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РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  

В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL  

IN MODERN SOCIETY 

 
В статті наводиться узагальнений аналіз розвитку людського капіталу в 

сучасному суспільстві. Запропоновано розглядати розвиток через призму систем-

них змін в людині праці у результаті інвестицій в освіту, а також на вдоскона-

лення потреб і трудових здібностей індивідів. 
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The article provides a generalized analysis of the development of human capital 

bin modern society. Invited to consider the development through the prism of systemic 

changes bin human labor as a result of investment in education, as well as a timproving 

the employment needs and abilities of individuals. 

Keywords: humancapital, human capital development, personality, investing in 

people, employment capacity of human labor. 

 

Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство переходить 

на інноваційний шлях соціально-економічного розвитку, заснованого на 
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знаннях, і потребує найвищого рівня людських продуктивних сил. Інвестиції 

в науку, освіту, соціальну сферу в сучасних умовах господарювання мають 

важливе соціально-економічне значення, сприяють розширеному відтворен-

ню та накопичення людських здібностей, професійних компетенцій та еко-

номічних можливостей населення. Державні та приватні інвестиції направ-

ляються на якісне вдосконалення структури, змісту і характеру людського 

капіталу, професійних знань, набуття навичок, поширення досвіду, розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей, зміцнення високих моральних якостей 

людини праці. 

Пізнання суті і змісту процесу стійкого розвитку людського капіталу, 

розробка механізму його забезпечення в сучасних умовах господарювання 

стає важливим і необхідним. Без розуміння закономірностей процесу розви-

тку людського капіталу неможливі концептуалізація сучасної соціальної по-

літики, здійснення адекватного соціального планування в сферах зайнятості, 

освіти, охорони здоров'я, регулювання трудових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку люд-

ського капіталу в сучасному суспільстві, а також питання відтворення та на-

копичення людських здібностей, професійних компетенцій та економічних 

можливостей населеннявисвітлюються в працях багатьох відомих українсь-

ких та зарубіжних учених, зокрема В. Антонюк [1], Л. Безтелесна [2], 

Н. Верхоглядова [6], Н. Іваннікова [6], С. Ільїна [6], О. Лавріченко [6], 

О. Левченко [4], В. Никифоренко [7], О. Носик [5], Н. Ушенко [8], 

Я. Фитценц [9] та ін. Незважаючи на свою значимість і актуальність про-

блема розвитку людського капіталу залишається теоретично мало розробле-

ною. У своїх наукових працях дослідники розглядають загальні аспекти роз-

витку людського капіталу, а в питаннях сутності, форми та змісту розвитку 

людського капіталу існують певні дискусійні моменти. 

Постановка завдання. Ціллю даної статті є визначення теоретико-

методологічних основ розвитку людського капіталу в сучасному суспільстві, 

та надання пропозицій з удосконалення даного процесу. 

Виклад основного матеріалу. У рамках досліджень з економічної фі-

лософії ми знаходимо методологічні розробки, присвячені дослідженню 

процесів розвитку економічної людини. Виходячи з принципів класичної 

економічної філософії, всякий розвиток визначає суттєве, об'єктивний рух 

явища і прогресивні його зміни у часі. 

Г. Гегель підкреслює, що розвиток необхідно досліджувати через ана-

ліз руху і зміни соціально-економічних явищ у часі. Розвиток явища, так са-

мо як і рух, нескінченний і безперервний, і в той же час він існує всякий раз 

як окремий кінцевий соціально-економічний процес. Розвиток слід визначи-

ти, як зміну стану, тобто перехід з одного стану в інший, який вважається 

кращим, більш ефективним або доцільним для діяльності. Розвиток соціаль-

но-економічного явища може розглядатися на різних рівнях його прояву: 

рухи від зовнішнього до внутрішнього і від внутрішнього до зовнішнього 



 306 

прояву; перехід від старого до нового і від нового до старого, від нижчого 

до вищого і від вищого до нижчого, від випадкового до необхідного і від не-

обхідного до випадкового [3, c. 15]. 

На основі аналізу даних методологічних підходів можна зробити ви-

сновок про те, що розвиток людського капіталу підпорядковується загаль-

ним законам розвитку будь-якого соціально-економічного явища. Тому мо-

жна говорити, що дослідження соціально-економічних процесів розвитку 

людського капіталу має здійснюватися на основі уточнення суттєвих харак-

теристик розвитку людського капіталу, виявлення економічних і соціально-

економічних проявів даного процесу. 

