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бази адміністрування та надання права органам місце-
вої влади самостійно регулювати розміри податків та 
зборів, а також  використання бюджетних коштів. Це 
сприятиме формуванню нових прогресивних відносин 
в управлінні бюджетними ресурсами; визначенню на 
законодавчому рівні чітких бюджетних прав і рівня 
відповідальності двох рівноправних гілок влади — 
Уряду і місцевого самоврядування; комплексному ви-
рішенню питань територіальних громад; збільшенню 
мотивацій до нарощування дохідної бази місцевих бю-
джетів. У разі реалізації зазначених заходів та враху-
вання досвіду економічно розвинених країн буде до-
сягнуто певний соціально-економічний ефект у кон-
тексті зміцнення фінансових основ діяльності органів 
місцевого самоврядування регіонів України, що приз-
веде до підвищення рівня соціального захисту та доб-
робуту громадян. 
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ОЦІНКА Й УПРАВЛІННЯ  
ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ОСОБИСТОСТІ 

 
Постановка проблеми. Загально визнаним є пог-

ляд на людину як носія продуктивної сили. Такий по-
гляд сформувався  ще за часів Адама Сміта (див., на-
приклад, [1, с. 295]). Розвиток визнання людини як 
джерела високопродуктивної діяльності пов’язаний з 
працями  Теодора Шульца і Гаррі Беккера, — нобелів-
ськіх лауреатів за 1979 і 1992 роки відповідно — які 
запропонували розглядати людину як носія так зва-
ного людського капіталу [2, 3]. Беккер довів, що люд-
ський капітал (ЛК) формується за рахунок інвестицій 
в людину у вигляді витрат на загальну і професійну 
освіту, охорону здоров'я та таке інше. Професор М. М. 
Крітський (м. Санкт-Петербург, 1991 рік) висунув тезу 
про те, що ЛК є загальною формою економічної жит-
тєдіяльності [4, с. 4]. ЛК не просто продається і купу-
ється, але й авансується, амортизує і відшкодовується 
як основний капітал, проявляється в різних функціо-
нальних формах, у тому числі інтелектуальних, не вла-
стивих звичайній робочій силі (наприклад, силі тва-
рин, залучених у трудовий процес). Узагальнюючи  
думки економістів-класиків, можна дійти висновку, 
що ЛК — це попередньо накопичений за рахунок ми- 
нулої праці та відтворюваний запас здатностей лю-
дини, після використання яких в господарській діяль-

ності (і створення за рахунок цього доданої економіч-
ної вартості) їхній володар отримує дохід (під доходом 
розуміють будь-який приплив грошових коштів або 
отримання  цінностей, що мають грошову вартість). 
Запас здатностей людини до його використання в го-
сподарський діяльності доцільно називати людським 
потенціалом (ЛП) [5]. Незважаючи на спільні риси, 
ЛП на відміну від ЛК значно простіше вимірювати 
(оцінювати), особливо у випадках, коли це стосується 
рівня окремої особистості  Тому, безумовно, більш ак-
туальним і доцільним на цьому рівні ставити питання 
про управління розвитком ЛП особистості. Тим паче, 
що на цьому «наполягають» особистості, які попри всі 
труднощі у житті спромоглися самостійно опанувати 
премудрощі монетизації в Інтернеті своїх здібностей 
та здатностей, а потім навчають цьому (за гроші) ін-
ших людей (див., наприклад, [6]).  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінці 
ЛП окремого працівника присвячено публікацію [7]. 
Автор цієї праці проаналізував наявні в науковій літе- 
ратурі погляди на специфіку людського потенціалу, 
уточнив поняття трудового і кадрового потенціалу ор-
ганізації. Крім того, він обґрунтував необхідність ви-
ділення потенціалу управлінця, а також системний 
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аналіз основних методологічних підходів до характе-
ристики суті потенціалу управлінця. Особлива увага в 
роботі надається питанню формування управлінських 
компетенцій, які повинні стати найважливішим ін-
струментом служби управління персоналом організа-
ції. Компетентністний підхід, поза сумнівом, є важли-
вим для визначення чинників, що формують потен-
ціал управлінця. Заслуговує на увагу проведений в ро-
боті аналіз існуючих класичних методик оцінки по- 
тенціалу управлінських кадрів, заснованих на техноло-
гіях традиційного тестування. Показано основні недо-
ліки таких технологій для оцінки управлінського по-
тенціалу в умовах переходу до інноваційної економіки. 
Все відзначене, на жаль, розглядається з позиції кад-
рової служби організації і не передбачає можливості 
застосування здобутків роботи [7] окремою людиною 
для самооцінки свого ЛП. 

