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ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ 

 

Анотація. В статті досліджено показники, які визначають розвиток 

людського капіталу України, проаналізувати ризики та тенденції  

інвестування в розвиток людського капіталу України.  
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Abstract. The article examines the indicators that determine the development of 

human capital in Ukraine, analyze the risks and trends of investing in the development of 

human capital in Ukraine. 

Key words: human capital, risk, modeling, statistical methods. 

 

На сучасному етапі наукові знання, інформація, професійний, 

культурний, фізичний потенціал суспільства, що складають у сукупності 

людський капітал визначає структуру національної економіки, якості 

виробленої продукції та послуг, ефективність функціонування 

господарства на всіх його організаційних рівнях. 

В спеціальній літературі людський капітал визначається як 

«особливий вид капіталовкладення, сукупність витрат на розвиток 

відтворювального потенціалу людини, підвищення якості та покращення 

функціонування робочої сили. В склад об’єктів людського капіталу 

зазвичай включають знання загальноосвітнього та спеціального характеру, 

навички, накопичений досвід». В сучасному розумінні людський капітал – 

це сукупність знань, умінь та професійних навичок людини. Як будь-який 

капітал, людський капітал може бути розвиненим та примноженим. При 

цьому, з одного боку, він є основою для розвитку особистості його носія, з 

іншої сторони – об’єктом пильної уваги суспільства, в якому носій 

трудиться та розвивається. В примноженні людського капіталу 

зацікавлений, в першу чергу, його носій, в якому цей вид капіталу здатен 

приносити значні дивіденди у вигляді підвищення рівня життя [3]. 
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Основними елементами людського капіталу є освіта та здоров'я 

(капітали освіти та здоров'я). Освіта та людський капітал тісно 

взаємопов'язані. Кожне покоління вчиться у попереднього покоління, 

самостійно отримує можливість спиратися на людський капітал своїх 

батьків, що призводить до збільшення тривалості часу, витраченого на 

шкільну освіту. Людський капітал, своєю чергою, фактично виконує 

функцію страхування від безробіття. 

Людський капітал складається з базового капіталу (наприклад, 

спадкові характеристики, освіта батьків тощо) та набутого за рахунок 

зроблених інвестицій. Рівень освіти та стан здоров'я формують якісні 

характеристики капіталу, які визначають його величину та термін служби 

[4]. 

Освіта має вирішальне значення у формуванні капіталу здоров'я, 

тому капітал здоров'я найчастіше розглядається як результат освіти. 

Капітал здоров'я – це актив, що дозволяє його власнику якнайдовше 

використовувати за призначенням свій людський капітал. Здоров'я 

закладає основу його підтримки та розвитку. Якщо капітал знань впливає 

на продуктивність, то капітал здоров'я визначає сумарний час, який 

людина може витратити на виробничу діяльність та заробіток грошових 

коштів. 

Формування та використання людського капіталу проводиться на 

трьох рівнях: індивідуальному (мікрорівень), корпоративному (мезорівень) 

та національному (макрорівень) [5]. Очевидно, що всі рівні 

взаємопов'язані, добробут індивіда визначає економічний добробут та 

фінансову безпеку всієї держави, оскільки людський капітал є фактором 

зростання ВВП . 

Людський капітал – це актив, який формується протягом усього 

життя людини та використовується у виробничій діяльності з метою 

отримання доходу. Цей актив є джерелом доходу для свого носія та 

фактором формування прибутку суб'єктів господарювання. За аналогією з 

іншими видами капіталу, людський характеризується ліквідністю, 

терміном служби, амортизацією, здатністю до знецінення та потребою в 

інвестиціях. Базові властивості людського капіталу визначають його 

основні ризики: втрату працездатності, зниження (недоотримання) доходу, 

інвестиційний, виникнення витрат на підтримання (відновлення) здоров'я, 

зайнятість, смерть [5]. 
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Людський капітал як актив характеризується рівнем ризику, тобто 

невизначеністю отримання прибутку у майбутньому [6]. Ця невизначеність 

поширюється як на час отримання доходу, так і на його величину. 

Неактуальне утворення призводить до зниження ліквідності та 

прибутковості людського капіталу. Небажання інвестувати в освіту та 

здоров'я може призвести до раннього знецінення капіталу, прискорення 

його амортизації. 

Ризики людського капіталу випливають із його якісних та кількісних 

характеристик. Виявити ризики людського капіталу населення України на 

макрорівні можна на підставі аналізу даних про рівень захворюваності, 

інвалідизації, безробіття, виробничого травматизму, втрати робочого часу 

та ін. 

