
ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

220 Випуск 37. 2019

РОЗДІЛ 9. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК:  
ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
HUMAN CAPITAL AND HUMAN DEVELOPMENT:  
GROWTH IN NATIONAL ECONOMY

УДК 330.34::331.101.262

Коломієць В.М.
к.е.н., доцент
Мелітопольський інститут державного 
та муніципального управління 
«Класичного приватного університету»

Людський капітал вважається найцін-
нішим ресурсом країни, який створює 
інтелектуальний потенціал держави та 
визначає її позиції на світовому полі. Транс-
формації національної економіки Укра-
їни викликають позитивні та негативні 
зміни людського капіталу та людського 
розвитку. Зростання людського капіталу 
або зниження рівня його розвитку потре-
бують постійного моніторингу. Адже 
тільки на підставі об’єктивних фактичних 
даних можливе корегування напрямів роз-
витку людського капіталу. В дослідженні 
поставлено за мету вивчення сучасного 
стану людського капіталу національної 
економіки. Науковцям, державним орга-
нам рекомендовано розробку кардинально 
нових механізмів розвитку людського капі-
талу та забезпечення умов його функці-
онування, які покликані не обмежувати, а 
сприяти позитивній динаміці людського 
капіталу.
Ключові слова: людський розвиток, люд-
ський капітал, національна економіка, зрос-
тання, динаміка, розвиток людського капі-
талу.

Человеческий капитал считается самым 
ценным ресурсом страны, создает интел-
лектуальный потенциал государства и опре-
деляет ее позиции на мировом поле. Транс-
формации национальной экономики Украины 
вызывают положительные и отрицатель-
ные изменения человеческого капитала и 
человеческого развития. Рост человеческого 
капитала или снижение уровня его разви-
тия требуют постоянного мониторинга. 
Ведь только на основании объективных 
фактических данных возможна корректи-
ровка направлений развития человеческого 
капитала. В исследовании поставлена цель 
изучения современного состояния челове-
ческого капитала национальной экономики. 
Ученым, государственным органам рекомен-
дована разработка кардинально новых меха-
низмов развития человеческого капитала и 
обеспечения условий его функционирования, 
которые призваны не ограничивать, а спо-
собствовать положительной динамике.
Ключевые слова: развитие человека, чело-
веческий капитал, национальная экономика, 
рост, динамика, развитие человеческого 
капитала.

Human capital is considered to be the most valuable resource of the country, which creates the intellectual potential of the state and determines its position 
on the world's field. The transformation of the national economy of Ukraine causes positive and negative changes in human capital and human develop-
ment. The growth of human capital or the decline in its development requires continuous monitoring. After all, only on the basis of objective factual data is 
possible correction of directions of development of human capital. The study aims to study the current state of human capital of the national economy. The 
technological challenges of globalization, liberalization and the tendencies towards the internationalization of national policy, the development of regional 
integration processes lead to the need for modernization of human capital. Purposeful improvement of the theory of human capital, systematic monitoring 
of the dynamics of its indicators is necessary for the development of modernization processes, as well as for ensuring rational functions of control by civil 
society. This will help counteract corruption in relation to public authorities in fulfilling their tasks, in shaping the public good and entrepreneurial functions 
that are in line with the development of the national economy. In addition, the development of human capital is important for an individual by his intrinsic 
value as the goal of self-development of a person, and not only as an instrumental, mechanistic value. Adaptation of human capital to the above-mentioned 
conditions is required to improve the quality and value of life in all spheres of human existence and the formation of social well-being. Scientists, state bodies 
are recommended to develop fundamentally new mechanisms for the development of human capital and to ensure its conditions of operation, which are 
intended not to restrict, but to promote the positive dynamics of human capital.
Key words: human development, human capital, national economy, growth, dynamics, development of human capital.

Постановка проблеми. Людський капітал 
вважається найціннішим ресурсом країни, який 
створює перш за все інтелектуальний потенціал 
держави, що визначає її позиції на світовому полі. 
У суспільстві, у якому прагнуть до інтелектуальної 
економіки, роль людського капіталу нації набу-
ває нових цінностей і представляє потужну пере-
вагу для країн, які інвестують фінансові ресурси в 
даний напрям.

