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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Практика провідних країн
світу показала, що ефективність економічної та соціальної систем не в малому ступені залежить від людського капіталу та його відтворення. На сьогодні, поряд з прагненням до отримання прибутку та підвищенням капіталізації підприємств, пріоритетними напрямами стратегічного розвитку є збереження та розширення частки ринку збуту продукції, вдосконалення
внутрішніх бізнес-процесів, які досягаються за допомогою ефективного управління трудовими ресурсами.
Незадовільний стан для створення та застосування такого ресурсу як людський капітал в Україні підвищує
актуальність визначення його складових. Оцінювання
людського капіталу в Україні на регіональному рівні
допоможе врахувати потенціал окремих територій,
окреслити коло проблем і перспектив подальшого
його розвитку, що дасть можливість вплинути цьому
капіталу на економічний розвиток регіонів і країни в
цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях
багатьох авторів трудові ресурси все частіше розглядаються як людський капітал, який являє собою найбільш цінні активи та згідно зі стратегічними цілями
підприємства забезпечує бажаний дохід і створює конкурентні переваги. Теоретичним аспектам розвитку
людського капіталу в економічній системі сучасного
суспільства присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених: О. Амоші [1], Д. Богині [2], О. Грішнової
[3] та ін. Проблеми інвестування в людський капітал
досліджують О. Захарова [5], З. Пічкурова [10] та інші.
Метою статті є розгляд проблем розвитку людського капіталу та визначення передумов забезпечення
його конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Неврахування ролі робітника, його знань, вмінь і здібностей
безпосередньо впливає на якість продукції, знаряддя
праці та технології виробничого процесу. В свою чергу
велика енергомісткість виробництва спонукає підприємства зменшувати оплату праці з метою встановлення
конкурентної ціни продукції. Інша проблема — це поява на ринку іноземних підприємств, що призведе до
ще найбільшого відтоку кваліфікованих працівників з
українських підприємств.
Отже, в умовах ринкової економіки трудові ресурси перетворюються на людський капітал для підприємницьких структур, що змусить їх звернутися до
ринку праці для власного забезпечення.
Формується людський капітал під впливом багатьох факторів, згрупованих у три групи (рис. 1).
Загальновідомим є те, що важливою умовою розвитку людського капіталу є інвестиції (капітал в капітал) в усіх його видах.
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На відміну від розвинених національних економік світу, проблемою таких країн пострадянського
простору, як Україна, є вкрай незадовільний рівень
людського капіталу, а він являється основою розвитку
економіки країни та зростання національного багатства.
Вартість людського капіталу в структурі національного багатства у США та розвинутих країнах Європи складає біля 85%. В Україні за роки її незалежності цей показник зменшився на 10% — починаючи з
90-х років у структурі національного багатства України
людський капітал займав 57%, а сьогодні він займає
47%. Це не просто відображення того, що ми маємо
яскраво виражену сировинну модель розвитку країни,
але свідчить про проблеми в багатьох сферах, зокрема
і сферах освіти і науки, охорони здоров'я тощо. Рівень
розвитку людського капіталу, за словами О. Співаковського, визначається трьома компонентами: «Ключові
його контексти, інструментарії: перше — це освіта,
якісна освіта, освіта масова, а не елітарна. Друге — це
охорона здоров'я, якісні медичні послуги. І третій компонент — це інфраструктура добробуту, включаючи
робочі місця, високооплачувані та адміністративні послуги. Тільки за умови цих трьох компонентів ми можемо говорити про те, що ми будемо мати ключовим
елементом регіонального розвитку людський капітал.
Україна ніколи не зможе підтримувати високий рівень
свого економічного та соціального розвитку, якщо
буде мати такий слабкий розвиток людського капіталу» [13].
Інвестиції у людський капітал можна класифікувати за декількома ознаками.
1. Так, за напрямами інвестування у людський
капітал виділяють витрати:
— на освіту (загальну або спеціальну) і науку;
— на професійну підготовку;
— на профорієнтацію;
— на підвищення кваліфікації;
— на підбір кадрів;
— на пошук роботи;
— на міграцію;
— на охорону здоров’я тощо.
2. За джерелами інвестицій, тобто за суб’єктами
інвестування у людський капітал виділяють людський
капітал, сформований за рахунок:
— індивідуальних витрат;
— витрат домогосподарств;
— витрат суб’єктів господарювання;
— освітніх установ;
— державних (урядових) інвестицій;
— громадських фондів і організацій, регіональних
органів управління;

