
117

  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок з важливими науко-
вими чи практичними завданнями. У 
сучасному соціально-економічному серед-
овищі людський капітал набуває першо-
рядного значення та стає одним з головних 
джерел розвитку підприємств, сфер еконо-
мічної діяльності та суспільства в цілому. 
Саме людський капітал в період побудови 
інформаційного суспільства (яке ще має 
назву «суспільство знань») є визначальним 
фактором підвищення конкурентоспромож-
ності та виробничої ефективності підпри-
ємств. Перманентний розвиток науково-
технічного прогресу, множення нових знань, 
поява та розвиток новітніх методів передачі 
інформації підвищує вимоги до інтелекту-
альних збірностей людини, призводячи до 
зростання наукового та практичного інтер-
есу до проблеми розвинення людського 
капіталу у напрямку його інтелектуалізації. 

У Стратегії державної кадрової полі-
тики на 2012 – 2020 роки [1, с. 2] визна-
чено, що основними цілями реалізації дер-
жавної кадрової політики, серед іншого, 
є державна підтримка цільових науково-

практичних досліджень у сфері розви-
тку людського потенціалу. Тобто розвиток 
людського капіталу та потенціалу є пріори-
тетної державною задачею.

У зв’язку з цим постає нове наукове 
завдання уточнення змістовного наповне-
ння терміну «людський капітал», пов’язане 
з безліччю змін у соціально-економічному 
середовищі, які впливають на структуру 
людського капіталу, його розвиток та 
ефективність використання в період фор-
мування інформаційного суспільства, що 
ї обумовлює актуальність тематики дослі-
дження. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Треба визнати, що проблемою люд-
ського капіталу на протязі останніх років 
займалися низка вчених, які здійснили 
вагомий внесок у розвиток теорії люд-
ського капіталу. Особливої уваги потребу-
ють праці закордонних вчених Дж. Беккера 
(Becker G.), М. Гроссмана (Grossman M.), 
О. Нордхауга (Nordhaug O.) [2-4] та інших. 
Ці вчені навели теоретичні основи сучас-
ного погляду на людський капітал, який, 
на відміну від тих, що існували у ХІХ сто-
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річчі та базувалися переважно на визнанні 
першості фізичних здібностей людини до 
праці (наприклад, погляди А. Маршалла 
[5, с. 218]), довели, що у сучасному світі на 
перший план виходять інтелектуальні зді-
бності людини. 

Втім, багато проблем розвитку люд-
ського капіталу та його ролі в діяльності 
сучасних підприємств до тепер залиша-
ються невирішеними. Зокрема, диску-
сійним залишається поняття та складові 
людського капіталу, роль психофізичних та 
емоційних аспектів в його розвитку. 

Формулювання цілей статті. Вихо-
дячи із існуючих дискусійних питань, 
метою статті є визначення поняття, скла-
дових людського капіталу та їх змістовного 
наповнення із урахуванням особливостей, 
притаманних сучасному суспільству. 

Виклад основного матеріалу. Багато-
річні наукової дослідження зарубіжних та 
вітчизняних вчених призвели до того, що 
в науковому обігу виникло багато різно-
планових визначень терміну «людський 
капітал». Автори узагальнили існуючі нау-
кові надбання зарубіжних авторів у цьому 
напрямку (таблиця 1). 

Аналізуючи наукові надбання авторів 
пострадянського простору щодо терміну 
«людський капітал», автори визначити 
найбільш суттєві (табл. 2).

Усі наведені визначення людського 
капіталу можна поділити на два принци-
пово різних напрямки, які стосуються дже-
рел та форми виникнення цього капіталу, 
а саме:

− визначення, які базуються на при-
родному походження людського капіталу, 
тобто розглядаються як сукупність нада-
них природою людині запасів здібностей і 
якостей, які він може застосовувати в про-
цесі життя та праці;

− визначення, які віддають перевагу 
процесу зовнішнього інвестування (фінан-
сового, освітнього, інтелектуального тощо) 
як джерелу формування та накопичення 
людського капіталу.

На підставі доопрацювання існуючих 
доробок, автори дійшли до висновку, що 
обидва напрямки у сучасних умовах мають 
право на існування. Інвестицій в розвиток 

людського капіталу будуть малоефектив-
ними, якщо у людини немає здібностей 
до певного виду праці. Тому вважаємо, 
що людський капітал – це своєрідний 
фонд здібностей, наданих природою, а 
також знань, навичок, досвіду та здатності 
завдяки їм отримувати дохід, якість та 
шляхи використання якого впливають як 
на життя самої людини, так і суспільства 
у цілому, та розвивається завдяки різно-
спрямованим інвестиціям в нього. 

