
125

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

16. Большая экономическая энциклопедия / Под. ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 1999. 
17. Тібо Ч. Економічна теорія фіскальної децентралізації в публічних фінансах: необхідність, джерела й використання / 

Ч. Тібо – К.: Знання, 1961. – 198 с. 
18. Оутс В. Фіскальний федералізм / В. Оутс. – Нью-Йорк, 1972.
19. Калінюк Н. Бюджетна децентралізація в країнах з перехідною економікою / Н. Калінюк // Наукові праці ЖДУ при Пре-

зидентові України. – 2002. – Вип. 2. – С. 322–328.
20. Осадчук С.В. Бюджетна децентралізація: стан і перспективи / С.В. Осадчук // Теорія та практика державного управ-

ління. – 2008. – Вип. 3. – С. 274–281.

Аннотация. В работе рассмотрены теоретические подходы к определению понятий «децентрализация» и «бюджет-
ная децентрализация». Отражены основные причины, которые обусловливают передачу большего объема полномочий 
и ответственности органам местного самоуправления. Определена необходимость дальнейшего внедрения децентрали-
зации для обеспечения финансовой автономии местных органов власти.

Ключевые слова: децентрализация, бюджетная децентрализация, местное самоуправление, местные бюджеты, 
финансовые ресурсы.

Summary. In article theoretical approaches to definition of the concepts «decentralization» and «budgetary decentraliza-
tion» were considered. The main reasons which cause transfer of bigger volume of powers and responsibility to local govern-
ments were reflected. Need of further introduction of decentralization for providing a financial autonomy of local authorities 
was defined.
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Анотація. У роботі розкрито особливості формування людського капіталу транснаціональних корпорацій, визначе-
но його види. Обґрунтовано головні характеристики, механізми та суперечності відтворення людського капіталу транс-
національних корпорацій. Розкрито загрози національній економіці та відтворенню національного людського капіталу, 
що породжуються монополізацією транснаціональними корпораціями людських ресурсів.
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Вступ та постановка проблеми. У сучасний період 
транснаціональні корпорації (ТНК) контролюють значну 
частку міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, робо-
чої сили. За даними ЮНКТАД, у 2010 р. додана вартість 
у межах світового виробництва ТНК складала приблизно 
16 трлн. дол. – близько чверті глобального ВВП. На зару-
біжні філії ТНК припадало більш ніж 10% глобального 
ВВП і третина світового експорту [1]. В умовах економіч-
ної глобалізації контроль ТНК усе більше поширюється 
на ресурси науково-технічної та інноваційної діяльності, 
серед яких провідним є знання. Слід підтримати точку 

зору О. Рогач, що сучасні ТНК є інституціями створення та 
поширення знань [2, с. 12]. У зв’язку з цим людський капі-
тал як запас знань, здібностей, навичок та вмінь людини 
набуває для ТНК значення пріоритетного фактору глобаль-
ної конкурентоспроможності, що обумовлює необхідність 
усебічного контролю його відтворення з боку корпорацій. 
Як підкреслює В. Саричев, «зростання людського капіталу 
транснаціональної компанії – одна із найважливіших умов 
реалізації її загального потенціалу» [3].

Транснаціоналізація людського капіталу обумовлена 
діяльністю та розвитком ТНК як наднаціональних органі-
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зацій, основу формування та функціонування яких склада-
ють процеси інтернаціоналізації виробництва, науково-тех-
нічної діяльності, капіталу та ін. У монографії «Розвиток 
людського капіталу в умовах глобалізації» підкреслено, що 
в сучасних умовах ТНК є формою утворення людського 
капіталу, засобом використання і реалізації здібностей 
кожного індивіда [4, с. 50]. За розрахунками Ю. Уман-
ціва, зайнятість у ста найбільших корпораціях світу скла-
дала: у 1993 р. – 5,1 млн. осіб, частка іноземних праців-
ників – 47,7%, у 2010 р. – 8,7 млн. осіб і 56,1% відповідно 
[5, с. 248]. Наведені дані свідчать про значне зростання 
масштабу контролю ТНК світових трудових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Людський 
капітал ТНК досліджують українські та зарубіжні вчені: 
О. Брацлавська, Н. Кара, О. Костюк, Я. Ларіна, В. Пісний, 
О. Рогач, В. Саричев, А. Сухов, Ю. Уманців, Л. Янковська. 
Але в сучасних наукових джерелах транснаціоналізація 
людського капіталу в умовах економічної глобалізації не 
отримала ще належного рівня теоретичного обґрунтування.

