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ВСТУП
Сучасний розвиток української економіки змушує пе"

рейти на інноваційно"інвестиційний шлях її розвитку.
Найбільш перспективним напрямом інвестування коштів
підприємства є інвестиції у людський капітал, це безпосе"
редньо пов'язано з розвитком людського капіталу, тобто
основних характеристик, що визначають його як основний
ресурс підприємства, адже саме це дозволяє отримати най"
більший за розміром та довготривалий за часом соціально"
економічний ефект. В Україні спостерігаються тенденції
зростання обсягів інвестицій у людський капітал, які безпо"
середньо пов'язані з економічною і соціальною сторонами
виробництва для досягнення поставлених цілей. Адже ут"
вердження України як держави, в якій найвищою цінністю
визначається людина, проблема інвестування у розвиток
людини є досить актуальною, що зумовило вибір напряму
дослідження в науковому та практичному аспектах.

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що про"
блема інвестування в людський капітал розглядається ба"
гатьма вченими"економістами. Аспекти формування і роз"
витку людського капіталу розкриті в роботах вітчизняних та
закордонних вчених: Богині Д.П., Гойло В.С., Губенко О.П.,
Гріценко Н.Н., Грішнової О.А., Ільїнського І.В., Колота А.М.,
Коровського А.В., Крітського М.М., Левчук О.В., Мазмано"
вої Б.Г., Марцинкевіча В.І., Осецького В.Л., Ушенко Н.В.

В основному людський капітал, розглядається як об'єкт
інвестування, в той час недостатня увага приділяється людсь"
кому капіталу як суб'єкту цього процесу. Тому виникає по"
треба подальшого дослідження питання сутності інвестицій
в людський капітал та їх відмінності від інших видів капіталу
та дослідження ефективності інвестицій у людський капітал.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даного дослідження є визначення основних

особливостей інвестицій у людський капітал, визначення
проблем та перспектив розвитку людського капіталу Украї"
ни в сучасних умовах, оцінка стану інвестування у його
відтворення та розвиток.

РЕЗУЛЬТАТИ
Досвід економічно розвинених країн світу свідчить, що

інвестування у людський капітал навіть у незначних обсягах
дозволяє отримати набагато більшу економічну віддачу у
довгостроковій перспективі, ніж значні вкладення коштів у
технічний розвиток підприємства. Інвестиції в людський ка"
пітал розглядаються як дуже важливе джерело економіч"
ного росту, більш важливе, ніж інвестиції у фізичний капі"
тал [1].

Існує дискусія про те, наскільки припустимо інвестиції в
людський капітал порівнювати зі звичайними інвестиціями.
Одні дослідники розуміють під ними витрати коштів, спря"
мованих на підвищення його результативності, інші — будь"
які дії або заходи, спрямовані на поліпшення характерис"
тик людського капіталу. Це підтверджує те, що серед уче"
них"економістів нема єдиної думки щодо трактувань цього
поняття. Різні автори по"різному дають визначення "інвес"
тиції в людський капітал".

Архипов А.И. розглядає інвестиції в людський капітал
як цілеспрямоване вкладення засобів у галузі і сфери, що
забезпечують поліпшення якісних параметрів людини, у пер"
шу чергу його робочої сили (рівня освіченості, розвитку інте"
лекту, творчого потенціалу, фізичного і психічного здоро"
в'я, системи мотивації, ціннісних установок і т.д. [2]. У той
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час як Кавецький В. В. під цим понят"
тям розуміє всі види вкладень в лю"
дину, пов'язані з істотними витратами,
що сприяють зростанню національно"
го доходу (або доходу підприємства)
[3]. Колосюк А.А. вважає що це про"
цес створення продуктивних здібно"
стей людини за допомогою інвестицій
в: освіту, спеціальну підготовку і пе"
репідготовку, підвищення кваліфі"
кації у виробничій діяльності, зміцнен"
ня духовного і фізичного здоров'я [4].
На наш погляд, інвестиції в людський
капітал — це всі цілеспрямовані вкла"
дення в розвиток трудових ресурсів,
що сприяє вдосконаленню інтелекту"
ального та професійного росту інди"
віда, зростанню національного дохо"
ду (або доходу підприємства) та по"
требують суттєвих затрат. До таких
інвестицій можна віднести витрати на
одержання освіти, підвищення квалі"
фікації, збереження та зміцнення здо"
ров'я, народження і виховання дітей,
вдосконалення комунікативних здіб"
ностей.