Можна було б вказати ще на низку аналогічних 
публікацій, але, практично, майже усі вони обминають 

стороною питання самооцінки та самоуправління ЛП 
особистості. 

Мета даної роботи — відшукати можливості адек-
ватної сучасним реаліям оцінки ЛП особистості та уп-
равління розвитком цієї цінності. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку необхідно 
визначитись з тими ознаками, що об’єднують або від-
різняють між собою ЛП та ЛК.  

Безумовно, що ЛП може розглядатися в якості 
відновлюваного ресурсу, який використовується по 
необхідності для задоволення будь-яких потреб лю-
дини і/або суспільства. Процеси накопичення та ви-
користання ЛП дозволяють розглядати його в якості 
певного фонду як окремої людини, так і суспільства. 
Якщо частка ЛП особи витрачається на користь іншої 
особи і/або суспільства з подальшим відшкодуванням 
коштів на оновлення ЛП, цей факт можна розглядати 
як залучення ЛП до господарської операції. Дохід від 
неї може бути прорахований, наприклад, за формулою 
[8]: 

 

Ціна (дохід) за використання ЛП особистості  =

=  

,Частка ЛП що

витрачена на створення

доданої споживчої вартості

 ∗  

*  

Додана споживча вартість за

рахунок використання ЛП на

користь іншої особи

 

 
Як бачимо дохід від використання ЛП значною 

мірою залежить від доданої в процесі використання 
ЛП споживчої  вартості на користь іншої особи. Ви-
значення доходу за наведеною вище формулою забез-
печує однакову вигоду як носію ЛП, так і споживачу 
результатів використання цього ЛП. Важливо,  щоб 
споживча вартість, яка «згенерована» певною часткою 
ЛП, перевищувала всі витрати на її створення.  

При систематичному повторенні операцій мова 
повинна йти про господарську діяльність, до якої за-
лучається вже певна частка ЛК особистості. Для оцін-
ки останнього формально можна скористатися мето-
дологіями оцінки вартості фірми (див., наприклад, [9, 
с. 513 — 515]). У цьому випадку вартість ЛК може оці-
нюватися за формулою: 

 

Вартість (цінність) ЛК особистості = Очікувана на наступний рік величина вільних 
грошових потоків (FCFE1 або річний дохід) від використання цього ЛК / (серед-

ньозважена вартість використання ЛК (WACC  або банківська процентна ставка) — 

темпи росту величини вільних грошових потоків (пов’язаних, наприклад, з темпом 
інфляції). 

 
Оцінка ЛК особистості за наведеною формулою 

залежить як від здатності людини створювати додану 
споживчу вартість, так і від кон’юктури на ринках ка-
піталу, а також динаміки інфляційних процесів. 
Останні два фактори є зовнішніми по відношенню до 
доданої споживчої вартості та її джерела — людського 
потенціалу особистості. Безумовно, при економічному 
підході ЛК висвітлює лише ті складові ЛП, які можуть 
безпосередньо капіталізуватися (з цього приводу див., 
наприклад, публікації [10, 11]). І це зрозуміло, бо  ка-
піталом в широкому сенсі можна назвати усе те, що 
породжує за рахунок господарської діяльності потік 
доходів. Але, при такому підході не знаходять віддзер-
калення індивідуально-особистісні здатності людини, 
які виявляють себе у повсякденному житті, у творчій 
та духовній діяльності. Надалі у розгляді будуть саме 
ті складові ЛП, що можуть капіталізуватися. 

