та збільшення диференціації
щодо доходів багатих і бідних верств
населення; значні розбіжності у рівнях
ефективності економічної діяльності
між окремими галузями і сферами на
ціонального господарствами, на
слідком яких є неповноцінний розви
ток і використання людського капіта
лу; відсутність чіткої інноваційної
стратегії, при якій науковотехнічний
розвиток держави мав би можливість
спиратись на підгрунтя новітніх
рішень, які давно використовуються в
розвинутих країнах.
МЕТА СТАТТІ
— визначити концептуальні поло
ження удосконалення регуляторних
важелів відтворення людського капі
талу України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Ринкова економіка ефективна на
стільки, наскільки ефективність забез
печується свободою транссекцій і ціно
вими важелями. Але не в спрощеній
теорії, а в реальному суспільстві є ши
рокий спектр некомерційних видів
діяльності, які необхідні і для існуван
ня, і для ефективності ринку, і неціно
вих важелів, які ринок ніяк не сприй
має. У цих умовах економічні і соціальні
відносини регулюються не тільки рин
ком і не стільки ринком, скільки фун
даментальною системою інститутів, які

визначають мотивацію економічної і
соціальної поведінки, а також форму
соціальноекономічної стратифікації
суспільства, пропорціями між дохода
ми різних соціальнопрофесійних груп
і масштаби економічної нерівності.
Підтримка цієї системи інститутів є не
від'ємною функцією держави.
Ті обставини, що в ринковій еко
номіці дохід є основним символічним
виразом соціального статусу, само по
собі не повинно викликати заперечень.
Але в цьому випадку держава повинна
регулювати розподіл доходів таким чи
ном, щоб статусні переваги ефективно
відображали пріоритети довготривало
го розвитку суспільства. Якщо держа
ва цього не дає, то виникає конфлікт
інституціональних схем, на які орієнту
ються полярні групи суспільства, що
інтерпретується як конфлікт між ефек
тивністю і справедливістю. Це тягне за
собою зниження довіри до держави і
бізнесу, причому не тільки до крупно
го, але і до будьякого успішного.
Відповідне інституційне середовище
орієнтує і власників, і підприємців, і
державу на короткотермінові еко
номічні інтереси. У такому середовищі
схильність до інновацій різко зни
жується, а мотивація економічної і соц
іальної поведінки зводиться до форсу
вання отримання найближчих зисків,
включаючи і зиск від освіти.
Інакше кажучи, незадовільний
стан справ у галузі освіти призводить
до зниження освітнього рівня нації,
падіння престижу освіти, деградації
життєвих стандартів населення. На
слідком кризових явищ в економіці в
цілому і в освіті зокрема є відплив ква
ліфікованих кадрів, найкращої робо
чої сили за кордон. Це явище треба
розглядати як можливості послаблен
ня інтелектуального іміджу України,
що прямо та опосередковано впливає
на її конкурентні позиції на світовому
ринку. У 90х роках еміграція високок
валіфікованої робочої сили набула
небачених раніше масштабів: за різни
ми оцінками, країна втратила від 15 до
20% інтелектуального капіталу [5].
Лише за 1999—2005 рр. з України виї
хало понад 130 докторів і понад 500
кандидатів наук. Ще більша частка на
укових працівників залишає науку на
користь більш прибуткових галузей
економіки (фінанси, політика). Багато
хто з фахівців працює на спільних
підприємствах, розташованих на тери
торії України. Так, за розрахунками
науководослідних організацій ООН,
при виїзді одного спеціаліста країна
втрачає в середньому близько 300
тис. дол., а країнаімпортер людсько
го капіталу заощаджує великі кошти
на його формування. За підрахунками
американського Інституту страхуван
ня життя, вартість професійної підго
товки 143 тис. спеціалістів вищої ква
ліфікації, що переїхали до США з 1949
до 1969 рр., становила 5 млрд дол. [2].