Інвестиції в людський капітал ма"
ють ряд особливостей, що відрізня"
ють їх від інших видів інвестицій.

1. Віддача від інвестицій в людський капітал безпосеред"
ньо залежить від терміну життя його носія (від тривалості
працездатного періоду). Чим раніше робляться вкладення в
людини, тим швидше вони починають давати віддачу.

2. Людський капітал не тільки схильний до фізичного і
морального зносу, але і здатний накопичуватися і множитися.

3. У міру нагромадження людського капіталу його при"
бутковість підвищується до певної межі, обмеженої верх"
ньою межею активної трудової діяльності (активного пра"
цездатного віку), а потім різко знижується.

4. Не всякі інвестиції в людину можна вважати вкладен"
нями в людський капітал. Наприклад, витрати, пов'язані з
кримінальною діяльністю, не є інвестиціями в людський ка"
пітал, оскільки суспільно недоцільні і шкідливі для суспіль"
ства.

5. Характер і види вкладень в людину обумовлені істо"
ричними, національними, культурними особливостями і тра"
диціями.

6. У порівнянні з інвестиціями в інші різні форми капіта"
лу інвестиції в людський капітал є найбільш вигідними як з
точки зору окремої людини, так і з точки зору всього сус"
пільства. [5].

Необхідно зазначити, що на рівень розвитку людського
капіталу значний вплив має зацікавленість держави у його
збільшенні шляхом фінансування з Державного бюджету
освіти, охорони здоров'я і духовного та фізичного розвитку
населення. У розвинених країнах світу держава бере на себе
все більшу частку витрат на людський розвиток. Це обумов"
лено надзвичайно важливим стратегічним значенням таких
інвестицій і тим, що вони мають значний позитивний зовнішній
ефект для соціального та інноваційного розвитку [6].

Збільшення інвестицій у людський капітал і підтримка їх
на високому рівні є стратегічно необхідною умовою входжен"
ня України в число розвинутих країн. Витрати на інвестуван"
ня в людський капітал можна виділити в три основні групи:

— витрати на освіту;
— витрати на охорону здоров'я;
— витрати на мобільність.
Безперечно, інвестування в людський капітал передба"

чає переслідування для інвестора якихось вигод, як для себе

безпосередньо, так і для третіх осіб. Так, для працівника —
це підвищення рівня доходів, більше задоволення від робо"
ти, підвищення соціального статусу, покращення умов праці,
зростання самоповаги. Для роботодавця — підвищення про"
дуктивності, скорочення втрат робочого часу і зростання
ефективності праці.

Проте, інвестуючи кошти у професійний розвиток або
соціальне забезпечення працівників, можна отримати еко"
номічний ефект лише за умов, що працівники будуть усві"
домлювати важливість вдосконалення своєї трудової пове"
дінки та підвищення кількісних і якісних результатів праці.
У свою чергу, бажання працівника більшою мірою буде за"
лежати від тих матеріальних та моральних благ, які він змо"
же отримати в результаті інвестування у людський капітал
поза залежністю від джерела його здійснення. Одночасно
підприємство може ці блага запропонувати працівнику лише
у випадку підвищення колективного рівня продуктивності
праці та якості виготовленої продукції або виконуваних
робіт. Таким чином, економічний ефект, що очікує отрима"
ти працівник, буде безпосередньо залежати від того еконо"
мічного ефекту, який розраховує отримати підприємство від
інвестованих ресурсів у людський капітал, та навпаки.

