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Тема:   Людський капітал 

Мета: ознайомити добувачів освіти з поняттям людського капіталу, його сутністю та 

значенням.  

 

На початку розвитку науки під людським капіталом розумілася лише сукупність 

інвестицій в людину, що підвищує її здатність до праці, – освіту та професійні навички. 

Поняття людського капіталу з'явилося в публікаціях другої половини ХХ ст. в наукових 

працях американських вчених економістів Теодора Шульца і Гері Беккера (1992 р.). За 

створення основ теорії людського капіталу вченим були присуджені Нобелівські премії з 

економіки. Відповідно, теорія людського капіталу логічно пояснює та глибоко досліджує 

вирішення важливих проблем, які зазначені на рис. 1.  

 

 
 

 

Теорія людського капіталу досліджує, як саме доходи працівника, підприємства та 

держави в цілому залежать від знань, навичок і природних здібностей людей. Доходи 

людей є закономірним підсумком раніше прийнятих управлінських рішень з позицій 

теорії людського капіталу, тобто рішення, яке приймає людина, безпосередньо впливає на 

розмір її майбутніх доходів. Можна значно збільшити майбутні доходи, вкладаючи кошти 

у свою освіту та професійну підготовку, здоров’я, культуру, збільшуючи тим самим 

власний людський капітал. Тому, згідно трактуванням Н.Голікової, «людський капітал – 

це вартість запасу здібностей, досвіду, знань, які залучені до процесу господарювання, 

капіталізовані на основі найму та приносять додану вартість (прибуток)». Розглянемо 

деякі визначення економічної категорії «людський капітал» у працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців (табл. 1.1). Розпочинаючи з ХХІ ст. сутність економічної категорії 

«людський капітал» істотно розширилося. 

 



 
Як відомо, сьогодні основна частина людського капіталу зосереджена в розвинених 

країнах світу. Пояснюється це тим, що в останні десятиліття інвестиції в людський капітал 

значно випереджають інвестиції у фізичний капітал. Досвід цих країн також свідчить, що 

формування та розвиток людського капіталу прямо залежить від інвестицій у підвищення 

рівня духовної культури та якості життя населення. Для цивілізованих країн, що 

володіють ефективним людським капіталом, характерний високий рівень розвитку 

фундаментальних і прикладних наук та високий індекс людського розвитку. Людський 

капітал залежить від особливостей менталітету, добробуту, якості та безпеки життя 

населення, ефективності системи освіти та виховання, досягнень науки і високих 

технологій, правового забезпечення ринкової економіки та вільної конкуренції, 

інноваційної діяльності, а також від стану інтелектуальної, етичної, політичної, 

інформаційної, правової, управлінської, економічної, медичної та екологічної культур в 

цілому. Слід зауважити, що людський капітал пов'язаний з культурою відповідальності та 

праці (насамперед важливі такі її індикатори, як якість і продуктивність), здоров'ям, з 

бажанням добре працювати, соціальними та матеріально-технічними умовами життя 

висококваліфікованих кадрів.  

Варто відрізняти поняття людського капіталу від трудових ресурсів, оскільки 

трудові ресурси – це безпосередньо люди освічені та люди без здобутої вищої освіти, що 

визначають кваліфіковану і некваліфіковану працю. Людський капітал є переважно 

економічною категорією, що виражає сукупність соціально-економічних відносин з 

приводу його формування, збереження, розвитку й удосконалення, щодо знань, умінь, 

навичок, здатності людини до праці, а також її фізичного стану, інтелектуальних і творчих 

здібностей. Об’єктом людського капіталу є процеси відновлення, збереження, розвитку, 

удосконалення працездатності, фізичного розвитку, мовної і культурної компетенції, 

трудових та інтелектуальних навичок, знань і освіти, вміння управляти, організовувати, 

створювати та вести успішний бізнес, які втілюються в людині і невіддільні від неї. 

Розвиток людського капіталу в провідних країнах світу будується на основі правильно 

підібраних політики і культури управління, що забезпечують створення матеріально-

технічних умов та мотивують високу культуру діяльності, високопродуктивну працю 

громадян. Розуміння ролі інтелектуальної культури людини і результатів інтелектуальної 

діяльності в підвищенні темпів соціально-культурного та економічного розвитку 

послужило основою державної політики США, європейських країн та Японії, орієнтованої 

на випереджувальний розвиток науки і освіти. Слід зазначити, що одним з головних 

стимулів підтримки освіти в розвинених країнах є висока оплата інтелектуальної і 



кваліфікованої праці, відповідно, підвищує імідж такої праці і свідчить про його ключову 

роль в «економіці знань» епохи глобалізації.  