Концепція економіки знань повстала з потреб 
окреслення специфічних рис сучасної економіки, 
які полягають в накопиченні капіталу знання. Така 
економіка відрізняється від промислової еконо-
міки, яка панувала протягом минулого століття 
і була заснована на матеріальному капіталі, що 

є основою індустріальної економіки. Перед еко-
номічними науками останніми десятиріччями 
повстали виклики, пов’язані з трансформацією 
ринкової сучасної економіки до «нової економіки», 
а в перспективі до економіки, заснованої на зна-
ннях. Економіка знань на цей час є віддзерка-
ленням найбільш важливих проблем та потреб 
сучасної економіки, в якій все більше організацій 
будують свої конкурентні переваги на застосу-
ванні знання та людського капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значні результати в області вивчення різноманіт-
них аспектів людського капіталу досягнуті вче-
ними Г. Беккером, Н. Бхуторіа, Б. Вейсборгом, 
Л. Граттоном, Дж. Мінцером, Л. Туроу, Т. Шуль-
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цом. Українські науковці активно сприяють роз-
витку економічної думки стосовно людського 
капіталу. Вагомими надбаннями для України 
стали праці В. Антонюк, Д. Богині, Л. Головко-
вої, О. Грішнової, Г. Євтушенко, О. Захарової, 
В. Куценко, Е. Лібанової, С. Мочерного, М. Радє-
вої, І. Рекуна, М. Хромова, А. Ткача, Т. Ткач, 
Л. Шевченко, Л. Шевчук.

Інтенсивний постійний розвиток, вдоскона-
лення, самовдосконалення людського капіталу 
викликає необхідність його постійного вивчення, 
визначення ключових аспектів розвитку в специ-
фічних умовах національної економіки.

Людський капітал визначається як ключовий 
результат розвитку людських ресурсів [1-8]. Ряд 
класичних моделей людського капіталу схиля-
ються до необхідності інвестицій в розвиток 
людських ресурсів з метою розвитку і підтримки 
цього ресурсу у майбутньому і збереженню у 
сьогоденні [9-11]. Поряд з тим, було визнано, 
що людський капітал стимулює та забезпечує 
формування економічної спроможності людини, 
підприємства, нації [2; 7]. Конкурентний підхід 
в бізнесі та промисловості вимагає людських 
ресурсів, які володіють досконалими знаннями, 
компетенціями, конкурентоздатністю, спромож-
ністю до прогнозування. 

Концептуальному визначенню людського капі-
талу присвячено ряд досліджень, в яких скла-
довими визначають такі чинники як рівень гра-
мотності [9-12], залучення до освіти [12, с. 118; 
13, с. 70; 14, с. 5]. 

Вплив людського капіталу на економічний роз-
виток відзначається не тільки для окремих країн, 
але й для цілих регіонів та локацій [15, с. 124].

Зростання людського капіталу або зниження 
рівня його розвитку потребують постійного моніто-
рингу. Адже тільки на підставі об’єктивних фактич-
них даних можливе корегування напрямів розви-
тку людського капіталу.

Постановка завдання. Практичне значення 
зазначеної проблеми зумовило мету та завдання 
статті. В рамках здійснення аналізу практики 
функціонування людського капіталу в Україні та 
розвинених країнах в дослідженні поставлено за 
мету вивчення сучасного стану людського капі-
талу національної економіки. 

Основою даного дослідження стали діалектич-
ний та комплексний підходи до наукового пізнання 
економічних явищ. В процесі роботи застосовува-
лися логічний, системно-структурний, економіко-
статистичний методи та метод узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У суспільстві, заснованому на знаннях, набуття 
цих знань робітниками – один із найважливіших 
аспектів кожного робочого дня для організації, 
яка відстежує зростання вартості свого людського 
капіталу [16, с. 19].

Але його вимірювання є досить важкою спра-
вою. Практичне вимірювання на індивідуальному 
рівні вимагає побудови цілої низки показників. Ще 
важче розробити методику для вимірювання люд-
ського капіталу на рівні суб’єкта господарювання 
та національної економіки. Окремих методик 
потребують порівняні дослідження між людьми, 
організаціями, державами. 

Новітні теорії людського капіталу виходять з 
того, що стратегічний розвиток людського капіталу 
можна забезпечити засобами освіти та відповід-
ного навчання. 