Існують різні форми вкладень у людський капітал, але
основною і найбільш вагомою формою інвестицій є освіта,
від якої досягається найбільша ефективність. За досліджен"
нями науковців, 40% ефективності забезпечується іншими
факторами (природними здібностями та хистом людини, її
поведінкою, соціальним походженням). Такий відчутний
вплив примусив науковців звернути особливу увагу щодо
ефективності інвестицій в освіту. У більшості випадків еко"
номічна ефективність порівнюється із заробітною платою
та кваліфікацією працівника. Інвестиції сприяють формуван"
ню висококваліфікованих працівників та завдяки їх викори"
станню забезпечують більш високі темпи економічного роз"
витку країни. Підвищення асигнувань на освіту на 1% при"
зводить до збільшення ВВП країни на 0,35% [7].

Як свідчать дані табл. 1, за роки незалежності України
кількість фахівців, що отримували вищу освіту, постійно
збільшувалась (за рахунок коштів Державного бюджету
України, фізичних та юридичних осіб), адже освітній рівень
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1990/1991 228,7 136,9 13374 … 
1991/1992 223,0 137,0 13596 503 
1992/1993 199,8 144,1 13992 592 
1993/1994 198,0 153,5 14816 765 
1994/1995 204,3 149,0 15643 927 
1995/1996 191,2 147,9 17464 1105 
1996/1997 185,8 155,7 19227 1197 
1997/1998 162,2 186,7 20645 1233
1998/1999 156,9 214,3 21766 1247 
1999/2000 156,0 240,3 22300 1187 
2000/2001 148,6 273,6 23295 1131 
2001/2002 147,5 312,8 24256 1106
2002/2003 155,5 356,7 25288 1166 
2003/2004 162,8 416,6 27106 1220 
2004/2005 148,2 316,2 28412 1271 
2005/2006 142,7 372,4 29866 1315 
2006/2007 137,9 413,6 31293 1373 
2007/2008 134,3 468,4 32497 1418 
2008/2009 118,1 505,2 33344 1476 
2009/2010 114,8 527,3 34115 1463 
2010/2011 111,0 543,7 34653 1561 
2011/2012 96,7 529,8 34192 1631 
2012/2013 92,2 520,7 33640 1814

Таблиця 1. Динаміка випускників вищих навчальних закладів
України

* Розроблено за даними Державної служби статистики України.
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підвищує шанси на одержання не тільки більш високих за"
робітків, але самої роботи. Чим вище освітній рівень, тим
вище економічна активність, зайнятість і нижче рівень без"
робіття. Економічний ефект від інвестицій в освіту (вищу)
можна розглядати як додатковий дохід упродовж життя,
який отримує людина з вищою освітою у порівнянні із тим,
хто закінчив середню школу.

Нестача коштів для розвитку освіти з держбюджету на
сучасному етапі компенсується за рахунок приватних інвес"
тицій як самих студентів та їхніх батьків, так і юридичних осіб
оскільки на сьогодні освіта вийшла зі сфери традиційного
розподілу ресурсів і перетворилась на великий бізнес [8].

Підвищення рівня освіти забезпечує підвищення ефек"
тивності праці працівника або завдяки зростанню продук"
тивності праці, або через отримання знань, які роблять його
здатним здійснювати таку трудову діяльність, результати
якої представляють велику цінність.

Однак освіта — далеко не єдина детермінанта за"
робітків. Мотивація, виробничий досвід, рівень здібностей,
соціальне походження, стан здоров'я — все це так чи іна"
кше відображається на величині заробітку. Тому припису"
вання освіті всієї різниці в заробітках між групами з різним
рівнем підготовки призводить до завищення дійсного еко"
номічного ефекту навчання [9].