На сьогодні держави з розвиненим людським капіталом мають незаперечні 

переваги. Оскільки саме правильне розуміння вченими, політиками та управлінцями 

стратегічної цінності людського капіталу відкрило нові можливості для створення 

конкурентоспроможних високих технологій в національній економіці, вироблення 

культурних стратегій сталого та безпечного соціально-політичного розвитку для 

конструювання надійного майбутнього народів і держав. Величезні переваги у створенні 

стабільних умов для зростання якості життя, створення і розвитку економіки знань, 

інформаційного суспільства, розвитку громадянського суспільства мають країни з 

накопиченим якісним людським капіталом. Тобто країни з освіченим, здоровим і 

оптимістичним населенням, конкурентоспроможними професіоналами світового рівня в 

усіх видах економічної діяльності, освіті, науці, в управлінні та інших сферах. Сутність 

людського капіталу полягає в тому, що це одночасно є фактором і метою розвитку 

особистості, сім'ї та суспільства. та цивілізації тих чи інших народів і держав. Особливості 

людського капіталу визначаються необхідністю постійних інвестицій у його розвиток і 

порівняно тривалим очікуванням віддачі вкладених в нього коштів (у порівнянні з іншими 

видами капіталу).  

Людський капітал неможливо змінити в короткий проміжок історичного часу. Його 

розвиток, як і культура в цілому, обумовлений такими об'єктивноісторичними факторами, 

як природно-географічні умови, генетичний код культури, соціальне середовище, 

історичні умови і культурний обмін. Серед них визначальне значення має соціальне 

середовище, оскільки при рівних умовах саме воно є фундаментом формування людського 

капіталу. Як показує світова практика, інвестиції в високотехнологічну економіку при 

низькому рівні інтелектуальної культури і несвідомому менталітеті не дають очікуваних 

результатів. Зміст інтелектуальної праці формується під впливом двох головних 

параметрів – ступеня креативності та кваліфікаційної складності інтелектуальної праці. За 

цими ознаками виділено три види інтелектуальної праці: репродуктивна, алгоритмічна і 

творча. Доведено, що творча праця є стратегічно значущим видом інтелектуальної і являє 

собою свідому та доцільну інтелектуальну діяльність, яка є реакцією людини на зовнішнє 

середовище та служить задоволенню її матеріальних і нематеріальних потреб (у тому 

числі у самовираженні), результатом якої є новий інтелектуальний продукт.  

До складу людського фактору необхідно включати також інвестиції у створення 

середовища, що забезпечує його ефективне функціонування. Проблеми розвитку 

людського капіталу – це проблеми культури державного управління, яка передбачає 

системний культурологічний аналіз та оцінку наявного в країні творчого потенціалу, вибір 

ефективних технологій, складових для практичних дій в інтересах національного 

розвитку. Найважливішими завданнями управління є: визначення стратегічних напрямів і 

пріоритетів розвитку, якісна професійна підготовка, ефективне та своєчасне використання 

вчених, фахівців і результатів їхньої праці, створення сучасних матеріально-технічних і 

соціальних умов для їх продуктивної діяльності. Стратегія передбачає правильне 

формування цілей і пріоритетів розвитку людського капіталу, облік таких чинників 

розвитку, як ресурси, технології, люди, час, фінанси, культурні та політичні цінності, а 

також облік досягнень та упущень, пов'язаних з цим процесом. У поле зору культурологів 

необхідно включати оцінку таких змінних величин, як рівень освіти, доходи населення, 

тривалість життя, національна безпека, рівень бідності, якість медичного обслуговування, 

навколишнього середовища та ін. При цьому цілі і пріоритети розвитку, які також є 

змінними величинами, повинні постійно перевірятися на актуальність, ефективність і 

відповідність національним інтересам. 

 



Домашнє завдання: 

Опрацювати викладений вище матеріал, написати конспект та вивчити його. Дати 

відповіді на наступні питання: 

 

1. Чим можна охарактеризувати стан людського капіталу країни? 

2. Яку роль відіграє людський капітал в розвитку економічної держави?  
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