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МЕТА РОБОТИ

 Метою статті є дослідження 
основних типів інвестицій у 
людський капітал та оцінка 
сучасних показників 
капіталовкладень в Україні для 
розвитку цієї галузі. 



ЩО ТАКЕ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ?

 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.



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.



КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 На макрорівні основним джерелом фінансування людського 
розвитку є Державний бюджет України.

 Якщо проаналізувати показники капітальних інвестицій у цих 
галузях за 2012 - початок 2014 рр. видно, що обсяги вкладень 
різко падають.

Галузь 2012 2013 2014

Охорона 

здоров'я та 

надання 

соціальної 

допомоги

2543,2 1894,3 469,2

Освіта 1341,2 876,9 323,1

Інформація та 

телекомунікації
8971,0 9785,1 5585,8



 Головне завдання з точки зору мотиваційного 
процесу працівників – це зробити їх не стільки 
володарями засобів виробництва, скільки власниками 
своєї власної робочої сили.

В НАШ ЧАС В КРАЇНІ 

СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ КРИЗА ПРАЦІ



ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ 

КІЛЬКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

НЕОБХІДНО: 

1) спрямовувати інвестиційні ресурси 
на перенавчання існуючого трудового 
потенціалу більш 
конкурентоспроможним професіям; 
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.



ПЕРІОД ОКУПНОСТІ

 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.



ВИСНОВКИ

 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.



Дякую за увагу