105

ЖУКОВ С. А., ЗЕЛІЧ В. В., СОЙМА С. Ю.
Біофізичний капітал

Фізичний
потенціал

Інтелектуальний капітал

Психологічний
потенціал

Стан здоров’я

Швидкість реакції

Спосіб життя

Явні знання

Соціальний капітал

Неявні знання

Соціальний
статус

Рівень освіти

Суб’єктивне
розуміння

Сімейний
стан

Особливості
пам’яті

Кваліфікація

Інтуїція

Житлові
умови

Вік

Емоційна
установка

Компетентність

Здогадки

Наявність
дітей

Стать

Лідерські
якості

Зовнішність

Адаптивність

Культурні
цінності

Характер
Фізична
підготовка

Людський капітал

Рис. 1. Механізм формування людського капіталу (авторська розробка)
— міжнародних організацій і фондів [14, с. 275].
Інвестиції у людський капітал найчастіше реалізуються у грошовій формі та на трьох рівнях, кожному
з яких відповідають конкретні види інвестицій
(рис. 2):
— індивідуальному — включає власні витрати носіїв людського капіталу;
— мікрорівні — здійснюються підприємствами,
організаціями тощо;
— макрорівні — державне фінансування багатьох
сфер розвитку людського капіталу, ефект від якого можливий лише за умови спільних зусиль суб’єктів на всіх
рівнях [14, с. 276].
Важливим показником економічного розвитку
країни є показник конкурентоспроможності. В Україні, на жаль, спостерігається погіршення цього показника. Якщо в 2001 р. наша країна за індексом конкурентоспроможності посідала 69 місце, то в 2015 р. —
уже 79. Все це негативно позначається на фінансовому
забезпеченні, насамперед, галузей соціальної сфери,
на формуванні та використанні головної продуктивної
сили суспільства — людського капіталу (табл. 1) [8,
c. 4].
Щоб поліпшити економічну ситуацію в Україні
та забезпечити розвиток людського капіталу, необхідно:
— удосконалити державну політику зайнятості;
— впроваджувати нові підходи в системі профілювання безробітних;
— врегулювати законодавчі акти з праці, стимулювання зростання зарплат;
— підвищити гарантований рівень мінімальних
доходів працівників, середньої заробітної плати до
10 тис. грн;
— посилити ефективність політики з погашення
заборгованості по заробітній платі;
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— покращити атмосферу соціального діалогу на
державному та регіональних рівнях, посилити роль
професійних спілок у захисті прав працівників.
Відносно оцінки кваліфікації працівників Державна служба зайнятості України констатує, що в
2017-2018 рр. найбільшим попитом користуються
представники найпростіших професій, в сфері торгівлі
та послуг, обслуговування, експлуатації технологічного обладнання. Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, сторожі, прибиральники, комірники, двірники [12].
Негативними явищами і наслідками сьогоднішньої недолугої соціально-економічної політики в Україні є трудова еміграція за кордон, а також дисбаланс
у системі підготовки кваліфікованих кадрів — вищі
навчальні заклади готують спеціалістів за напрямками,
за якими перенасичено ринок праці (юристи, економісти, менеджери, тощо). З іншого боку, на ринку
праці не вистачає спеціалістів технічних професій,
безпосередньо зайнятих у виробництві промислової та
сільськогосподарської корисної продукції (інженери,
механіки, електрики, хіміки тощо).
З метою збереження людського капіталу, покращення його стану та ефективності використання, українським урядом щорічно впроваджуються заходи щодо
підвищення доходів громадян. Результатом урядової політики є поступове підвищення заробітної плати. Так,
статистика України оприлюднила дані про зростання
середньої зарплати в грудні 2017 р. на 35,5% порівняно
з груднем 2016 р. Проте, враховуючи інфляцію приріст
реальної середньої зарплати за цей період становив
18,9% [9].
Незважаючи на щорічне зростання середньої заробітної плати в Україні, її рівень залишається найнижчим серед європейських країн. Якщо розглянути
доходи працівників західноєвропейських країн, то
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Рівні інвестування у людський капітал
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Рис. 2. Види інвестицій у людський капітал за рівнями та суб’єктами інвестування
(удосконалено авторами на основі джерела [14, с. 276-278])
Таблиця 1
Динаміка видатків на розвиток освіти та охорону здоров’я бюджету України, % ВВП
(складено на основі джерела [8, c. 14-15])
Показник
Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я
Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту

