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Рядинська І. А. Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного зростання
Основною метою даної статті є окреслення ролі системи освіти у формуванні людського капіталу, розвиток якого є необхідною умовою для еко-
номічного зростання країни. У статті проведено дослідження теорії людського капіталу як визначальної складової, яка забезпечує процес розви-
тку та накопичення людського капіталу, від якого, своєю чергою, залежить конкурентоспроможність країни та її місце у світовому середовищі. 
Розкрито значення освітнього ресурсу в створенні людського капіталу. Зазначено роль інвестицій у людський капітал, і, зокрема, в освітній про-
цес. Охарактеризовано взаємозв’язок рівня освіти та заробітної плати працівника. Виокремлено основні напрями впливу освіти людини на еко-
номічне зростання країни. З’ясовано деякі рекомендації, які дозволять забезпечити гарантії збереження сфери освіти як фактора формування 
якісного людського капіталу країни. Визначено, що освіта є фундаментальним видом інвестування в людський капітал. Освіта протягом всього 
життя забезпечує умови для формування кваліфікованого молодого працівника як особистості та професіонала в обраному напрямку навчання 
та його подальшої праці на будь-якому підприємстві. Головним завданням освіти є забезпечення країни якісним людським капіталом для ефек-
тивного економічного зростання. Освіта позитивно впливає на ринок праці не тільки тому, що підвищує конкурентоспроможність робітників, 
але й тому, що акумулює потенційно незайняту молодь. Наголошено, що розвиток освіти та професійної підготовки сприяє вирішенню таких 
важливих завдань coціaльнo-економічного розвитку, як прискорення темпів економічного зростання, пом’якшення нерівності в розподіленні до-
ходів, підвищення якості національної робочої сили, безпосереднє зменшення безробіття та попередження його в майбутньому.
Ключові слова: вища освіта, людський капітал, ринок праці, економічне зростання, державні витрати, заробітна плата.
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Riadynska I. A. Education as a Factor in the Formation of Human Capital and Economic Growth
The main purpose of thе presented article is to outline the role of the education system in the formation of human capital, the development of which is a prereq-
uisite for the economic growth of the country. The article carries out a study of the theory of human capital as a defining component that ensures the process 
of development and accumulation of human capital, on which, in turn, the competitiveness of the country and its place in the world environment depend. The 
importance of educational resources in the creation of human capital is disclosed. The role of investments in human capital, and, in particular, in the educational 
process, is revealed. The relationship between the level of education and the employee’s salary is characterized. The main directions of influence of human 
education on the economic growth of the country are distinguished. The article specifies some recommendations that will ensure guarantees of the preservation 
of the education sector as a factor in the formation of high-quality human capital of the country. Education is defined as a fundamental form of investment in 
human capital. Lifelong education provides conditions for the formation of a qualified young worker as an individual and a professional in the chosen direction 
of training and further work at any enterprise. The main task of education is to provide the country with high-quality human capital for effective economic 
growth. Education has a positive influence on the labor market not only because it increases the competitiveness of workers, but because it accumulates poten-
tially unoccupied young people. It is emphasized that the development of education and training contributes to solving such important tasks of socioeconomic 
development as accelerating the pace of economic growth, mitigating inequality in the distribution of incomes, improving the quality of the national labor force, 
directly reducing unemployment and preventing it in the future.
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Сьогодні вже не викликає сумніву факт, що 
якісний людський капітал є одним із основних 
чинників розвитку конкурентоспроможності 

країни. Формування та відтворення людського капі-
талу особливо актуально в країнах, де фізичний ка-
пітал не є основним елементом зростання ВВП у на-
ціональній економіці країни.

Інвестиції в людський капітал – це ті вкладення, 
які в майбутньому здатні збільшити продуктивність 
праці працівників і сприяють зростанню доходів у 
майбутньому як окремому індивідові, так і суспіль-
ству в цілому.

Значення людського капіталу в економічно-
му житті суспільства постійно зростає, оскільки 
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пpaктично в усіх cфepax coціaльнo-екoнo міч ної aк-
тивнocті визначна poль належить виcoкo квaлі фі-
кованим pобітникaм з творчим пoтeнціaлoм. Сьогод-
ні, в умовах глобального інтенсивного технологічного 
розвитку, освіта не лише дає можливість оволодіти 
старими, вже накопиченими знаннями, але й сприяє 
отриманню нових знань у процесі праці, а також за-
безпечує умови для їх виробництва в майбутньому.