Підтвердженням узгодженості теоретичних 
досліджень з практичними результати стали 
результати теоретичних досліджень Г. Беккера 
[9] і Дж. Мінсера [10], які встановили позитивну 
кореляцію між доходами фізичних осіб і рівнем їх 
освіти, зайнятості, тривалості навчання. Т. Шульц 
[11] і Г. Беккер [9] доповнили практичні положення, 
встановивши, що витрати на освіту та охорону 
здоров’я слід розглядати як інвестиції в людський 
капітал, що сприяє підвищенню продуктивності в 
економіці. З точки зору мікроекономіки, освіта під-
вищує ймовірність зайнятості на ринку праці та 
покращує потенціал доходів. 

Певні дослідження на мікрорівні виявляють 
послідовний позитивний взаємозв’язок між освітою 
окремого носія людського капіталу та продуктив-
ністю праці та заробітною платою, рівнем доходів. 
Людина з більш високим рівнем освіти, зазвичай, 
має більш сприятливі можливості для працевла-
штування, більш високий заробіток, ніж та, яка 
менше освічена [14]. Таким чином, на науково-ана-
літичному рівні було доведено взаємозалежність 
рівня освіти та рівня економічного розвитку. 

На мікрорівні людський капітал розглядає 
освіту як безумовний та необхідний компонент, що 
сприяє продуктивності праці та зростанню заро-
бітної плати людини, виступаючи важливою скла-
довою виробництва. Іншими словами, людський 
капітал визначає здатність і ефективність віддачи 
людини у процесі переробки сировини і капіталу 
на товари і послуги.

З точки зору макроекономіки, накопичення люд-
ського капіталу підвищує продуктивність праці, 
сприяє технологічним інноваціям, збільшує при-
бутки як суб’єкта господарювання, національної 
економіки, так і особисто працівників, що, у свою 
чергу, сприяє скороченню бідності. Таким чином, 
на макрорівні людський капітал розглядається як 
ключовий фактор виробництва. 

Теоретичні висновки та наукові гіпотези набу-
вають вагомого значення при підтвердженні їх 
аналітичними даними. Стосовно аналітики по 
людському капіталу, ряд організацій займаються 
визначенням показників (людського потенціалу, 
людського розвитку, людського капіталу) на світо-
вому рівні та по кожній країні окремо. 
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З 1990 року в рамках Програми розвитку 
Організація Об’єднаних Націй (United Nations 
Development Program) публікуються звіти про роз-
виток людського потенціалу «Доповідь про люд-
ський розвиток». Така Доповідь оприлюднюється 
в якості незалежного, аналітично і емпірично 
обґрунтованого обговорення найважливіших 
питань, тенденцій і політичних заходів в сфері 
людського розвитку. 

Індекс людського розвитку розраховується 
шляхом вимірювання прогресу країн в трьох осно-
вних напрямах: тривалість життя та здоров’я 
людини, доступ до освіти і матеріальна складова – 
гідний рівень життя (ВВП на душу населення). 

Міжнародні співставлення країн за рівнем і 
якістю життя стають все більш актуальними. Індекс 
людського розвитку підрахований для 189 країн 
світу [17, с. 25]. 

На рис. 1, згідно Доповіді, наведені індекси 
людського розвитку деяких європейських країн та 
України в період з 1990 року по 2017 рік [17].

Згідно з даними рис. 1 найбільш сприятливою 
країною для життєдіяльності традиційно займає 
Норвегія, яка посідає перше місце за індексом 
людського розвитку. 

Україна замикає показники деяких європей-
ських країн і знаходиться в групі таких країн як 
Молдова і Албанія. В 2017 році Україна в загаль-

Рис. 1. Індекс людського розвитку країн Євросоюзу та України в період 1990-2017 років 

Джерело: за даними [17, с. 27]
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Таблиця 1
Індекс розвитку людського потенціалу та освітні компоненти  

деяких Європейських країн та України в 2017 р.

Ранг Країна
Очікувана 
тривалість 

життя, років

Середня 
тривалість 

навчання, років

Очікувана 
тривалість 

навчання, років

ВВП на душу 
населення, 

доларів
Країни з дуже високим індексом людського розвитку

1 Норвегія 82,3 12,6 17,9 68012
2 Швейцарія 83,5 13,4 16,2 57625
4 Ірландія 81,6 12,5 19,6 53754
5 Німеччина 81,2 14,1 13,0 46136
7 Швеція 82,6 12,4 17,7 47766