На фінансових ринках існують безризикові активи, більш-менш 

ризиковані. На відміну від інших активів, людський капітал за своїми 

характеристиками не може бути безризиковим. Це пов’язано з тим, що 

носієм капіталу виступає людина, котрій ризики захворюваності і 

смертності є невід'ємними. 

Дослідження ризиків людського капіталу має і практичну сферу 

застосування. Ризиковий характер людського капіталу знаходить своє 

відображення в економічній поведінці людини, зокрема позначається на 

управлінні фінансами, попиті на страхування, а також впливає на 

готовність господарюючих суб'єктів робити інвестиції у персонал.  

Класифікація ризиків людського капіталу 

З метою типологізації ризиків людського капіталу вважаємо за 

можливе використання найбільш поширених у ризик-менеджменті 

характеристик ризикових подій: об'єкт і джерело ризику, масштаб 

поширення наслідків ризикових ситуацій, рівень виникнення ризику, етап 

життєвого циклу людини, характер ризик-ефектів, сила впливу ризику, 

його придатність для страхування. 

Об'єктами ризиків виступають витрати, пов'язані з необхідністю 

підтримки та розвитку людського капіталу, доходи, які можуть бути 

вилучені внаслідок його використання, а також результат інвестиції 

(інвестиційні ризики). 

В основу класифікації за джерелами ризиків ми закладаємо 

компоненти, що формують індекс розвитку людського потенціалу. 

Відповідно до досліджень індекс обчислюється у трьох вимірах: здоров'я, 
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освіта, рівень життя. Таким чином, за критерієм компонентів людського 

капіталу його ризики поділяються на три групи: (1) ризики здоров'я, (2) 

ризики освіти та (3) ризики рівня життя (Рис.1). 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

 
Рис.3 

 
Рис.4 
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Рис.5 

 
Рис.6 

До ризиків здоров'я відносяться ймовірність захворювання та 

зниження (втрати) працездатності, тривалість життя. В якості ризик-

факторів виступають висока вартість медичних послуг, рівень доходів, вік. 

Ризики освіти проявляються у структурі зайнятості населення і 

відбиваються лише на рівні доходів. Ризик-факторами є незадовільна 

якість та структура освітніх програм та послуг, їхня висока вартість, 

відсутність попиту на конкретну спеціальність на ринку праці. 

Ризики рівня життя є не самостійними, а результативними. 

Незадовільний рівень життя часто виникає через вплив на людський 

капітал ризиків здоров'я та освіти. Ризики рівня життя можна розглядати із 

двох позицій: (1) як ефект реалізації ризиків здоров'я та освіти; (2) як 

макроекономічний ризик. До ризиків рівня життя ми відносимо 

можливість несприятливих подій, що призводять до зниження доходу 

індивіда, за винятком ризиків освіти та здоров'я. Рівень життя визначається 

такими факторами, як реальний ВВП на душу населення, державні витрати 

на фінансування соціальної сфери; реальна заробітна плата; грошові 
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доходи та витрати населення; рівень споживання; середня тривалість 

життя та ін. 

Моделювання ризиків 

На основі аналізу результатів Human Development Report 2020 [1,2] 

програми розвитку ООН та відповідних статистичних показників для України 

проведемо аналіз індексів розвитку людського капіталу України статистичними 

методами. 

Для проведення аналізу показників, ми зібрали статистичні дані, за ті 

роки, в які проводилося обчислення індексу людського розвитку Організацією 

Об’єднаних Націй, це 2005-2020 роки. Було взято основні показники, які 

представлені при обчисленні індексу людського розвитку. 

Табл.1. Вхідні статистичні дані 

Рік Тривалість життя 

при народженні 

(роки) 

Поточні витрати 

на охорону 

здоров'я (% ВВП) 

Державні 

витрати на 

освіту (% ВВП) 

ВВП на душу 

населення 

(2017 PPP $) 

2005 67,5 6,3 6,1 6977 

2010 69,4 6,8 6,2 8245 

2015 71,5 6,9 5,7 10164 

2016 71,7 6,8 5,4 11148 

2017 71,8 7,0 6 11871 

2018 72 7,0 6,3 12634 

2019 72,01 7,0 6,2 13350 

2020 71,35 7,4 5,7 13057 

 

Користуючись наступними формулами, було обчислено: 