Метою даної роботи є обґрунтування змісту, форм та 
чинників формування людського капіталу ТНК, відмін-
ностей його відтворення та розкриття головних наслід-
ків транснаціоналізації людського капіталу для націо-
нальної економіки.

Результати дослідження. У теперішній час визна-
ченню людського капіталу ТНК притаманне його ототож-
нення з персоналом [6], людським потенціалом [7], інте-
лектуальним капіталом транснаціональних корпорацій. 
За визначенням В. Сухова, людський капітал ТНК – це 
сукупна робоча сила, яка представляє всю масу праців-
ників, які тією чи іншою мірою беруть участь у діяль-
ності корпорації, забезпечують її функціонування в усіх 
формах і стадіях руху капіталу на основі організацій-
них та економічних зв'язків, національних за формою та 
інтернаціональних за змістом. Це міжнародний трудовий 
потенціал, залучений у сферу операцій транснаціональної 
корпорації, що надає їй динамізм, гнучкість, мобільність 
і незалежність від державних кордонів у світовому госпо-
дарстві [7]. У монографії «Розвиток людського капіталу 
в умовах глобалізації» людський капітал ТНК визнача-
ється як сукупність усіх її працівників з їх біофізичними, 
соціальними та інтелектуальними ресурсами, а також здо-
бутки компанії у сфері продуктивної та дієвої організації 
праці, корпоративної культури, соціального забезпечення, 
інновацій, що сприяють зростанню продуктивності праці 
і завдяки цьому впливають на збільшення доходів та під-
вищення конкурентоспроможного статусу корпорації 
[4, с. 50]. На нашу думку, у цьому визначенні людський 
капітал ТНК ототожнюється, по-перше, із трудовими 
ресурсами (трудовим потенціалом), по-друге, із органі-
заційним капіталом як елементом структурного капіталу, 
який є складовою інтелектуального капіталу ТНК.

На наше переконання, людський капітал ТНК – це кор-
поративний специфічний людський капітал як сукупний 
запас знань, здібностей, навичок та вмінь працівників, 
контрольований, сконцентрований та монополізований 
ТНК, який є ресурсом її ефективної діяльності в глобаль-
ному економічному просторі та міжнародної конкурен-
тоспроможності. Людський капітал ТНК є складовою її 
інтелектуального капіталу, його носіями є: а) сукупний 
персонал філій та підрозділів корпорації; б) працівники 
підприємств, які залучені в орбіту ТНК через різні моделі 
організації міжнародного співробітництва. Насамперед 
це фахівці та адміністратори знань – висококваліфіковані 
робітники, професіонали, управлінці. 

Порівняно з національним людським капіталом його 
відтворенню притаманні певні особливості: 

1) джерелом людського капіталу ТНК є національні, 
регіональні, міжнародні, а також внутрішньокорпора-
тивні ринки праці; 

2) формування запасу знань, здібностей, навичок та 
вмінь працівників ТНК здійснювалось за моделями освіти 
і професійного навчання різних країн, а подальший роз-
виток і накопичення – за принципами і стандартами ТНК. 
Отже, людський капітал працівників ТНК є диверсифі-
кованим унаслідок відмінностей національних освітніх 
моделей і одночасно уніфікованим, сформованим відпо-
відно до вимог і стандартів корпорації; 

3) інвестиції в людський капітал ТНК на стадії його 
формування є переважно національними, а на стадії про-
дуктивного використання в ТНК – корпоративними; 

4) вартість людського капіталу ТНК формується на 
базі витрат на його формування і розвиток індивіда, 
родини, національного бізнесу, різних держав і витрат 
корпорації на персонал. Слід відзначити, що у структурі 
останніх унаслідок залучення іноземних працівників зна-
чна питома вага належить витратам ТНК на їх адаптацію 
до корпоративної технології та культури. 

