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ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Одним із способів нагромадження людського капіталу є інвестування в 

людину. В Україні інвестування в людський капітал може значно підвищити 

якість життя населення та забезпечення економічного зростання підприємств 

і держави у цілому. Практика зарубіжних країн свідчить про те, що 

накопичення людського капіталу є однією з умов, що забезпечують 

досягнення стійких темпів економічного розвитку країни. Зараз роль держави 

у цій галузі дуже важлива. Люди є головним багатством нашої країни і тому 

дослідження витрат, які сприяють підвищенню людської продуктивності є 

актуальною задачею.  

Питанням дослідження людського капіталу приділяли значну увагу як 

зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Серед останніх публікацій ґрунтовний 

аналіз теоретичних засад цієї проблеми міститься у роботах таких науковців, 

як: В. О. Андрєєв, Н. О. Перевозчикова, А. М. Харченко, Ю. В Кисіль, 

П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.  

Дослідження доцільності та ефективності інвестування в людський 

капітал передбачає оцінку ризикованості цього процесу та визначення Період 

окупності такого інвестування. 

Метою статті є дослідження основних типів інвестицій у людський 

капітал та оцінка сучасних показників капіталовкладень в Україні для 

розвитку цієї галузі.  

Людський капітал необхідно розглядати як сукупність витрат, які 

інвестуються, накопичуються і відтворюються людиною та спрямовані на 

збереження її здоров’я, набуття вміння, кваліфікації, знань, ділової 

активності; зростання продуктивності та ефективності праці на основі 

мотивації з метою забезпечення її потреб в конкретному історичному 

періоді [5, с. 365]. 

Виділяють такі види інвестицій в людський капітал:  

– витрати на освіту, включаючи загальну і спеціальну, формальну і 

неформальну, підготовку за місцем роботи;  

– витрати на охорону здоров’я, що складаються з витрат на профілактику 

захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення 

житлових умов;  

– витрати на мобільність мігруючих робітників;  

– мотивація;  

– пошук інформації і міграція;  

– фундаментальні наукові розробки;  

– екологія і здоровий спосіб життя;  

– культура і дозвілля [1, с. 29]. 



На макрорівні основним джерелом фінансування людського розвитку є 

Державний бюджет України. Але на сьогодні видатки з нього на 

забезпечення зазначених питань є занадто низькими та недостатньо дієвими. 

Окрім нього джерелами такого фінансування можуть виступати місцеві 

бюджети, громадські фонди, приватні фонди, суб'єкти господарювання та 

домогосподарства [5, с. 365]. 

 

Таблиця 1. Капітальні інвестиції (млн. грн.) [2]. 

 

 

 

 

 

 

З усіх видів інвестицій в людський капітал найважливішими є 

вкладення в здоров'я і освіту. Якщо проаналізувати показники капітальних 

інвестицій у цих галузях за 2012 – початок 2014 рр. видно, що обсяги 

вкладень різко падають. На даний момент ці показники є занадто малими для 

задоволення найнеобхідніших потреб, адже інвестиції у освіту сприяють 

формуванню фахівців високої кваліфікації, праця яких робить найбільший 

вплив на темпи економічного зростання, а капіталовкладення в здоров’я 

призводить до скорочення захворювань і смертності, продовження 

працездатного життя людини, а отже, часу функціонування людського 

капіталу [1, с. 30].  

В наш час в країні спостерігається криза праці. Праця перестала бути, 

для багатьох людей, сенсом життя і перетворилася на засіб виживання. У 

таких умовах не може йти мови ні про високопродуктивну і ефективну 

працю, ні про зростання кваліфікації працівників та розвитку їх ініціативи, ні 

про формування сильної трудової мотивації. Головне завдання з точки зору 

мотиваційного процесу працівників – це зробити їх не стільки володарями 

засобів виробництва, скільки власниками своєї власної робочої сили. Сучасні 

підходи до мотивації формувалися під впливом основних теоретичних 

напрямів. Мотивація ґрунтується на двох категоріях: потреби – відчуття 

фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь і винагороди – те, що 

людина вважає цінним для себе. Мотиватори праці сучасного періоду: 

заробітна плата номінальна – оплата праці (основна, премії, надбавки); 

заробітна плата реальна – підвищення тарифних ставок, компенсаційні 

виплати; страхування життя; відрахування в пенсійний фонд; програми 

медичного обслуговування; мотивування вільним часом; програми навчання 

персоналу; організація харчування та інше [3].  

Для поліпшення якості та збільшення кількості людського капіталу 

необхідно:  

1) спрямовувати інвестиційні ресурси на перенавчання існуючого трудового 

потенціалу більш конкурентоспроможним професіям;  

Галузь 2012 2013 2014 

Охорона здоров’я та надання соціальноїдопомоги 2543,2 1894,3 469,2 

Освіта 1341,2 876,9 323,1 

Інформація та телекомунікації 8971,0 9785,1 5585,8 



2) перепрофілювання, підвищення кваліфікації, оскільки вкладання коштів у 

перепідготовку адаптованих до умов конкретного виробництва працівників 

забезпечить швидку віддачу;  

3) потрібно заохочувати та підтримувати бажання персоналу здобувати вищу 

освіту, створювати умови для підвищення його культурного рівня, охорони 

здоров’я [4, с. 122]. 

Для оцінки ефективності інвестиційних вкладень в людський капітал 

використовують цілий ряд критеріїв і показників. Період окупності – це 

відношення загальних витрат до постійного граничного доходу, 

обчислюється за заданий проміжок часу, місяць або рік. Цей показник зв’язує 

витрати і доходи, і з його допомогою різні програми інвестування можуть 

бути приблизно оцінені з погляду їх відносної ефективності [3]. Віддача від 

інвестицій у людський капітал залежить безпосередньо від терміну його 

використання, тобто визначається часом, що залишився до закінчення 

працездатного періоду життя людини. Чим раніше зроблено інвестиції в 

людину, тим довше вони даватимуть віддачу. Але слід враховувати, що 

якісніші та триваліші інвестиції приносять, як правило, більший і триваліший 

ефект [4, с. 120]. 

Таким чином, усвідомлення потреби інвестицій у людський капітал є 

дуже важливим. Зростання якості продуктивних сил, а, отже, і 

продуктивності праці, забезпечить задоволення потреб населення. 

Інвестування в людський капітал впливає не лише на розвиток людського 

потенціалу, а й на зростання ВВП України. Задоволеність життям є одним із 

показників підвищення якості життя населення держави. На жаль, зараз в 

Україні показники капітальних інвестицій критично малі і це негативно 

впливає на розвиток країни, адже інвестуючи в людський капітал держава не 

тільки забезпечує економічний розвиток суспільства, а й вирішує проблеми 

соціальної стабільності.  
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