Важливо обґрунтувати зв'язок і джерела всякого людського розвитку, 

а також соціально-економічного розвитку людського капіталу як результату 

цільової діяльності держави, окремих організацій, сім'ї, індивідів. У даному 

питанні ми поділяємо позицію В. Антонюка, який доводить, що соціально-

економічний процес розвитку людського капіталу в міру становлення інфо-

рмаційного суспільства характеризується переважанням інформаційних тех-

нологій і стає вирішальною умовою і метою державного регулювання суспі-

льного знання, яке приносить все більш високі економічні результати [1, 

с. 33]. По суті, розвиток інформаційних технологій, трансформації економі-

ки, пов'язані зі становленням інформаційного суспільства, призводять до то-

го, що найважливішими чинниками суспільного функціонування стають 

людський капітал, інвестиції в розвиток його різних форм і проявів. 

Теоретичні підходи економічної філософії активно використовуються 

як в економічній теорії, так і в економічній соціології. Так в теоріях культу-

рного капіталу розробляються загальні принципи дослідження соціально-

економічних процесів розвитку культурного капіталу як найважливішої фо-

рми людського капіталу суспільства. Виходячи з цих теорій, соціально-

економічна динаміка розвитку людського капіталу проявляється у системі 

взаємодії працездатного населення. У загальному вигляді соціально-

економічна взаємодія – це складна система обмінів, обумовлених способами 

зрівноваження винагород і витрат. Якщо передбачувані витрати вище очіку-

ваної винагороди, люди навряд чи почнуть взаємодіяти. Тому процес розви-

тку людського капіталу є двоїстим: з одного боку, процес відбиває внутріш-

ні зміни людського капіталу у результаті інвестицій в потенційну і економі-

чно задіяну форму, з іншого – це зміна функціональних проявів носія люд-

ського капіталу. 

Висновки розглянутих наукових підходів проявляються в сучасних 

умовах суспільного відтворення, де змінюється структура соціально-

економічних цінностей суспільства, оцінка суспільного багатства, значення і 

роль людини і соціальної сфери в динаміці суспільного розвитку. Остання 

все більшою мірою перестає оцінюватися через економічні характеристики. 

Національне багатство може розширити можливості вибору для людей. 

Цього, однак, може і не статися. Визначальним тут є не саме по собі багатс-
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тво, а те, як його використовують різні країни. І до тих пір, поки суспільство 

не усвідомить, що основне його багатство – це люди, зайва заклопотаність 

виробництвом матеріальних благ буде затуляти кінцеві цілі збагачення жит-

тя людей [8, с. 15]. 

Дослідники вказують на те, що один з аспектів процесу розвитку люд-

ського капіталу, на який досі не звертали уваги, стосується економічної і ор-

ганізаційної культури. Культура – визначальний аспект будь-якої економіч-

ної організації. Т. Діл та А. Кеннеді розробляють парадигму розвитку люд-

ського капіталу в контексті вдосконалення корпоративної культури [10]. 

Вони описали, як культура створює очікування, ритуали, табу. 

Ф. Тромпенаарста К. Хемпден-Тернер створили більш широку концепцію, 

що розглядає глобальні проблеми системи цінностей як форми розвитку 

людського капіталу та їх різноманітність по всьому світу [11; 12]. Ці автори 

відмовляються від глибинного вивчення розвитку людського капіталу як 

економічного явища, а на поверхневому рівні розглядають історичні форми 

розвитку зовнішніх проявів даної категорії, яка безперечно пов'язана з істо-

ричним процесом розвитку людської життєдіяльності суспільства. Сучасний 

етап науково-технічного розвитку призводить до посилення ролі творчих 

властивостей і якостей людини, але як і при яких умовах вони формуються 

як капітальна вартість отримання доходу в даних теоріях – не розкривається. 

По суті, даний методологічний підхід не суперечить класичним еко-

номічним парадигмам розвитку людського капіталу. Тут розвиток пропону-

ється розглядати на поверхневому його прояві. Не заперечуючи сутнісних 

основ інвестування, освітнього вдосконалення потреб і трудових здібностей 

індивідів, автори констатують, що розвиток людського капіталу відбиваєть-

ся насамперед на культурі трудових відносин. Відносини включають взає-

модію не тільки з клієнтами, а також з постачальниками, партнерами, кон-

курентами, ЗМІ, спільнотою та урядом – в дійсності з усіма, що беруть уч-

асть у спільному процесі або з експертами. 

Узагальнюючи дані підходи, необхідно констатувати, що розвиток 

людського капіталу є двоїстим процесом. З одного боку, цей процес відбиває 

внутрішні зміни людського капіталу в результаті інвестицій в потенційну і 

економічно задіяну форму. Розвиток пропонується розглядати через призму 

системних змін в людині праці у результаті інвестицій в освіту, а також на 

вдосконалення потреб і трудових здібностей індивідів. При цьому необхідно 

підкреслити, що соціально-економічний процес розвитку людського капіталу 

відбивається насамперед на культурі трудових відносин працівників. 