Формування людського капіталу ТНК здійснюється 
як його контролювання, концентрація і монополізація 
через механізми: 

– міжнародної міграції його власників, насамперед 
трудової та освітньої;

– міжнародного виробничого, науково-технічного, 
інноваційного співробітництва;

– міжнародного руху прямих інвестицій;
– міжнародного співробітництва, організація якого не 

пов’язана із участю в капіталі (СНУК), таких як підрядне 
промислове виробництво і сільське господарство, аутсор-
синг послуг, франшизінг, ліцензування, управлінські контр-
акти та ін., за допомогою яких ТНК координують діяльність 
компаній приймаючих країн без участі в їхньому капіталі 
[1]. У 2010 р. контроль зайнятості з боку ТНК через меха-
нізм СНУК охоплював від 16,21 до 18,2 млн. осіб [1].

Виходячи із особливостей механізмів формування, 
накопичення та використання людського капіталу ТНК 
можна визначити такі його види, як: концентрований – 
людський капітал філій та дочірніх підприємств ТНК у 
різних країнах; контрольований – людський капітал, що 
функціонує поза підприємствами ТНК, але є залученим 
до її глобальної виробничо-збутової системи (ГВЗС). Як 
підкреслено в «Доповіді про людський розвиток-2015», 
«глобалізація поєднує окремих робітників і підприємства 
в єдині глобальні мережі завдяки аутсорсингу і глобаль-
ним виробничо-збутовим ланцюжкам» [8].

Наприклад, це людський капітал підприємств, відно-
сини між якими і ТНК мають форму підрядного виробни-
цтва, аутсорсингу та інших видів СНУК. Слід зауважити, 
що концентрований людський капітал також є контрольо-
ваним, але це прямий контроль персоналу ТНК: «ТНК роз-
глядає людський капітал як кадровий, тобто такий, що реа-
лізує свій потенціал у системному взаємозв’язку з іншими 
видами ресурсів у процесі функціонування компанії на 
різних рівнях» [4, с. 50]. Кадровий потенціал ТНК скла-
дає основу її концентрованого людського капіталу. Так, у 
2011 р. тільки зарубіжні філії ТНК забезпечили зайнятість 
приблизно 69 млн. осіб, які генерували обсяг продажів у 
розмірі 28 трлн. дол. і додану вартість у 7 трнл. дол., що 
було на 9% вище, ніж у 2010 р. [9]. У 2012 р. у зарубіжних 
філіях ТНК було зайнято 72 млн. осіб – на 5,7% більше, 
ніж у 2011 р., доданої вартості було створено на суму 
6,6 трлн. дол. [10].

Людський капітал системи СНУК контролюється ТНК 
опосередковано, через певні договірні відносини з ними. 
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Концентрація і контроль людського капіталу склада-
ють основу його монополізації як ресурсу ГВЗС ТНК. 
У Доповіді ЮНКТАД про світові інвестиції 2013 р. визна-
чено: глобальні виробничі системи ТНК – це послідовні 
або складні ланцюжки, сфера охоплення яких може бути 
глобальною і регіональною. ГВЗС, контрольовані ТНК, 
складають 80% світової торгівлі. ТНК координує ГВЗС 
через складні мережі взаємодії: від прямої власності на 
зарубіжні філії до договірних відносин і до комерційних 
правочинів [10].