Аналізуючи складові людського капі-
талу, можна виділити такі основні складові, 
які докладно описано у науковій літературі 
[6, с. 105]:

1. Капітал здоров’я. До нього відно-
ситься фізична сила, витривалість, працез-
датність, імунітет до хвороб, становлення 
до шкідливих звичок, період активної тру-
дової діяльності.

2. Трудовий капітал. До цього елементу 
слід віднести знання, компетенції, профе-
сійні та інші здібності, досвід роботи, здат-
ність до навчання, швидкість оволодіння 
новими знаннями та здатність ефективно 
їх використовувати. 

3. Інтелектуальний капітал. Це наявні 
нематеріальні активи, які можуть бути 
застосовані у трудовій діяльності, та 
визначаються рівнем та якістю освіти інди-
віда, рівнем інтелектуальних та творчих 
здібностей. 

4. Організаційно-підприємницький 
капітал. Він трактується як здатність до 
інноваційно-творчої діяльності, фор-
мування плідних бізнес-ідей. Цей капі-
тал, за думкою И. Шумпетера [7, с. 154], 
формується та накопичується в процесі 
оволодіння знаннями, набуття навичок 
і досвіду в процесі трудової та підпри-
ємницької діяльності та розвивається 
завдяки освіті.

5. Культурно-моральний капітал. Цей 
капітал визначає загальний культурний 
розвиток суспільства та конкретного інди-
віду, його морально-етичні якості. Він уза-
гальнює існуючу в суспільстві систему цін-
ностей, рівень загальної культури, етичні 
норми тощо. У підсумку культурно-мораль-
ний сприяє духовному розвитку індивіду.

Усі перелічені складові людського капі-
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Таблиця 1
Визначення поняття «людський капітал» зарубіжних авторів

Автор Зміст поняття «людський капітал»
Армстронг М. Знання, вміння та здібності працівника організації.

Беккер Г.
Наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Інвестиціями в 
нього можуть бути освіта, накопичення професійного досвіду, охорона 
здоров'я, географічна мобільність, пошук інформації. 

Бен-Порет І.
Фонд, функція якого-виробництво трудових послуг в загальноприйнятих 
одиницях виміру і який в цій своїй якості аналогічний будь-якій машині 
як представниці речового капіталу. 

Долан Е. Дж. Капітал у вигляді розумових здібностей, отриманий через формальне 
навчання або освіту або через практичний досвід. 

Маршалл А. Частина багатства людини, яку він виділяє на отримання доходу в 
формі грошей за допомогою торгово-промислової діяльності. 

Туроу Л. Здатність індивідуума до виробництва товарів і послуг, його 
продуктивні здібності, обдарування і знання.

Фішер С. Міра втілення в людині здатності приносити дохід. 

Джерело: складено авторами на основі дослідження низки праць зарубіжних авторів

Таблиця 2
Визначення поняття «людський капітал» авторів пострадянського простору

Автор Зміст поняття «людський капітал»

Абалкін Л. І.

Сума вроджених здібностей загальної і спеціальної освіти, придбаного 
професійного досвіду, творчого потенціалу, морально-психологічного 
і фізичного здоров'я, мотивів діяльності, що забезпечують можливість 
приносити дохід. 

Волгін Н. А.
Сформований в результаті інвестицій запас знань, умінь, навичок 
і мотивацій, що відображає сукупність фізичних, інтелектуальних і 
психологічних якостей і здібностей особистості. 

Дирка С.

Частина людського ресурсу, що капіталізується, та відноситься до 
реально функціонуючого працівника, працездатної частини населення, 
досвід і знання якої залучені, задіяні і розвиваються, приводячи до 
створення доданої вартості і множенню доходів. 

Егоршин А. П.
Сукупність природних і накопичених якостей, здатних бути джерелом 
доходу для людини і визначати вартість робочої сили і продуктивність 
праці.

Кокорєв І. А.

Накопичене суспільством багатство загальнолюдських знань, 
що виражається в сукупності професійної компетентності, 
культури, здоров'я та мотивації працівників, що підвищує їх 
конкурентоспроможність на ринку праці. 

Кураков Л. П.
Особливий вид капіталовкладень, сукупність витрат на розвиток 
відтворювального потенціалу людини, підвищення якості і поліпшення 
функціонування робочої сили. 

Трунін С. Н.

Сформований в результаті відповідних інвестицій і накопичений 
індивідом певний потенціал здоров'я, знань, умінь і навичок, а також 
соціальних характеристик (духовних, моральних якостей, ціннісних 
орієнтацій), який використовується в умовах ринкової економічної 
системи в різних сферах суспільного виробництва, забезпечує 
підвищення продуктивності праці. 