Як зазначає Л.Антошкіна, в ас
пекті теоретикометодологічних ос
нов освіти в системі формування
людського капіталу виникає не
обхідність перебудови наукової пара
дигми теорії, методології і практики
суспільного буття. На думку вченого,
ця перебудова включає кардинальні
зміни в розумінні базису і надбудови
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суспільноекономічних відносин: в ча
стині базису — врахування змін, які
відбулися в продуктивних силах сусп
ільства, а в частині надбудови — вра
хування змін, що відбуваються у сфері
формування світогосподарської еко
номічної влади в прояві глобалізму і
відповідної політики "нового економ
ічного ладу" [1, с. 265].
За дослідженням Н.Л. Гавкалової
міра впливу освітнього чинника зале
жить: від важливості освіти в
суспільстві; від початкового запасу
людського капіталу особистості, її ба
жання та готовності до саморозвитку;
від розвиненості самого суспільства;
від рівня доходів, які отримують більш
освічені та професійно підготовлені
особи порівняно з тими, хто займаєть
ся фізичною або рутинною працею.
Виступаючи опосередкованою ланкою
між наукою та виробництвом, освіта
здійснює значний вплив на розвиток
економіки та інших сфер життєдіяль
ності [7, с. 19].
Загальна криза в країні призвела
до погіршення не лише кількісних, але
й якісних характеристик населення і в
першу чергу такої важливої характе
ристики, як здоров'я, що є загальним
індикатором демографічного та соц
іальноекономічного добробуту насе
лення. Як відомо, стан здоров'я насе
лення значно погіршився за останні 10
років. Здоров'я населення — це стан
комплексного фізичного, духовного
та соціального добробуту, а не лише
відсутність хвороб і фізичних вад [2].
На думку В. Лича, з метою поси
лення такого компоненту людського
капіталу як здоров'я є необхідним
створення правових, економічних та
організаційних умов надання медич
них послуг, переорієнтації державної
служби охорони здоров'я на запобі
гання захворюванням, насамперед
інфекційним, зниження ризиків, по
в'язаних із забрудненням та шкідли
вим впливом довкілля [4, с. 262].
Рівень розвитку соціальної інфра
структури в державі повинен бути
спрямованим на розвиток об'єктів
соцкультпобуту. Значення їх полягає
в тому, що вони не беруть безпосеред
ньої участі у виробництві, але сприя
ють забезпеченню передумов для нор
мального розвитку виробничого про
цесу шляхом задоволення потреб ви
робництва в кадрах необхідної квалі
фікації, чим сприяють відтворенню і
закріпленню на виробництві фахівців
відповідного профілю.
Рівень технікоекономічного роз
витку виробництва визначає напрями
розвитку як самого підприємства, так
і його персоналу. Так, за наявності
фінансового забезпечення співробіт
ники можуть бути направлені на про
фесійне навчання, підвищення кваліф
ікації, поліпшення фізичнопсихолог
ічного самопочуття в закладах охоро
ни здоров'я, що має значний вплив на
розвиток людського капіталу.
Загальноприйнято розглядати
відтворення як безперервне віднов
лення процесу виробництва товарів,
послуг, духовних благ у межах окре
мого підприємства чи всього суспіль
ства. Воно формується з двох взаємо
пов'язаних складових — відтворення

54

продуктивних сил та відтворення еко
номічних виробничих відносин сусп
ільства, які пов'язують між собою ос
новні стадії відтворення — виробниц
тво, розподіл, обмін і споживання [3,
с. 4]. Відтворення людського капіталу
відноситься до відтворення його пер
шої складової — продуктивних сил і в
ринкових умовах господарювання має
особливості. У контексті теорії людсь
кого капіталу більш застосовуваним є
виділення наступних етапів процесу
відтворення людського капіталу —
формування, розвитку та використан
ня.
Тому пріоритетними напрямами
формування й розвитку людського ка
піталу мають стати наступні:
— розробка й реалізація держав
ної програми із підтримки освіти та
охорони здоров'я, яка б акумулювала
в собі принципи доходності вкладень
у людський капітал;
— поліпшення діяльності житло
вокомунального господарства, що
сприяє покращенню фізичного й мо
ральнодуховного стану людини;
— створення можливостей для
продуктивного використання людсь
кого капіталу через відповідне еконо
мічне підгрунтя, збалансований регіо
нальний розвиток, впровадження си
стеми стимулів до праці, забезпечен
ня умов праці і життя;
— створення екологонебезпечних
технологій, які сприяють підвищенню
конкурентоспроможності продукції
та безпечній життєдіяльності населен
ня певного регіону;
— реалізація соціальних гарантій
зайнятого і незайнятого населення в
умовах ринкових відносин, що ство
рить передумови для поліпшення всіх
параметрів формування людського ка
піталу.