З точки зору окремої особистості, яка ставить за 
мету бути успішною та фінансово незалежною за ра-
хунок ефективного використання власного ЛП, в по-
дальшому аналізі доцільно  зосередитися на наступних 
чотирьох групах складових ЛП: (1) потенціал здоров’я; 
(2) розумово-емоційний потенціал; (3) комунікацій-
ний потенціал; (4) професійно-підприємницький по-
тенціал. 

До потенціалу здоров’я можна віднести наступні 
складові: (1) тип статури; (2) фізичну силу; (3) витри-
валість; (4) працездатність; (5) спритність виконання 
рухів; (6) точність моторики; (7) стан імунітету;  
(8) стан психіки та таке інше. 

Розумово-емоційний потенціал може складатися 
із здібностей та здатностей: (1) здобувати освіту та нові 
знання; (2) знаходити рішення проблем на основі аб-
страгування і логічного мислення; (3) «генерувати» 
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креативне або творче вирішення неординарних за-
вдань, що може бути зафіксовано у вигляді об’єктів 
інтелектуальної власності; (4) управляти своїми почут-
тями і поведінкою, тобто емоціями.  

Комунікаційний потенціал може визначатися із 
здібностей та здатностей: (1) для оволодіння інозем-
ними мовами, засобами вербальної та невербальної 
взаємодії між індивідами; (2) налагодження командної 
праці; (3) створення та розвитку соціальних зв’язків та 
таке інше. 

Професійно-підприємницький потенціал вияв-
ляє себе в: (1) наявності компетенцій в межах певної 
професійної діяльності, вмінні використовувати ці 
компетенції; (2) здатності напрацьовувати ноу-хау;  
(3) підприємництві та діловій хватці; (4) вмінні брати 
на себе ризики та вибудовувати власний бізнес, та таке 
інше. 

З метою висвітлення змісту оцінки ЛП окремої 
особистості доцільно розглянути її на конкретному 
прикладі. В якості такого виступатиме історія 45-річ-
ної жінки, яка є визнаною майстринею з виготовлення 
тортів. Свого часу вона здобула цю професію (за ра-
дянських часів) у професійно-технічному училищі, 
працювала на відповідних підприємствах, а останні де-
сять років (через сімейні обставини) є приватним під-
приємцем і працює на дому. Певний час тому вона 
вирішила підвищити кваліфікацію на якихось інтер-
нет-курсах. «Вчителі» виявилися менш кваліфікова-
ними від «учениці». Виникла ідея самостійно органі-
зувати аналогічні курси-тренінги, але для цього знадо-
билося навчання сучасним технологіям просування 
своїх професійних знань та навичок у Інтернеті, що 
потребувало відповідних грошових інвестицій.  Все це, 
безумовно, призвело до якісних і кількісних змін ЛП 
майстрині. Спробуємо їх оцінити. Надалі з цією метою 
буде використано відомий з оцінної діяльності ви- 
тратний підхід, в межах якого існує так званий метод 
відновної вартості [12, с. 88-92]. 

Щоб визначити вартість відтворення об’єкту  
оцінки, необхідно визначити суму коштів, котрі треба 
інвестувати для відтворення аналога за певний термін 
часу. При означеному підході витрати підраховуються 
за нормами, які існують на момент оцінки. 

Підрахуємо витрати на формування потенціалу 
здоров’я (ПЗ) протягом дошкільного виховання 
(ПЗдв), здобуття загальної освіти (ПЗзо) та професій-
ної підготовки в училищі (ПЗпп). Ці етапи в житті 
особи зайняли відповідно 6, 12 і 1 рік, а середньорічні  
витрати на формування потенціалу здоров’я — 14, 17,5 
і 16,5 тис. грн [13]. Таким чином,  витрати могли скла-
сти: на ПЗдв — 84 тис. грн, на ПЗзо — 315 тис. грн, на 
ПЗпп — 16,5 тис. грн і разом ПЗ — 415,5 тис. грн. Не-
обхідно зазначити, що ПЗ згідно із другим законом 
термодинаміки має тенденцію до саморуйнування. 
Якщо припустити, що процес саморуйнування має лі-
нійний характер, то при середній тривалості життя жі-
нки до 76 років [14] втрата ПЗдв буде йти зі швидкістю 
1,2 тис. грн/рік, ПЗзо  — 5,43 тис. грн/рік і ПЗпп —  
0,29 тис. грн/рік. У 45-річному означені складові на-
бутого у молодому віці ПЗ можуть складати відпо-
відно: ПЗдв — 37,2 тис. грн, ПЗоз — 168,39 тис.грн, 
ПЗпп — 8,96 тис. грн. В сумі це складає 214,55 тис. 
грн. Насправді ПЗ може бути значно вищим, якщо 
людина постійно інвестує у підтримку та розвиток 
свого здоров’я. 