Джерело: складено авторами на основі дослідження низки праць авторів пострадянського простору
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Таблиця 3
Деякі соціальні показники країни 

Показники 2008 р. 2010 р. 2012 р. 2014 р.
Безробітне населення, % (від загальної 
кількості працездатного населення) 6,4 8,1 7,5 9,3

Індекс споживчих цін, % +22,3 +9,1 -0,2 +24,9
Динаміка реальної заробітної плати, % +6,3 +10,2 +14,4 -6,5
Частка населення із загальними доходами у 
місяць, нижчими прожиткового мінімуму, % 7,5 8,6 9,0 8,6

Кількість злочинів на 100 чол., од 0,8 1,1 0,9 1,3
Кількість випадків психічних захворювань на 
100 чол., од. 1,62 1,63 1,80 1,81

талу є на сьогодні актуальними та значу-
щими для розвитку суспільства та індивіда. 
Проте, у сучасних складних соціально-еко-
номічних умовах – з одного боку, та форму-
ванні нового інформаційного суспільства – з 
іншого боку, виникає потреба в урахуванні не 
лише тих чинників, яки прямо чи опосеред-
ковано сприяють підвищенню рівня доходу 
особистості. Превалювання нефізичної 
праці (яка потребує значних психо-емоціо-
нальних та інтелектуальних витрат) на фоні 
загального нестійкого середовища форму-
ють передумови для появи інших складових 
людського капіталу та вимагають ураху-
вання емоційних чинників, оскільки емоцій-
ний дискомфорт, у більшості випадків, при-
зводить як до зниження активності розвитку 
більшості складових людського капіталу, так 
і до більш негативних наслідків.

Так, на сьогодні порушення психічного 
здоров’я та психоемоційного стану людини 
відноситься до числа серйозних про-
блем, що постають перед всіма країнами, 
оскільки в той або інший період життя такі 
проблеми виникають принаймні в кожної 
четвертої людини. За даними Всесвітньої 
організації з охороно здоров’я [8], показники 
кількості порушень психічного здоров’я в 
Європейському регіоні дуже високі: близько 
100 млн. чол. переживають стан тривоги та 
депресії, понад 21 млн. страждають від роз-
ладів, пов’язаних із уживанням алкоголю, 
понад 8 млн. – біполярними афективними 
чи панічними розладами.

Психічні розлади – друга (після сер-
цево-судинних захворювань) по значу-

щості причина появи хронічних захворю-
вань та смертності. Зокрема, в Європі до 
40 % хронічних захворювань – це саме 
психічні розлади, а 35-45% випадків неви-
ходу на роботу пов’язані із проблемами 
психічного здоров’я чи депресіями. Також 
статистка свідчить, що у розвинених краї-
нах серед людей у віковій групі 15-35 років 
самогубство у стані депресії посідає друге 
місце серед причинах смертності після 
дорожньо-транспортних подій.

Як свідчить державна статистика Укра-
їни [9], за останні роки в нашій країні також 
спостерігається негативні тенденції щодо 
стану психологічного здоров’я населення 
(табл. 3), що пов’язано із низкою чинників.

Дані таблиці 3 свідчать, що за останні 
роки спостерігається значене підвищення 
частки безробітного працездатного насе-
лення (майже вдвічі), що призводить до 
зростання кількості осіб, які знаходяться 
за межею бідності (на 14,6%). Ці тенденції, 
на фоні зростання індексу споживчих цін 
та скорочення реальної заробітної плати, 
опосередковано призводять до суттє-
вого зростання злочинності (більш, ніж на 
60%). Ці та інші чинники (економічна криза, 
ризики загострення політичної нестабіль-
ності, наявність значної кількості пере-
міщених осіб в наслідок геополітичних 
змін тощо) у підсумку сприяють проявам 
емоційної нестабільності багатьох людей. 
Про це свідчать дані щодо кількості захво-
рювань, пов’язаних із емоційним станом 
людини, які за останні роки збільшуються. 
Суттєво зростає кількість звернень за пси-
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хологічною допомогою та центрів надання 
цієї допомоги. 