Особливої уваги набувають питан
ня, пов'язані із формуванням доходів
населення як умови подолання вели
ких розбіжностей у рівні життя насе
лення. Формування доходів населення
залежить, головним чином, від двох
основних комплексів факторів. Пер
ший комплекс факторів складають по
казники та можливості економічного
зростання у країні, оскільки економі
ка — це фундамент соціального роз
витку, а її міцність є запорукою соц
іального благополуччя, передусім зро
стання доходів населення. Отже, до
першого комплексу факторів, що сут
тєво впливають на процес формуван
ня доходів, відносяться темпи зрос
тання ВВП та його розподіл на спожи
вання та нагромадження; динаміка ок
ремих галузей вітчизняного виробниц
тва та пропорційність в їх розвитку;
досягнення у розвитку малого
підприємництва; темпи зміни продук
тивності праці; динаміка чисельності
населення: збільшення або скорочен
ня можливостей зайнятості для пра
цездатного населення країни і динам
іка безробіття; можливості формуван
ня внутрішніх інвестиційних ресурсів;
наявність та величина зовнішнього
боргу і ступінь залежності економіки
від іноземного капіталу; ступінь стаб
ільності вітчизняної валюти та
міцність фінансової системи взагалі,
динаміка цін, зокрема динаміка жит

ловокомунальних і транспортних та
рифів і ступінь їх відповідності реаль
ним розмірам заробітної плати, пенсій
та середньодушових грошових до
ходів; наявність заборгованості із за
робітної плати, пенсій, стипендій
тощо.
Фактори економічного зростання
можуть бути поєднані в групи (рис. 1):
— фактори сукупного попиту —
серед них варто виділити рівень та тем
пи його зростання, розподіл сукупно
го доходу і його приросту на спожи
вання і заощадження, рівень і обсяги
державних вилучень та витрат, розмі
ри експорту та імпорту;
— фактори пропозиції — до них
відносять наявний основний та обо
ротний капітал, рівень капіталоозб
роєності, кількість працездатного на
селення й темпи його зростання,
рівень освіти та професійної підготов
ки, технічний (технологічний) прогрес,
інвестиції — тобто розміри збільшен
ня основного капіталу та їх співвідно
шення з його вибуттям;
— фактори розподілу — це фак
тори, які впливають на економічне
зростання через розподільчі процеси
та які грунтуються на диференціації
чисельності до заощаджень різних
верств та прошарків населення, при
ватного та державного секторів еко
номіки тощо;
— інституційні фактори і факто
ри загальних умов ведення економіч
ної діяльності; до них необхідно відне
сти ступінь відкритості національної
економіки, рівень розвитку ринкової
інфраструктури, лібералізацію еконо
мічної активності, розвиток націо
нального законодавства, рівень ко
рупції та розвитку тіньової економіки
тощо.
Хоча жодному із вищезазначених
факторів не можна віддати перевагу,
все ж таки головними факторами зро
стання необхідно назвати заощаджен
ня, інвестиції, темпи рівня життя та
технічний прогрес.
Другий важливий комплекс фак
торів формування доходів населення
створюють виваженість та ефек
тивність державної політики доходів,
розробка та організація виконання
належним чином відповідних Законів
України, Указів Президента України
та інших нормативних актів, спрямо
ваних на розв'язання найсуттєвіших
проблем соціальної сфери, передусім
на збільшення рівня доходів населен
ня та його платоспроможного попиту,
зменшення податкового навантажен
ня та доходи громадян, послаблення
розшарування суспільства за дохода
ми, зменшення рівня та масштабів
бідності в країні тощо.
Більшість європейських держав,
що приєднались до Європейської соц
іальної хартії, послідовно дотримую
чись її вимог, досягли соціальноеко
номічного прогресу, високого рівня
життя та соціального захисту населен
ня, значного економічного росту, ста
ли висококонкурентоспроможними.