10 Нідерланди 82,0 12,2 18,0 47900
11 Данія 80,9 12,6 19,1 47918
15 Фінляндія 81,5 12,4 17,6 41002
17 Бельгія 81,3 11,8 19,8 42156
24 Франція 82,7 11,5 16,4 39254
25 Словенія 81,1 12,2 16,9 30594
27 Чехія 78,9 12,7 16,4 30588
33 Польща 77,8 12,3 16,4 26150
35 Литва 74,8 13,0 16,1 28314
38 Словаччина 77,0 12,5 15 29467
41 Латвія 74,7 12,8 15,8 25002
45 Угорщина 76,1 11,9 15,1 25393

Країни з низьким індексом людського розвитку
67 Сербія 75,3 11,1 14,6 13019
68 Албанія 78,5 10,0 14,8 11886
88 Україна 72,1 11,3 15,0 8130

Джерело: сформовано за даними [17, с. 27]

ному рейтингу займала 88 місце. Динаміка України 
негативна. Зокрема, в 2013 році Україна займала 
78 місце, в 2015 році – 81 місце, в 2017 році – 
2017 році – 88 місце [17, с. 27]. 

На показники України негативно впливають від-
носно низька тривалість життя, відносна різниця 
у тривалості навчання, рівень економічного роз-
витку. Те, чи знайде Україна правильну відповідь 
на ключові виклики, які стоять перед нею, такі як 
демографічний регрес, зростаючі ціни на життя, 
освіту, погіршення доступності до традиційних 
джерел енергії, технологічних досягнень залежить 
від здатності до використання людського капіталу. 

Основні показники країн та України, що вико-
ристовувалися при обчисленні індексу людського 
розвитку, представлені в таблиці 1. У вітчизняній 
і зарубіжній науці посилюється увага до дослі-
дження проблем прогресу національних економік, 
в яких накопичення людського капіталу є важли-
вим фактором економічного зростання. 

Численні дослідження зосереджені на вирі-
шенні питання, чи можуть досягнення в освіті зна-
чно сприяти динаміці загального обсягу вироб-
ництва в економіці. Деякі макроекономічні більш 
ранні дослідження давали суперечливі резуль-
тати [18]. 

Технологічні виклики глобалізації, лібераліза-
ції і тенденції до інтернаціоналізації національ-

ної політики, розвиток регіональних інтеграційних 
процесів призводять до необхідності модернізації 
людського капіталу.

Потрібна його адаптація до вищенаведених 
умов для поліпшення якості та цінності життя у 
всіх сферах людського існування і формування 
суспільного благополуччя. 

Цілеспрямоване вдосконалення теорії люд-
ського капіталу, системний моніторинг динаміки 
його показників є необхідними для розвитку про-
цесів модернізації, а також для забезпечення 
раціональних функцій контролю з боку грома-
дянського суспільства. Це сприятиме протидії 
корупції стосовно органів державної влади по 
виконанню своїх завдань, по формуванню сус-
пільного блага і підприємницьких функцій, що 
відповідає розвитку національної економіки. 
Окрім того, розвиток людського капіталу є важли-
вим для окремої людини своєю внутрішньою цін-
ністю як цілепокладання саморозвитку людини, 
а не тільки як інструментальна, механістична 
цінність. 

Але розвиток людського капіталу ще стри-
мується корупційними зловживаннями в країні, 
низьким рівнем захисту фундаментальних прав 
людини та кримінального правосуддя [19], що під-
тверджує наявність інституціональних обмежень 
інституту права (рис. 2).
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Тому зусилля України потрібно зосередити на 
побудові ефективної системи розвитку людського 
капіталу національної економіки. Подальше обго-
ворення теорії людського капіталу має відбуватися 
на новому рівні, а саме на рівні перегляду існую-
чих моделей розвитку людського капіталу. Перш 
за все, треба зазначити, що концепція людського 
капіталу, яка здебільшого спрямована на ство-
рення комфортного простору в умовах економічної 
діяльності для його розвитку, має еволюціонувати. 
Наступний етап розвитку теорій людського капі-
талу має бути зосереджений на вихованні творчого 
капіталу як важливої складової людського капіталу. 

Висновки з проведеного дослідження. На 
підставі проведеного дослідження фактичних 
показників показано рівень розвитку людського 
капіталу в Україні, що становить нижче серед-
нього. Зростання у часі не спостерігається. Нау-
ковцям, державним органам рекомендовано роз-
робку кардинально нових механізмів розвитку 
людського капіталу та забезпечення умов його 
функціонування, які покликані не обмежувати, а 
сприяти позитивній динаміці.
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