ТНК, залучаючи у власну ГВЗС іноземних працівни-
ків, є, по-перше, користувачем індивідуального людського 
капіталу, сформованого і накопиченого на базі інвестицій 
національних інвесторів; по-друге, інвестором у накопи-
чення специфічного людського капіталу ТНК; по-третє, 
одержувачем доходу від первісної інвестиції національ-
них інвесторів і доходу від власних додаткових інвестицій 
у працівників. Отже, транснаціоналізація людського капі-
талу призводить до перерозподілу доходів від первісної і 
додаткових національних інвестицій у людський капітал 
на користь ТНК. Можливою є й інша ситуація, якщо пра-
цівник зарубіжної філії ТНК переходить до національної 
фірми, яка отримує сформований на базі інвестицій ТНК 
людський капітал та привласнює дохід від використання 
його як ресурсу власного виробництва. 

Вплив транснаціоналізації людського капіталу шляхом 
включення його власників у глобальні виробничо-збутові 
мережі ТНК на його якість та віддачу є суперечливим: з 
одного боку, робітник отримує доступ до нових знань та 
технологій, оволодіння якими підвищують якість і вар-
тість його людського капіталу, з іншого боку, по-перше, 
результат використання людського капіталу, сформова-
ного та накопиченого на основі інвестицій національних 
інвесторів і самоінвестицій людини, перерозподіляється 
на користь ТНК; по-друге, головну частку доходу, створе-
ного власником людського капіталу, привласнює ТНК, яка 
застосовує різноманітні методи обмеження витрат у персо-
нал та підвищення віддачі трудового потенціалу робітни-
ків. Ця суперечливість підкреслена у «Доповіді про люд-
ський розвиток 2015»: «Є дані про те, що продуктивність 
праці, орієнтованої на виробничо-збутові ланцюжки, вище, 
але заробітна плата працівників усередині ланцюжків і 
поза їх однакова, у зв'язку з чим виникають питання про 
те, як розподіляється приріст продуктивності між тру-
дящими і капіталом. Тиск ринку, що передається через 
виробничо-збутові ланцюжки, безпосередньо відчувається 
працівниками – за допомогою заробітної плати, яка тяжіє 
до зниження під дією глобальної конкуренції, посилення 
неформального характеру праці і зниження надійності 
контрактів (у рамках численних ланцюжків субпідрядни-
ків), а також підвищення сезонності праці» [8].

Негативними наслідками глобалізації людського капі-
талу є його монополізація наднаціональними господар-
ськими організаціями – ТНК та регіональними інтегра-
ційними утвореннями, що посилює: 

– загрози, пов’язані з можливими кількісними, якіс-
ними і вартісними втратами та негативними структурними 
трансформаціями національного людського капіталу;

– загрози негативної віддачі національного людського 
капіталу, якщо стадія його продуктивного використання 
здійснюється поза національного економічного простору. 
Слід підтримати точку зору І. Помінової, що посилення 
глобалізаційних тенденцій в інтелектуальній сфері, що 
інтенсифікували рух знань та їх носіїв, обумовили мож-
ливість просторового відокремлення стадій формування 
та використання інтелектуального капіталу [11, с. 6]. Ця 
загроза стосується не тільки такої комплексної форми люд-

ського капіталу, як інтелектуальний капітал, а всіх його 
комплексних і базових форм. Під контроль ТНК підпадає 
не тільки інтелектуальний, а й трудовий капітал людини 
саме на стадії його продуктивного використання. Якщо, 
наприклад, освітній капітал, капітал професійної підго-
товки, сформовані в країні, знаходять свою реалізацію 
поза її межами, з’являється реальна загроза від’ємної від-
дачі національних інвестицій в їх формування. У цілому 
монополізація ТНК стадії продуктивного використання 
національного людського капіталу призводить до втрати 
ним вартості, та до його декомерціалізації і декапіталі-
зації, оскільки для національної економіки він перестає 
бути фактором зростання вартості і доходу. І. Помінова 
розрізняє інтравертну, екстравертну, амбівертну моделі 
формування і використання інтелектуального капіталу 
[11, с. 6–7]. Спираючись на цей підхід, можна стверджу-
вати, що в сучасний період в Україні формування наці-
онального людського капіталу здійснюється переважно 
за рахунок національних інвестицій і заходів, а викорис-
тання все більше набуває рис екстравертної моделі, за якої 
національний людський капітал використовується за меж-
ами країни. Україна перетворюється в донора людського 
капіталу ТНК, інтеграційних утворень;