З іншого боку, розвиток людського капіталу – це зміна економічних 

функціональних проявів носія людського капіталу. Дослідники-економісти 

активно розвивають цю тезу. Вони підкреслюють, що для більш повної та 

розгорнутої характеристики розвитку людського капіталу як економічного 

процесу необхідно враховувати принцип функціонального підходу. 

Розглянемо погляди дослідників теорії людського розвитку на процес 
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розвитку людини як носія людського капіталу. У ракурсі парадигм людсько-

го розвитку формуються сучасні методологічні основи цільового розвитку 

людини як носія людського капіталу. Дані концепції були вперше розробле-

ні групою експертів Програми розвитку ООН в кінці 80-х рр. ХХ ст. У рам-

ках даної декларації підкреслюється, що найважливіше право людини –  

це право на розвиток. Людина є основним суб'єктом процесу економічного і 

соціального розвитку суспільства, потреби людини – основа комплексного 

розвитку людини, в тому числі і його економічної складової. 

У нових умовах теорія людського капіталу розвивається в розширюва-

льному контексті, в рамках концепції людського розвитку. Нові підходи пе-

редбачають тлумачення розвитку людини як власне мету і критерій суспіль-

ного прогресу [8, с. 63]. У той же час, у рамках даної концепції людський 

розвиток характеризується розширеної інтерпретацією процесу комплексно-

го розвитку людини, в тому числі її трудової сутності [6, с. 21]. Людина роз-

глядається як мета реалізації єдиного збалансованого взаємопов’язаного на-

бору заходів фінансової, економічної, соціальної та екологічної політики 

держави, соціальні результати якої і породжують багатоаспектний процес 

розвитку капітальних, економічно важливих характеристик людини. 

Економічно активне населення в сучасних умовах виступає виробни-

ком всіх матеріальних і духовних благ, носієм вартості та комплексних тру-

дових характеристик, що визначають економічні можливості відтворюваль-

ної діяльності індивідуальних, колективних, суспільних цілей та інтересів, 

засобів науково-технічного, духовного і соціального розвитку, джерелом 

основних доходів держави, підприємств і об'єднань, окремих індивідів. 

Таким чином, розвиток економічної складової людини в остаточному 

підсумку досягається через зростання рівня життя людей, вдосконалення 

потреб (у тому числі і соціально-економічних), освітній розвиток і розши-

рення економічних можливостей людини праці. В концепції людського роз-

витку переконливо доведено, що потреби людини є основою її комплексно-

го вдосконалення. Розвиток людського капіталу реалізується через зростан-

ня доходів його носія і має проявлятися, насамперед, у розвитку його потреб 

у волі, духовних і економічних цінностях і потребах. Останні і складають 

найважливіший показник розвитку людського капіталу. Тому людина є ос-

новним суб'єктом процесу економічного і соціального розвитку суспільства. 

Розвиток економічно активного населення як носія людського капіталу ві-

дображає зростання доходів населення, інвестицій в людину праці, підгото-

вку, перепідготовку і використання її у продуктивному процесі в якості ка-

пітальної вартості. Ні в одній із сучасних розвинених країн не існує проблем 

недостатньої насиченості трудовими ресурсами. У всіх вікових групах насе-

лення має місце безробіття. Складність у вступі на постійно наявні вакантні 

місця пов'язана не з відсутністю бажаючих, а з браком у них освіти, умінь, 

виробничого досвіду, інтелектуальних даних. Можна припустити, що сучас-

ному рівню розвитку економіки властива загальна кількісна достатність 
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трудових ресурсів і в той же час гострий дефіцит в особливих трудових ре-

сурсах, характеризуються особливою системою вартості, носіїв високо роз-

виненого інтелектуально-освітнього людського капіталу. 

Проаналізуємо погляди дослідників, які розглядають розвиток людсь-

кого капіталу в рамках економічних теорій. Аналітики вказують, що на ран-

ній стадії становлення класичних традицій теорії капіталу поняття «розви-

ток капіталу» об'єднувало в собі різні аспекти: розвиток власності, контролю 

над засобами виробництва і домагання на отримання майбутнього доходу. 

В різних економічних теоріях важливість економічного розвитку люд-

ського капіталу визначається положенням самої людини як мети розвитку 

економіки і як носія людського капіталу, що реалізує економічний успіх на-

ції. В літературі чітко виділені два напрямки дослідження економічного роз-

витку людського капіталу. Перший характеризується поглядами вчених, які 

розглядають виробничий розвиток людського капіталу через систему освіти 

працівника, одержання ним кваліфікації без прямого взаємозв'язку цього 

процесу та інвестиційних процесів [5, с. 23]. Другий напрямок характеризу-

ється тим, що його представники відносять до економічного розвитку люд-

ського капіталу всі інвестиції у людину, які сприяють формуванню у неї 

економічно необхідних знань, навичок, якостей та рис [4, с. 14]. 