першу позицію займає Німеччина. У 2017 р. середня
зарплата в Німеччині склала 3703 євро на місяць до
сплати податків. Середня зарплата у Франції в 2017 р.
склала 2900 євро на місяць, а після сплати податків та
соціальних внесків — 2200 євро. Середня зарплата в
Італії в 2017 р. склала 2415 євро. На податки вираховують — від 23 до 43%. Що стосується Польщі, то мінімальна заробітна плата в цій країні складає 2000 злотих (близько 16 тис. грн) [11].
Окрім низького рівня заробітної плати актуальною проблемою залишається своєчасність її виплати.
На рис. 3 наведено данні про заборгованість із виплати
заробітної плати по Україні за 2015-2018 рр. [9].
Протягом 2017 р. заборгованість із заробітної
плати збільшилась у 14 регіонах України, зокрема, в
Рівненській (в 10,3 раза), Черкаській (в 5,3 раза), Волинській (в 4,4 раза), Івано-Франківській (в 3,6 раза),
Хмельницькій (в 3,1 раза), Запорізькій (на 85,3%), Донецькій (на 72,2%) областях. На 1 січня 2018 р. заборгованість із заробітної плати зросла на 577,4 млн грн
(або 32,2%) в порівнянні попереднім роком. Зростання
суми невиплаченої заробітної плати спостерігається
більше ніж у половині видів економічної діяльності.
Зокрема найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати характерно для промисловості
(близько 70% загальної заборгованості) [4].
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Існуючий якісний стан людського капіталу в Україні можна проілюструвати за допомогою наступних
факторів:
— високий рівень виплат соціальних трансферів,
динаміка яких не залежить безпосередньо від рівня
економічної активності їх одержувачів, що знижує мотиваційні стимули до праці (питома вага заробітної
плати в структурі доходів населення за січень-квітень
нинішнього року становила 39%, а соціальні допомоги — 37,8% [6];
— за Індексом людського капіталу Всесвітнього
економічного форуму (World Economic Forum) Україна у 2016 р. посіла 26 місце серед 130 країн світу [4];
— у структурі витрат населення 85-90% припадає
на оплату продуктів харчування та комунальні послуги, що свідчить про абсолютну неспроможність
більшості українських громадян забезпечувати належний рівень свого життя;
— купівельна спроможність та рівень життя населення протягом 2008-2015 рр. зменшилися від 1,5 до
2,5 раза внаслідок значної розбалансованості між динамікою зростання цін на товари, комунальні послуги
та заробітних плат;
— у загальному рейтингу українська вища освіта з
25 місця спустилася на 42 за рейтингом «Universitas
21», який розроблюється провідними академічними
університетами світу для визначення та порівняння
якості національних систем вищої освіти [16];

107

ЖУКОВ С. А., ЗЕЛІЧ В. В., СОЙМА С. Ю.