Західні експерти констатують поси
лення нерівності, яке почалося з сере
дини 70х років XX століття, прискори
лося у 80ті і яке є однією із тенденцій
сучасної економіки. Ця тенденція ха
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рактерна для всіх країн світу, але ста
тистичні дані свідчать, що в європейсь
кому регіоні вивчення цієї проблеми і
реальні результати набагато кращі, ніж
в інших країнах, спостерігається більш
рівномірний розподіл національного
прибутку (порівняно із США) завдяки
тому, що: поперше, не допускається
значного розходження у заробітній
платі; подруге, набагато нижчі темпи
зростання доходів найбагатших верств
населення; потретє, соціальна політи
ка проводиться у напрямі вирівнюван
ня доходів населення у низькооплачу
ваних групах на соціально припустимо
му рівні. Відповідальність держави за
гідний рівень життя своїх громадян
вища, ніж у США. Тому рівень життя
населення у європейському регіоні
більш рівномірний, стабільний і, за всіма
ознаками, більш цивілізований.
До соціальних стандартів рівня
життя як фактору відтворення людсь
кого капіталу відносять:
— тривалість життя — від 25 (мі
німум) до 85 (максимум) років;
— грамотність населення — 100%;
— середня тривалість навчання —
15 років;
— реальний ВВП на душу населення
(в купівельній спроможності до долара)
від 200 (мінімум) до 40000 (максимум);
— сумарний коефіцієнт наро
джуваності (середня кількість дітей,
народжених жінкою у віці від 20 до 45
років) — 2,14—2,15;
— коефіцієнт старіння населення
(частка населення старшого за 65
років у загальній чисельності населен
ня) — 7%;
— співвідношення 10% найбагат
ших до 10% найбідніших — 10:1;
— частка населення, яке проживає
за межею бідності, — 10%;
— співвідношення мінімальної та
середньої заробітної плати — 1:3;
— мінімальний рівень погодинної
заробітної плати — 3 долари США;
— кількість правопорушників на
100 тис. населення — до 5 тисяч;
— рівень депопуляції (кількість
народжених до кількості померлих) —
50:50;
— кількість психічних патологій на
100 тисяч населення — до 284 одиниць.
Рівень життя, як розвиток і
ступінь задоволення матеріальних,
духовних і соціальних потреб грома
дян є однією із складових якості жит
тя європейців. Коли мова йде про
рівень життя, то мається на увазі, перш
за все, кількісні показники, що розра
ховуються (величина ВВП на душу на
селення, прожитковий мінімум,
мінімальна заробітна плата, рівень ре
альної середньої заробітної плати,
купівельна спроможність середньої
заробітної плати, середня пенсія, за
безпеченість товарами довготривало
го користування, розміри витрат та
охорону здоров'я і освіту і т. ін.).
Для країн Євросоюзу характерним
є те, що у більшості цих країн спостер
ігається достатньо високий рівень вит
рат на освіту, охорону здоров'я, куль
туру, спорт, організацію дозвілля. Це
свідчить про підтримання соціальних
стандартів життя населення, які реалі
зують домінуючу ідею розвитку цивіл
ізованого світу. Як відзначають амери
канські спостерігачі, якісні показники
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Рис. 1. Групи факторів економічного зростання

сьогодні оцінюються вище, ніж будь
коли. Саме тому Європа стає синонімом
якості, а європейська якість є на сьо
годні еталоном, нагальною потребою,
у якій зацікавлена держава.
Важливим фактором підвищення
якості життя є проведення керівними
органами ЄС активної соціальної пол
ітики, яка характеризується ігнору
ванням окремих елементів економіч
ної ефективності на користь підви
щення ефективності соціальної, зок
рема, зменшення диференціації до
ходів населення до оптимального рівня
та дотримання мінімальних соціальних
стандартів. Дилема "справедливість —
ефективність" займає центристську
позицію у житті європейців, для яко
го характерне зростання солідарності
і переборення політики егоїзму і це на
сьогодні є умовою великої свободи ви
бору особистості. Це явище можна
пояснити існуванням більш гуманних,
цивілізованих відносин у суспільстві.