Окрім освіти, на ефективне використання людської праці
впливає збереження здоров'я людини. Тому другим значу"
щим вкладенням у людину є інвестиції в охорону здоров'я,
які здатні позитивно вплинути на стан здоров'я індивіда. Здо"
ров'я має споживчу вартість, оскільки не може бути предме"
том купівлі"продажу. Але його стан можна значно покращи"
ти, інвестуючи кошти в охорону здоров'я. Отже, інвестиції у
розвиток охорони здоров'я здатні забезпечити інвестору ви"
году у вигляді самого здоров'я, ефективного використання
людського потенціалу та підвищують можливість отримання
додаткових доходів, адже міцне здоров'я стає важливою умо"
вою здобуття освіти, знань та навичок.

Третя група витрат являє собою витрати на мобільність.
Мобільність як актив людського капіталу на особистісному рівні
характеризується здатністю індивіда якісно вдосконалюватись
і швидко адаптуватись до нових умов життєдіяльності, спро"
можністю до цілеспрямованої зміни свого соціального стату"
су, професійної належності, сфери зайнятості, виду трудової
діяльності, робочого місця, території проживання на інші.

Мобільність допомагає ефективно використовувати на"
громаджений людський капітал. Але необхідна певна інфор"
мація щодо найкращого використання людського капіталу
на ринку праці. Тому вкладення у пошук економічно значи"
мої інформації про ціни та доходи є важливими короткост"
роковими інвестиціями у людський капітал.

Серед основних причин, що перешкоджають розвиткові
людського капіталу та його якісному нагромадженню, вар"
то відзначити:

— низький рівень фінансування галузі освіти з бюджету;
— низький рівень вітчизняних та іноземних інвестицій у

систему освіти та неефективне використання коштів;
— низький рівень здоров'я дітей — майбутніх носіїв

людського капіталу [8].
Несприятливі умов інвестування в освіту в Україні спри"

чинені відсутністю узгодження розвитку освітніх послуг з
реальним попитом на ринку праці, проблеми працевлашту"
вання випускників навчальних закладів призводить до того,
що десятки тисяч молодих українських фахівців з вищою
освітою кожен рік від'їжджають за межі держави. Основна
суперечність у сфері інноваційного розвитку полягає в тому,
що, з одного боку, є досить високий інноваційний потенці"
ал, а з іншого — така структура економіки і механізми гос"
подарювання, які цей потенціал просто не сприймають.
Отже, населення інвестує в освіту величезні кошти. Але ці
кошти часто виявляються неефективними [10].

ВИСНОВКИ
Інвестиції у формування та розвиток людського капіта"

лу мають високий рівень віддачі у порівнянні з фізичним
капіталом, але й високий ступінь ризику та невизначеності,
який набагато більше, ніж для фізичного капіталу. Людсь"
кий капітал не тільки схильний до фізичного та морального
зношуванню, але й здатний накопичуватися в процесі свого
використання, що потребує великих матеріальних та інших
витрат від суб'єктів інвестування.

Рівень освіти людини та медичного обслуговування є не
лише найважливішим показником якості життя в країни, а й
засобом поліпшення перспектив економічного росту. На
державному рівні повинна ставитися задача нагромаджен"
ня людського капіталу країни шляхом збільшення кількості
здорового дієздатного населення та росту рівня освіти і ква"
ліфікації людей. Витрати на освіту та охорону здоров'я слід
розглядати не як споживання, а як інвестиції в людський
капітал, які є вигідними не лише для людини, а й для сус"
пільства в цілому, адже вони забезпечують значний, трива"
лий та стабільний ефект економічного зростання країни в
цілому.

Поки що держава є основним інвестором у людський
розвиток. Тому необхідно створити умови для збільшення
інвестицій підприємствами. Це можливо здійснити на основі
суттєвого зростання доходів населення, підвищення рівня
ефективності підприємств та впровадження на них сучасно"
го кадрового менеджменту, спрямованого на розвиток пер"
соналу. Разом з тим інвестиції держави у людський розви"
ток та формування людського капіталу мають збільшува"
тись. Необхідно заохочувати та підтримувати бажання пер"
соналу здобувати вищу освіту, створювати умови для підви"
щення його культурного рівня, охорони здоров'я.
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