Витрати на формування розумово-емоційного 
потенціалу (РЕП) можна ототожнити з витратами на 
здобуття освіти у юні роки та на самоосвіту у зрілому 
(працездатному) віці. Припустимо, що на здобуття за-
гальної освіти та фахової підготовки витрачалося у се-
редньому 20 тис. грн на рік [15] протягом 12 років. 
Загальні інвестиції у РЕП склали 240 тис. грн. До цієї 
суми можна приєднати витрати  на самоосвіту та про-
фесійний розвиток. Припустимо, що на рік з цією  
метою витрачалося 2 тис. грн. Підрахунки дають:  
2*(45 - 19) = 52 тис. грн. Таким чином, РЕП можна 
оцінити на рівні 292 тис. грн.  

Найважче оцінити комунікаційний (КП) та про-
фесійно-підприємницький  (ППП) потенціали осо- 
бистості, бо вони формуються все її свідоме життя. 
Тим не менш, в межах методу відновної вартості  
можна припустити, що людина здобула ці потенціали 
внаслідок навчання за програмами професійної пере-
підготовки, що коштує на рівні 20-30 тис. грн (див., 
наприклад, пропозиції ВНЗ [16]).   

Загалом ЛП майстрині на момент прийняття нею 
рішення про освоєння основ інтернет-підприємни- 
цтва складав (як сума всіх вище зазначених інвести-
цій) приблизно 540 тис. грн. З урахуванням витрат на 
вивчення технологій онлайн-бізнесу [17] її ЛП може 
наблизитися до 600 тис. грн. 

Необхідно визнати, що на шляху свого просу-
вання до інтернет-бізнесу майстриня йшла наосліп, 
хоча база для свідомої організації усіх її вчинків є до-
статньою. Спочатку доцільним було б скористатися, 
наприклад, матрицею «Здібності, здатності / Мотиви, 
стимули» (вона нагадує загальновідому SWOT-
матрицю), яку зображено на рисунку. 

Алгоритм аналізу за допомогою матриці «Здібно-
сті, здатності / Мотиви, стимули» подібний SWOT-
аналізу, але основне завдання для аналізу — стати  
платформою для подальшого синтезу (це самостійна 
проблема, яка виходить за межі даної публікації і з 
якою можна ознайомитися, наприклад, в роботі [18]) 
стратегічних рішень, спрямованих на управління змі-
нами в ЛП окремої особистості. Розроблена послідов-
ність стратегічних дій є підґрунтям для складання до-
рожньої (стратегічної) карти [19], «фінансовою cкла-
довою» якої виступає мета про сформування умов для 
підвищення можливостей капіталізації ЛП особис-
тості. В якості «клієнтскої складової» повинні розгля-
датися ніші, підніші та теми майбутньої господарської 
діяльності особистості, в яких буде зосереджена так 
звана «цільова аудиторія» (ЦА), завдяки кишеням  
котрих буде капіталізуватися ЛП особистості. Для  
визначення ЦА можна використовувати такі специфі-
чні інструменти інтернет-маркетінгу, як Яндекс.Дірект 
[20]. В розділі «складова внутрішніх процесів» страте-
гічної карти [19, с. 39] необхідно ставити завдання про 
напрацювання нових компетенцій особистості. На 
ґрунті цих завдань остаточно формуються цілі «скла-
дової навчання та розвитку» (у випадку з майстри-
нею — це навчання технологіям інтернет-маркетінгу). 
Розробка стратегічної карти потребує підтримки у ви-
гляді збалансованої системи показників (balanced 
scorecard) [21], яка фактично є бюджетом майбутніх 
стратегічних дій. Таким чином, можна дійти висновку,  
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що управління змінами ЛП особистості з метою пода-
льшої його капіталізації фактично є повноцінним уп-
равлінням, заснованим на цінності (відомим під на-
звою  «value-based management») [22]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. В 
даній роботі вперше запропоновано оцінювати люд- 
ський потенціал особистості за рахунок використання 
методу відновної вартості, що достатньо зрозуміло на 
інтуїтивному рівні. Для управління змінами людського 
потенціалу особистості з метою подальшої його капі-
талізації запропоновано використовувати пакет з та-
ких відомих інструментів менеджменту як матричний 
аналіз, стратегічні карти та збалансована система по-
казників. Оскільки робота має пошуковий характер по 
заявленій у її назві проблеми, то майже всі викладені 
в статті ідеї потребують подальшого практичного 
опрацювання. 
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ІНФРАСТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 
 