Рис. 3. Динаміка заборгованості із заробітної плати, млн грн
(удосконалено авторами на основі джерела [9])
— за 25 років, починаючи із 1990 р. значення Індексу людського розвитку (ІЛР) України (інтегральний показник міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття) зросло на 6%, однак світовий показник ІЛР
втричі більший, ніж в Україні;
— параметри очікуваної тривалості життя населення України не відповідають вимогам цивілізаційного розвитку і є проявом деградації, оскільки за період незалежності вона зросла тільки на один рік — з
70 до 71 року (за даними Світової статистики охорони
здоров’я ), при тому, що світовий показник становить
6 років.
Окрім того, розвиток людського капіталу в державі призвів до формування ряду парадоксів:
— невідповідність доходів працюючого населення
належному рівню життя, внаслідок чого значна його
частина перебуває на межі бідності;
— зменшення кількості людей із середнім рівнем
доходів, перехід їх до категорії «бідних», що свідчить
про те, що заробітна плата не виконує відтворювальну
функцію населення України;
— втрата інтелектуального потенціалу (внаслідок
обмеженості можливостей для самореалізації молодих
людей значна їх кількість не може знайти роботу у
своїй країні), що призводить до міграційних процесів;
— суперечності, що виникають між рівнем професійних знань фахівців в отриманих ними дипломах
про освіту та реальним практичним досвідом, внаслідок чого не можуть працевлаштуватися за фахом як
молоді кадри (оскільки роботодавець вимагає стажу
роботи), так і спеціалісти старше 40-45 років (через
відсутність навичок ускладнених видів діяльності).
Для української моделі також характерно скорочення частки державного фінансування на науку, наслідком чого є знецінення людського капіталу за одночасної нестачі висококваліфікованої робочої сили. Так,
бюджетні витрати у 2016 р. мають становити менше ніж
0,4% загальних витрат (або приблизно 0,15% ВВП)
і значення цього показника в останні роки постійно
зменшувалося [4]. За даними Т. Лебеди, якщо частка
витрат на науку менша 0,4% ВВП, то наука в країні виконує лише соціокультурну функцію; до 0,9% — вона
спроможна на незначні наукові результати та здійснює
пізнавальну функцію в суспільстві; і лише тоді, коли
вони перевищують цю межу, виконується її економічна
функція [7, с. 4-5]. Ще відомий радянський науковець
С. Струмилін у своїх дослідженнях визначив приріст
національного доходу за рахунок освітнього фактору.
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Зокрема, він стверджував, що витрати на освіту окупаються уже в перші півтора року, а протягом наступного
періоду праці людини держава одержує доходи на цей
капітал у розмірі 73% річних [13]. Отже, інвестиції в
людський капітал, як джерела майбутньої економічної
динаміки, мають стати стратегічним напрямом державної політики.
Визначені результати вказують на те, що формуванню людського капіталу перешкоджає низький рівень життя та охорони здоров’я, відсутність зв’язку
між якістю робочої сили та оплатою праці, невідповідність кількісних показників освіченості населення
якісним, повільні темпи адаптації ринку праці до змін
економічної кон'юнктури, що, з одного боку, гальмує
зростання потреби в людському капіталі, а з іншого —
не створює фундаменту його формування.
Висновки. Для стратегічного розвитку людського
капіталу України та досягнення рівноваги і збалансованості економіки в умовах глобалізації необхідне
ефективне впровадження філософії корпоративної соціальної відповідальності та модернізація державної
політики в галузі освіти, а саме, створення системи
освіти, орієнтованої на формування та розвиток навичок і компетенцій людини, необхідних для інноваційної діяльності.
Таким чином, людський капітал в умовах глобалізації виступає основним чинником зростання економіки України, радикальних структурних змін і сталого
високого рівня конкурентоспроможності, оскільки він
формується завдяки інвестиціям і накопичується людиною для зростання продуктивності праці та ефективності виробництва. Саме тому дані аспекти потребують подальшого наукового дослідження в майбутньому та пошуку найбільш актуальних рішень.
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