Ігнорувати активну соціальну політи
ку з ринковою економікою — значить,
не бачити вектора соціальнополітич
ного розвитку європейського конти
ненту в цілому.
Сьогодні в Європі можна спостері
гати процес руйнації суспільства масо
вого споживання. Розвинена економіка
і надійна система соціальних гарантій,
починаючи з 60—70х років XX ст.,
відкрила перед європейцями широкі
можливості, постійно розширює сте
реотипи суспільства масового спожи
вання. Свій добробут вони починають
розглядати в першу чергу через призму
можливостей творчої самореалізації,
низький рівень соціальної нерівності,
дотримання прав людини, підвищення
загальної культури. Сьогодні саме зав
дяки зусиллям європейців, завдяки зро
стаючій привабливості європейської
соціальної моделі парадигма масового
споживання перестає домінувати і
відходить у минуле, тоді як покращен
ня житлових умов, отримання хорошої
освіти, якісної медичної допомоги, пре
стижне споживання унікальних, оди
ничних товарів довготривалого корис
тування і якісних продуктів харчування
стає одним із важливих показників
людського розвитку європейців.
Дослідники звертають увагу на такі
особливості розвитку європейської ци
вілізації, як відносна замкненість, опора
на внутрішні джерела прогресу, увага до
розвитку креативного потенціалу люди
ни, відмова від використання екстенсив
них методів забезпечення економічного
росту, намагання дотримуватись прин
ципів рівності й солідарності, визнання
важливої ролі суспільного консенсусу по
ключових проблемах, які стоять перед
соціумом в цілому. Креативний потенці
ал Європи реалізується не тільки на інди
відуальному рівні, розширюючи весь го
ризонт життя людини, але і на рівні всієї
спільноти європейських країн і народів,
європейської цивілізації.

Таким чином, сучасною парадиг
мою розвитку європейської цивілізації
є усвідомлення достатності економіч
ного росту, що зумовлює перехід від
підвищення рівня життя населення до
удосконалення його якості шляхом
розповсюдження та застосування
стандартів не тільки на вироблені спо
живчі товари і послуги, але і весь ком
плекс умов життя (стандарти дотри
мання прав людини, забезпеченість
житлом, роботою, достатній дохід на
селення для задоволення необхідних
потреб, доступність освіти, ефективна
медична допомога, дотримання безпеч
них стандартів екологічного забруд
нення довкілля і продуктів харчування
тощо). Досить висока ефективність
проведення у європейському регіоні
політики стримування соціальної і май
нової нерівності, викорінення бідності
та удосконалення надання соціальних
послуг підвищують якість життя.
За дослідженням Т. Заяць, голов
ною стратегічною метою сучасного
соціального розвитку України має ста
ти забезпечення сталого зростання
якості життєдіяльності населення на
основі зміцнення його життєвого по
тенціалу, збільшення реальних доходів
та розширення сфери продуктивної
зайнятості [6, с. 10].
Для сучасних європейських країн
головними формами життєдіяльності
людей залишаються, як і раніше, трудо
ва діяльність, використання свого робо
чого часу, діяльність в побуті, суспіль
нополітична діяльність, діяльність у
сфері культури і, як наслідок, викорис
тання вільного робочого часу, а також
типові для даної цивілізації взаємовід
носини людей, звичаї та правила повед
інки. Форми життєдіяльності людей
визначаються умовами їх життя в межах
європейської цивілізації і характеризу
ються системою виробничих відносин.
Але так чи інакше, праця стає мірилом
цінності людини і значною мірою виз
начає її положення в суспільстві, забез
печує добробут не тільки самого працю
ючого, але і його сім'ї, і таким чином
сприяє підвищенню якості життя.
Система цінностей, яка визнаєть
ся багатьма європейськими країнами
(патріотизм, свобода, рівноправність,
колективізм, традиціоналізм, повага
до особистості, працелюбство), орієн
тована на людину і суспільство, по
єднана з професіоналізмом, задає
певні рамки трудовій творчій енергії у
людей, підвищує результативність ро
боти і ефективність функціонування
всієї європейської економіки. На цій
основі створюються умови для ком
фортного життя європейців шляхом
задоволення зростаючих духовних і
суспільних потреб, що піднімає життя
європейців на нову якісну ступінь.