Постановка проблеми. Економічну ситуацію  

сьогодні найкраще оцінюють відомі закордонні вчені, 
які особливо наголошують, що втрачені можливості 
українського народу лежать не в площині матеріаль-
ного виробництва чи фінансових потоків, а у відповід-
ній системі управління народним господарством. Віт-
чизняні економісти давно обходять цей чинник сторо-
ною, оцінюючи та досліджуючи вже тільки катастро-
фічні наслідки в більшості абсолютно бездарного ке-
рування країною.  

Зміна системи управління економікою держави в 
короткі терміни є безперечно революцією, як в еконо-
мічній, так і в соціальній сферах, а це вже викликає 
багато запитань від державної Служби безпеки. Оче-
видно, що співробітники Служби безпеки України не-
достатньо обізнані щодо економіки країни і необхід-
ності її нагального реформування, тому такий очевид-
ний стан справ об’єктивно стримує перехід до нової, 
більш прогресивної, моделі управління країною без 
корупції та криміналу. З цього випливає обґрунтоване 
судження, що довіряти висновкам вітчизняних еконо-
містів-науковців, які вимушені дотримуватися вста- 
новлених у державі безпекових законів, абсолютно не 
варто. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-
теоретичні аспекти інфраструктурної перебудови  
економіки України в умовах фінансової кризи до- 
сліджували багато вчених, зокрема, В. М. Геєць (2009), 

В. О. Шевчук (2009), О. І. Рогач  (2009), Л. І. Федулова 
(2009), О. М. Сохацька (2007) та інші [1-12].  

Все ж залишається низка питань, які потребують 
науково-методологічного обґрунтування. У сьогод- 
нішніх умовах не проведений економічний аналіз при-
чин, які примушують міжнародні фінансово-кредитні 
організації співпрацювати з Україною та країнами, що 
мають найнижчий кредитний рейтинг. 

Мета статті. Метою статті є аналіз та обґрунту-
вання наукових підходів щодо інфраструктурної пере-
будови економіки України в умовах фінансової та со-
ціально-політичної кризи. 

Виклад основного матеріалу. Радикальні зміни в 
управлінні державою, які розроблені міжнародною на-
уковою спільнотою, вже давно готові до запрова-
дження, але це безумовно призведе до заміни старої 
традиційної групи політиків-бізнесменів на нових ре-
форматорів і фізична протидія новим підходам в цьому 
випадку є неминучою. 

Зарубіжні економічні школи глибоко вивчають 
феномен розвалу економік колишніх республік СРСР 
і особливо Росії та України, як найбільш визначальних 
у бувшій радянській тоталітарній економіці. Дуже  
важливою, в плані розуміння сучасних напрямів роз-
витку багатовекторної економіки України, є думка од-
ного із найкращих економістів Європи Еріка Рейт-
нера, який приймав активну участь в економічних ре-
формах Норвегії, Малайзії, Китаю та Сінгапуру. Сто-