– загрози, що породжуються процесом соціалізації 
людини як носія людського капіталу в межах ТНК. Залу-
чаючись у систему ТНК, носій людського капіталу втрачає 
соціальні зв’язки, сформовані раніше, та набуває нового 
соціального статусу, що призводить до певних трансфор-
мацій його соціального капіталу, які можуть мати і нега-
тивний характер, наприклад розрив родинних зв’язків, 
формування моделі транснаціональних родин та батьків, 
включення у соціальні групи, учасники яких займають 
опортуністичну позицію щодо країни, з якої вони виїхали 
чи в якій розташовано філії ТНК;

– загрози неспроможності державної інноваційної та 
соціальної політики забезпечити інноваційний і людський 
розвиток у країні внаслідок втрати контролю над рухом 
національного людського капіталу, що є перешкодою 
для досягнення запланованих результатів та посилює їх 
непрогнозованість.

Висновки. Транснаціоналізація людського капіталу 
здійснюється як його контролювання, концентрація та 
монополізація ТНК на базі міжнародної міграції – трудової 
та освітньої; міжнародного виробничого, науково-техніч-
ного, інноваційного співробітництва; міжнародного руху 
прямих інвестицій; міжнародного співробітництва, орга-
нізація якого не пов’язана з участю в капіталі. Результа-
том транснаціоналізації є формування людського капіталу 
ТНК, відтворення якого характеризується такими особли-
востями у порівнянні з національним людським капіта-
лом, як: його джерелом є національні, регіональні, міжна-
родні, а також внутрішньокорпоративні ринки праці; він є 
диверсифікованим унаслідок відмінностей національних 
освітніх моделей і одночасно уніфікованим, сформованим 
відповідно вимогам і стандартам ТНК; інвестиції в люд-
ський капітал ТНК на стадії його формування є переважно 
національними, а на стадії продуктивного використання в 
ТНК – корпоративними; вартість людського капіталу ТНК 
формується на базі витрат індивіда, родини, національного 
бізнесу, різних держав і витрат корпорації на персонал на 
його формування і розвиток. Складовими людського капі-
талу ТНК є людський капітал філій та дочірніх підприємств 
ТНК у різних країнах; людський капітал, що функціонує 
поза підприємствами ТНК, але є залученим до її глобальної 
виробничо-збутової системи.

Таким чином, людський капітал транснаціональних 
корпорацій – це контрольовані, концентровані і монополі-
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зовані ТНК знання, здібності, навички та вміння працівни-
ків, зайнятих у її глобальній виробничо-збутовій системі, 
що є ресурсом створення та зростання вартості, доходу та 
чинником міжнародної конкурентоспроможності. Моно-
полізація транснаціональними корпораціями людського 
капіталу має суперечливі наслідки для національних еко-

номік. Транснаціоналізація людського капіталу є чинником 
його глобалізації. Складовими глобального людського капі-
талу, що формується під впливом постіндустріальних сус-
пільних зрушень, є людський капітал ТНК, регіональних 
інтеграційних утворень, мережевих електронних спільнот, 
міжнародних і транснаціональних інноваційних кластерів.
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Аннотация. В работе раскрыты особенности формирования человеческого капитала транснациональных корпо-
раций, определены его виды. Обоснованы основные характеристики, механизмы и противоречия воспроизводства че-
ловеческого капитала транснациональных корпораций. Раскрыты угрозы национальной экономике и воспроизводству 
национального человеческого капитала, порождаемые монополизацией транснациональными корпорациями человече-
ских ресурсов.
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Summary. The peculiarities of formation of human capita of the transnational corporations and its species are determined. 
The basic characteristics, mechanisms and contradictions of reproduction of human capital of transnational corporations is 
justified. The threat of the monopolization by transnational corporations of human resources to the national economy and the 
reproduction of national human capital from are disclosed.
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of the human capital, the reproduction of human capital, threats to the reproduction of the national human capital.