В Україні вирішення завдань якіс
ного порядку поки що сприймається як
побажання, що не має достатніх пере
думов для реалізації.
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З метою удосконалення відтворен
ня людського капіталу доцільно:
1. Забезпечити стабільне зростан
ня реального ВВП на рівні 8—10% на
рік шляхом дотримання належної мак
роекономічної політики, здійсненням
подальшої реалізації інституційних і
структурних реформ.
2. Зниження рівня бідності, по
м'якшення соціальних ризиків і
зміцнення середнього класу на основі
прийнятих законів та дотриманню не
обхідних для цього інституційних про
цедур, програми, яка спрямована на
розвиток громадянського суспільства,
залучення місцевих громад до вирі
шення питання подолання бідності.
3. Поліпшення доступу до якісної
освіти.
4. Зменшення міжрегіональної ди
ференціації доходів (коефіцієнт варі
ації) на душу населення.
5. Наближення державної по
літики та процесів координації до
європейських стандартів.
6. Зростанню реальних доходів до
машніх господарств, що сприятиме
підвищенню внутрішнього попиту насе
лення, збереженню стабільності об
мінного курсу й цін (це створить мож
ливості для планування на довгостроко
ву перспективу домашніх господарств).
7. Встановлення розміру ПМ для
працездатної особи, виходячи із рівня
нових цін на споживчі товари і тарифів
за послуги, включаючи квартирну пла
ту і комунальні послуги. ПМ повинен
мати найвищий пріоритет і бути дове
дений до відома кожної людини.
8. Встановити гарантований міні
мальний рівень тарифної оплати праці
не нижче прожиткового мінімуму пра
цездатної особи, індексації заробітної
плати відповідно до темпів інфляції та
компенсації частини заробітної плати
у зв'язку із затримкою у деяких випад
ках її виплати.
9. Уточнити механізм перегляду
мінімальної оплати праці відповідно
до підвищення індексу споживчих цін.
10. Встановити терміни перегляду
тарифних ставок заробітної плати і в
цілому пов'язати із збільшенням об
сягів ВВП та продуктивності праці.
11. Основу заробітної плати має
складати вартість мінімального спо
живчого кошика, який розраховувати
за реальними ринковими цінами.
12. На перспективу встановити час
тку оплати праці у ВВП, яка сьогодні в
Україні становить 45%, довести її до
рівня 50—60%, тобто наблизившись до
рівня більшості країн ЄС, яка на сьо
годні у них у середньому становить 65%.
13. Забезпечити заробітній платі ста
тус головного джерела відновлення до
ходів від трудової діяльності працюючих.
14. Посилити роль мінімальної за
робітної плати як соціального норма
тиву шляхом збільшення її відсотка
відносно прожиткового мінімуму.
15. Забезпечити поетапну реаліза
цію права працівників на мінімальну
заробітну плату, не нижчу ПМ.
16. Забезпечити поступове запро
вадження годинної оплати праці із зас
тосуванням національного мінімального
розміру годинної заробітної плати.
17. Забезпечити стабільне зрос
тання частки заробітної плати у струк
турі ВВП.
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18. Підвищити частку тарифу в се
редній заробітній платі до 50—60%; до
сягнення оптимальних міжгалузевих
співвідношень в оплаті праці в Гене
ральній угоді між об'єднаннями проф
спілок та Кабінетом Міністрів;
19. Необхідно доповнити КЗпП Ук
раїни, який відповідав би всім вимогам
МОП. На сьогодні відносини між
підприємцями і найманими працівника
ми регулюються КЗпП, затвердженим з
поправками 1996 р. Його неодноразово
намагалися "адаптувати" до нових соц
іальнотрудових відносин, вносячи в ньо
го відповідні поправки, паралельно "до
повнюючи" новими законами ("Про охо
рону праці". "Про порядок розв'язання
трудових конфліктів", "Про колективні
договори і угоди") і постановами та ін..
20. Зменшити розшарування насе
лення за рівнем грошових витрат.
Співвідношення величини сукупних
витрат між 10% найбільш і 10% най
менш забезпечених громадян не
збільшувати більше 6—8 разів.