 Дисперсію    ∑
(    ̅)

 

 
  

    

 Середнє квадратичне відхилення   √    

 Квадратичний коефіцієнт варіації    
 

 ̅
        

 Середнє лінійне відхилення   ∑ |    ̅|  
    

 Лінійний коефіцієнт варіації    
 

 ̅
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Табл.2. Статистичні показники 

 Тривалість 

життя при 

народженні 

(роки) 

Поточні витрати 

на охорону 

здоров'я (% ВВП) 

Державні 

витрати на 

освіту (% 

ВВП) 

ВВП на 

душу 

населення 

(2017 PPP $) 

Середні 

значення 

70,9075 6,9 5,95 10930,75 

   2,609164 0,094286 0,1 5377048 

  1,615291 0,30706 0,316228 2318,846 

   2,278025 4,450142 5,314752 21,21397 

  1,22875 0,2 0,2625 1851,563 

   1,732891 2,898551 4,411765 16,93903 

На основі коефіцієнтів          можемо зробити висновки, що ступінь 

варіації показника тривалості життя є найменшим, що говорить про найнижчий 

ступінь ризику, а ступінь показника ВВП на душу населення є найвищим, але в 

той же час не перевищує 25%, що говорить про те, що він попадає в зону 

допустимого ризику. 

Методи аналізу трендів 

Побудуємо лінійні рівняння тренду для всіх досліджуваних показників, в 

результаті обчислень отримано таблицю 3. 

Табл.3. Таблиця трендів 

Показник Рівняння тренду Опис тенденції 

Тривалість життя 

при народженні 

                Оскільки             то в 

середньому тенденція до 

зростання.  

Поточні витрати 

на охорону 

здоров'я 

                     Оскільки             то в 

середньому тенденція до 

зростання.  

Державні витрати 

на освіту 

                      

 

Оскільки              то 

в середньому тенденція до 

спадання.  

ВВП на душу 

населення 

                     Оскільки             то в 

середньому тенденція до 

зростання.  

 

Побудуємо лінійну модель виду  
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де    тривалість життя при народженні,     поточні витрати на охорону 

здоров’я,     державні витрати на освіту,     ВВП на душу населення. 

В результаті обчислень (див. додаток А) отримано наступні результати: 

 рівняння регресії 

                                      

де    тривалість життя при народженні,     поточні витрати на 

охорону здоров’я,     державні витрати на освіту,     ВВП на 

душу населення. 

 Коефіцієнт детермінації                 що говорить про 

високий рівень адекватності моделі. 

 Стандартна похибка рівняння        , а отже її значення є 

несуттєвим. 

 Якщо перевірити модель за критерієм Фішера, отримаємо       

       отже приймається гіпотеза про адекватність моделі з рівнем 

значимості 0,05 , тобто надійність моделі рівна 0,95. 

 
Рис.7 

Враховуючи, що                          , можемо зробити 

висновки, що такі показники як витрати на охорону здоров’я та витрати на 

освіту не здійснювали позитивного впливу на збільшення середньої тривалості 

життя, а показник ВВП на душу населення (          ) здійснював слабкий 

позитивний вплив на збільшення тривалості життя. 

Модель динаміки валового формування капіталу. 

Побудуємо модель залежності валового формування капіталу від витрат 

на охорону здоров’я, витрат на освіту та ВВП на душу населення. 

Для цього розглянемо інший спосіб побудови моделі   рівняння 

експоненційного типу: 

65

66
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70
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72

73

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тривалість життя при народженні 

y

y^
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де    валове формування капіталу,     поточні витрати на охорону здоров’я, 

    державні витрати на освіту,     ВВП на душу населення. 

Прологарифмувавши рівняння, отримаємо: 

                              

Проаналізувавши його (див. додаток Б), ми отримаємо: 

                                        

Тобто 

           
        

       
       

Розглянемо еластичність показника   по всім змінним: 

  (  )  
  

   
 
  
 
   

  

   
          

        
      (         

      )  

  (  )  
         

       
      (         

      )    

         
        

       
              

Аналогічно отримаємо : 

  (  )          

  (  )         

Враховуючи отримані результати, можемо зробити висновок, що витрати 

на охорону здоров’я не є ефективним показником з точки зору збільшення 

валового формування капіталу, тобто вони не здійснювали позитивного впливу 

на валове формування капіталу, а державні витрати на освіту та ВВП на душу 

населення здійснював низький, але позитивний вплив. 
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