Світові тенденції та національні умови 
обумовлюють потребу в урахуванні емоцій-
ного чиннику при аналізі людського капіталу 
та уведенні до переліку складових цього 
капіталу емоційного капіталу як окремого 
елементу. Визначимо, що, на нашу думку, 
емоційний капітал – це сукупність наявних 
від народження та отриманих в процесі 
життя якостей, які формують в людини:

− здатність до інтеграції в соціум;
− вміння правильно аналізувати осо-

бистісні проблеми та зовнішнє оточення;
− відповідно реагувати на стресові 

ситуації та керувати емоціями;
− приймати рішення, керуючись у 

необхідних обсягах і раціональними мис-
ленням, і інтуїцією;

− будувати відносини з оточуючими 
на базі оптимального компромісу та толе-
рантності, зводячи до мінімуму негативні 
емоції від чинників, які неможливо чи 
досить складно змінити.

Враховуючи вищевикладене, наведемо 
власне бачення складових людського капі-
талу та їх змістовного наповнення (табл. 4).

Кожна з визначених складових потре-
бує формування відповідних показників 
задля можливості її кількісного визна-
чення, практичних рекомендації щодо її 
урахування в ході атестації персоналу під-
приємства. Також виникає необхідність 
розробки методичного підходу для розра-
хунку інтегральної оцінки рівня людського 
капіталу окремо для індивіда та в цілому 
для суб’єкта підприємницької діяльності, 
який використовує найманий труд.

Таблиця 4
Складові людського капіталу

Складові людського 
капіталу Основні характеристики 

Капітал здоров'я

Здатність людини до накопичення та збереження власного 
фізичного здоров’я та здатності до праці, яка накопичуються завдяки 
заходам охорони здоров’я як власного, так і загальнодержавного 
рівня. 

Трудовий капітал

Здатність людини до трудової діяльності, яка формується 
завдяки загальнодержавної системі науки і освіти, підготовки і 
перепідготовки, перекваліфікації, а також власному саморозвиненню 
та індивідуальним науково-освітніх та професійним програмам.

Інтелектуальний капітал
Здатність людини до генерування власних ідей чи ефективного 
використання запозичених в процесі навчання та загального 
інтелектуального розвитку індивіду.

Організаційно 
підприємницький капітал

Здатність людини до організації власної підприємницької діяльності 
чи ефективної інтеграції в існуючи бізнес-процеси, яка формується 
в процесі освіти і підвищення кваліфікації та підтримується 
інвестиціями (державними, приватними та іншими) в розвиток 
бізнесу.

Культурно-моральний 
капітал

Наявні у індивіда якостей соціально-культурного характеру, рівень 
його освіти і загальнокультурного розвитку, моральні та етичні 
цінності, які формуються суспільством та родиною на протязі життя 
завдяки системі виховання, освіти, розвинення установ культури, 
дозвілля і відпочинку, національним традиціям та менталітету. 

Емоційний капітал

Здатність людини до адекватної самосвідомісті в області 
внутрішнього «я», критичного самоаналізу, гармонійного 
саморозвитку та самореалізації, самоконтролю та стресостійкості, 
що формується на підставі наявних від народження та отриманих 
в процесі життя якостей та здібностей людини із урахуванням 
соціальної відповідальність індивіда, толерантності, асертивності 
та раціонального мислення, що у підсумку призводить до загально 
позитивного сприйняття дійсності та попередження психоемоційних 
проблем, шкідливих для індивіда та соціуму. 
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Висновки з проведеного дослі-
дження. Людський капітал – міждисци-
плінарна категорія, яка перевертає увагу 
різних науковців на протязі багатьох років. 
Ця категорія цікава і як з точки зору розви-
тку особистості, так і з точки зору впливу 
рівня розвитку людського капіталу на біз-
нес-процеси, стан соціально-економічної 
сфери регіонів та держави, розвинення 
міжнаціональних зв’язків. 

Реалії сьогодення призводять до того, 
що суспільство відчуває прояви нестабіль-
ності, які впливають на психоемоційний стан 
індивідів що, в свою чергу, певним чином 
впливає на розвиток підприємницької діяль-
ності, на соціальні відносини в колективі та 
загальний соціокультурний рівень територій. 
Дослідження цього аспекту стає важливим 
не лише для суто поведінкових наук, а й для 
наук, пов’язаних з економікою та менедж-
ментом підприємств. Тому у статті запропо-
новано імплантацію до переліку складових 
людського капіталу складової, яка характе-
ризує емоційний капітал людини. Урахування 
цієї складової на сучасному етапі розвитку 
соціально-економічного середовища спри-
ятиме більш адекватної оцінці працівників, 
загального потенціалу підприємств та сфер 
економічної діяльності.  

У подальших дослідженнях планується 
обґрунтування та розробка методичних основ 
та прикладних інструментів кількісного визна-
чення рівня емоційного капіталу індивіду та 
його впливу на загальний людський капітал. 
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