21. Застосовувати в Україні рівень
бідності, який визначений ООН для країн
Центральної та Східної Європи (гривне
вий еквівалент 4,3 дол. США за ПКС).
22. Передбачити зростання ку
півельної спроможності мінімальної
заробітної плати, середньої заробіт
ної плати. Мінімальну заробітну пла
ту довести до рівня прожиткового
мінімуму, середню заробітну плату
збільшити до 2—2,5 прожиткових
мінімумів, а купівельну спроможність
грошових доходів орієнтувати до
трьох ПМ для основної маси працюю
чого населення.
23. Середню заробітну плату
збільшувати більш високими темпами
порівняно з мінімальною заробітною
платою, що пов'язано з необхідністю
формування середнього класу в Україні.
24. Приріст реальних доходів на
селення, реальної заробітної плати,
реальної пенсії збільшувати більш ви
сокими темпами.
25. Забезпечити поступове набли
ження мінімальних соціальних стан
дартів (мінімальної заробітної плати,
мінімальної пенсії) до ПМ.
26. Розраховувати індекс спожив
чих цін для прожиткового мінімуму
(споживчого кошика) і порівнювати
його з індексом споживчих цін по Ук
раїні. У разі, коли індекс споживчих
цін по Україні випереджає індекс спо
живчих цін прожиткового мінімуму,
його необхідно індексувати.
27. Підвищити рівень життя пра
цюючого населення завдяки збільшен
ню реальної заробітної плати.
28. Зменшити питому вагу насе
лення, що живе за національною ме
жею бідності з 27,7% до 23,7%.
29. Податки встановлювати з вра
хуванням платоспроможності населен
ня та у відсотках, як частка податково
го навантаження на ВВП. Рівень опо
даткування держава встановлює за до
помогою законодавчих і адміністратив
них механізмів, а також фінансових ва
желів. Час від часу немало країн світу
скорочують податки разом з витрата
ми, але частки у них можуть залиша
тись незмінними або навіть знизяться.
30. До Закону "Про податок з до
ходів фізичних осіб" необхідно внести
уточнення переліку угод, удоскона

лення механізму надання соціальних
пільг і розширення можливостей для
використання податкового кредиту.
31. Рівень інфляції в Україні не по
винен перевищувати 5—6% на рік, і має
поступово наближатись до європейсь
кого стандарту — 2%.
32. Протягом 2000—2003 рр. в Ук
раїні середньорічні темпи зростання ВВП
склали майже 7,4%, а промисловості —
12,5% (переважно за рахунок інтенсив
них чинників). Нинішній показник про
дуктивності праці майже на третину пе
ревищує показник 1990 року.
33. Підвищити стипендії студентам
вузів і аспірантам до 50% ПМ; іншим
особам, що навчаються, — до 30% ПМ.
34. Впровадити в найближчі роки
механізм державної субсидії на забез
печення молоді житлом (молодь —
особи до 35 років).
35. Для пільговиків створити со
ціальний пакет (за прикладом Росії),
який би дозволяв: 1) отримувати вчасно
ліки; 2) право на проїзд залізницею; 3)
літній відпочинок. Пільговики купують
соціальний пакет на ці послуги, але якщо
витрати на ці пункти вищі, то вони доту
ються державою. Якщо пільговик хоче
отримати гроші за передбачені пільги, то
він їх отримує, а за послуги в разі необ
хідності платить сам. Це не повинно по
гіршувати вже існуючого становища і
підтримувати мінімум на базовому рівні.
36. Входження України до кола
розвинутих держав світу передбачає
щорічні темпи зростання ВВП в Ук
раїні щонайменше на 12% та у будь
якому разі вдвічі вищі, ніж у країнах
Євросоюзу.
ВИСНОВКИ
Розглянуті напрямки удоскона
лення регуляторних важелів відтво
рення людського капіталу засобами
інновацій дають відповіді тільки на
найбільш актуальні, з точки зору ав
тора, проблемні питання, але вони є
визначними і мають велику перспекти
ву свого впливу на формування пози
тивних тенденцій у відтворенні людсь
кого капіталу України.
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