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Структурні зміни в сучасній економіці України є підґрунтям, на 

якому формується людський капітал. За даними Всесвітнього банку в 
структурі національного багатства багатьох розвинених країн домінує 
людський капітал, який складає 2/3 від сумарної величини. В країнах 
Північної та Центральної Америки, Західної Європи та Східної Азії він 
складає ¾ від загальної величини національного багатства [1, 173]. 

Загальна закономірність розвитку науки дедалі більшою мірою 
супроводжується об’єднанням зусиль і концентрацією досліджень на 
проблемі людини. Визнання людського капіталу як основного 
стратегічного ресурсу означає перехід до такого виміру життя 
українського суспільства, в якому людина (індивід) як виробник і 
споживач знаходяться у центрі соціально-економічної системи. Виведення 
на передній план проблем соціального прогресу суспільства і самої 
людини як кінцевої і головної мети розширеного відтворення, може 
забезпечити сталий соціально-економічний розвиток, який базується на 
відтворенні творчого, найбільш ефективного і постійно зростаючого 
ресурсу – людського. Саме цей ресурс є визначальним, бо сприяє 
формуванню, використанню і розвитку всіх інших. 

За своєю природою людські ресурси та людський капітал поняття не 
тотожні. Людські ресурси потенційно можуть стати капіталом у тому 
випадку, коли знання, уміння, навики спроможності втілені в людині, 
будуть приносити реальний дохід та створювати багатство, тобто, якщо 
людина має можливість реалізувати себе у суспільному виробництві 
шляхом власноруч організованої діяльності. Для перетворення людських 
ресурсів в людський капітал необхідні певні умови, що забезпечити б 
реалізацію людського потенціалу в результатах діяльності, що мають 
товарну форму. 

Людський капітал – це система характеристик, які визначають 
здатність людини до творчої праці з метою створення товарів, послуг, 
доданої вартості, тобто якості робочої сили індивідуума, сукупного 
працівника підприємства, фірми, корпорації, країни, що знаходять прояв у 
процесі розширеного відтворення [2, 45]. Таким чином, чим досконалішим 
є людський капітал, виражений рівнем освіти, кваліфікації, знань, досвіду, 
тим більші можливості людини до продуктивної високоякісної праці. 

У порівнянні з інвестиціями в інші різні форми капіталу, інвестиції в 
людський капітал є найбільш вигідними як із погляду окремої людини, так 
і з погляду всього суспільства, тому що дають досить значний за обсягом, 
тривалий за часом й інтегральний за характером економічний і соціальний 



ефект [3, 203]. Якщо українське суспільство не зуміє усвідомлено та 
цілеспрямовано вкладати інвестиції у розвиток людини, воно, безперечно, 
буде відставати в економічному розвитку від інших. 

Отже, в Україні інвестування в людський капітал має здійснюватись 
на 4 рівнях: особистісному, мікрорівні, мезорівні та макрорівні. Освіта, 
охорона здоров’я, професійна підготовка, пошук економічно значущої 
інформації, мобільність робочої сили, виховання і догляд за дітьми 
відносяться до основних напрямів «людських інвестицій». Тому політика 
держави в цьому напрямку повинна стати окремим, самостійним 
напрямком регулятивної функції уряду. 
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