Інший підхід до розвитку людського капіталу представляє американ-

ський економіст Я. Фитценц [9, с. 14]. Він доводить, що знання, уміння і 

ставлення до праці робочої сили вирізняють сучасні процвітаючі компанії 

від посередніх. При цьому підкреслюється, що люди самі по собі не єдина 

сила, що стоїть за істотною міццю людського капіталу. Ключ до створення 

багатства не в кількісному складі співробітників. Насправді саме інформа-

ція, якою володіє людина та її здатність і готовність поділитися нею визна-

чають ціннісний потенціал. Сьогодні інформація і люди пов'язані як ніколи 

раніше: одне не може з повною віддачею працювати без іншого. Працівники 

потребують не тільки інвестицій, але і своєчасної, суттєвої, і найважливіше 

організованої інформації більше, ніж величезних будівель та колосальної кі-

лькості обладнання. Необхідно своєчасно вкладати корисні дані в руки люд-

ського капіталу і навчати співробітників використовувати таку інформацію. 

Тому розвиток людського капіталу пов'язано з нарощуванням трудових зді-

бностей і досвіду, що, у свою чергу, дозволяє співробітникові перетворюва-

ти дані в інформацію, що має сенс, відносяться до питання робочої практи-

ки, ділитися цією інформацією з іншими. 

Я. Фитценц підкреслює вирішальне значення в розвитку людського 

капіталу формування мотивації працівників організації. При цьому зазначає, 

що відсутність мотивації ділитися інформацією – значна перешкода для ро-

боти інформаційних систем і добування вартості. Повторимо: саме по собі 

володіння інформацією не більш корисно, ніж володіння яким-небудь іншим 

ресурсом, до тих пір, поки ми не дізнаємося, як, навіщо і коли поділитися 

нею. Досвід неодноразово показував, що в іншому випадку інформація стає 
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лише дорогим і мало використовуваних майном. Слідує неминучий висно-

вок: довгострокова рентабельність залежить від створення культури надання 

інформації. Це необхідна умова будь-якої спроби керувати інтелектуальним 

капіталом [9, с. 24]. 

Нескладно помітити, що даний підхід передбачає помилкове абстрагу-

вання від самих етапів процесу становлення та розвитку різних форм люд-

ського капіталу. У той же час ці вчені вперше теоретично обґрунтували і до-

вели чіткий зв'язок між розвитком людського капіталу як економічного 

явища і фактом використання (економічного накопичення) тих або інших 

здібностей працівника чи працівників з метою отримання доходу. Ці висно-

вки, з одного боку, дають можливість розглядати розвиток людського капі-

талу в рамках загальних теорій капіталу, з іншого – являють собою найваж-

ливіший теоретичний фундамент для подальшого дослідження процесів і 

закономірностей його розвитку. 

Дослідники економічної теорії розкривають розвиток людського капі-

талу через призму аналізу системи інвестицій в людину, вартісного вияву 

даних інвестицій у процесі вдосконалення втіленої в людині здатності при-

носити дохід, зміни зайнятості, трудових процесів накопичення людського 

капіталу. Тому розвиток людського капіталу в даному контексті [2, с. 95] – 

це розвиток форм економічної життєдіяльності людини, насамперед компе-

тенцій працівників у формі професійних знань, трудових здібностей, нако-

пичених умінь, навичок, досвіду і освіти зайнятого населення. Розвиток 

людського капіталу здійснюється в рамках системи інтелектуального капі-

талу суспільства, носієм якого є єдиний суб'єкт праці. 

Висновки. Отже, процес розвитку людського капіталу досліджується 

різними науковими школами: теорією економічної філософії і соціальної 

економіки (теорії комплексного розвитку людини, теорії розвитку культур-

ного і соціального капіталу населення); соціально-економічними концепція-

ми людського розвитку (теорії розвитку освітнього потенціалу, теорії розви-

тку життєвого потенціалу працівників); економічними концепціями розвит-

ку людського капіталу (теорії капіталу, теорія людського капіталу). 

Ураховуючи вищевикладене, необхідно зробити висновок про те, що, 

незважаючи на різні підходи до розгляду даного процесу, практично всі до-

слідники його пов'язують з розвитком трудових здібностей людини праці. З 

одного боку, процес відбиває внутрішні зміни людського капіталу в резуль-

таті інвестицій в потенційну і економічно задіяну форму. Розвиток пропону-

ється розглядати через призму системних змін в людині праці у результаті 

інвестицій в освіту, а також на вдосконалення потреб і трудових здібностей 

індивідів. У цьому контексті реалізується ідея економістів про те, що соціа-

льно-економічний процес розвитку людського капіталу відбивається насам-

перед на культурі трудових відносин працівників. З іншого боку, розвиток 

людського капіталу – це оновлення вартісного вияву даних інвестицій у 

процесі вдосконалення втіленої в людині здатності приносити дохід. 
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