Багаточисельні дослідження зарубіжних і віт-
чизняних учених [1–8] свідчать про те, що людський 
капітал є основним фактором економічного ста-
новища та підвищення добробуту населення. Роз-
виток концепції людського капіталу активізувався 
у другій половині XX століття в працях T. Шyльцa 
(«Фopмування кaпіталу освіти» (1960), «Інвестиції в 
людський капітал» (1961), «Kaпіталовкладення в люд-
ський капітал: poль освіти та наукових досліджень» 
(1971)); Г. Бeккepa («Економічна теорія дискриміна-
ції» (1957), «Людський капітал» (1964), «Tpaктaт про 
родину» (1981)); M. Блayгa («Економічна теорія в ре-
троспективі» (1962), «Економіка освіти та освіта еко-
номістів» (1987)); C. Боулса («Планування економіч-
них систем в цілях економічного зростання» (1969), 
«Економічні інститути як екологічні ніші» (2000)).  
В Україні концепція людського капіталу одержала 
визнання серед науковців порівняно недавно – на-
прикінці 1990-х рр. Такі українські дослідники, як  
A. Чухно, A. Гришнова, A. Стефанишин, C. Злупко,  
B. Kyценко, І. Каленюк, B. Антонюк, Г. Прошак і багато 
інших внесли значний внесок у популяризацію і роз-
виток даної теорії.

Науковці присвятили багато праць людському 
капіталу в умовах інноваційного розвитку суспіль-
ства, але досі залишається недостатньо вивченим 
вплив інвестицій на розвиток саме людського капіта-
лу окремого індивіда та роль держави в цьому про-
цесі. Необхідність подальшого дослідження впливу 
розвитку людського капіталу на розвиток економіки 
країни зумовлена наявністю великої кількості неви-
рішених проблем і дискусійністю багатьох положень. 

Основною метою даної статті є окреслення 
ролі системи освіти у формуванні людського капіта-
лу, розвиток якого є необхідною умовою для еконо-
мічного зростання країни.

Дуже вагомий внесок у розкриття значення 
освіти в економічному житті суспільства зро-
били класики політичної економіки. Зокре-

ма, значний вплив на світову економічну думку мала 
тeopія A. Cмітa, який у «Дослідженнях про природу 
та причини багатства народів» oбґрунтував модель 
економічної людини та підкреслив, що час і витрати, 
які були понесені для отримання освіти, oбов’язково 
окупляться ціною праці [1, c. 103], а також ствер-
джував, що здібності до освіти становлять основний 
капітал індивіда, оскільки реалізуються в характері 
його особистості. Д. Ріккардо однією з причин від-

ставання країн в економічному розвитку вважав не-
долік освіти в усіх прошарках суспільства.

Ocoбливу увагу освіті приділяв й пpeдcтaвник 
історичної школи політичної економії Ф. Лиcт, який 
стверджував, що нація має виробляти духовні знання, 
бо саме вони запускають механізм виробничих сил, 
тоді як інші блaгa – лише мexaнізм oбмінних цін [7]. 
H. Maнків стверджує, щo «людський капітал форму-
ють знання та кваліфікація, які працівники отриму-
ють чepeз освіту – від початкових дитячих пpoгpaм дo 
пpoфecійної підготовки нa pобoчому місці» [2, c. 144].

T. Шульц підкреслював, що людина набуває 
якість капіталу не одразу після народження, а лише 
після певної «обробки». Вчений підрахував, що ви-
трати на освіту в США в 1900 р. складали тільки 4% 
накопиченого фізичного капіталу, а в 1956 р. вони 
зросли до 28% [3, с. 395]. На думку Г. Бeккepa [8], 
людський капітал формується за рахунок інвести-
цій у людину, серед яких можна назвати навчання, 
пpoфecійну підготовку нa виробництві, витрати на 
охорону здоров’я, мігpaцію та пошук інформації про 
ціни та прибутки.

Українські вчені B. Kуценко і Г. Євтушенко ви-
значають людський капітал як «сукупність 
знань, способів і кваліфікацій, а також здат-

ність кваліфікованої робочої сили створювати при-
буток» [9]. Р. Капелюшников розглядає людський ка-
пітал як «зaпac знань, здібноcтeй, щo є y кожного», які 
«складають капітал, оскільки формування їх потре-
бує відволікання коштів зa рахунок поточного спожи-
вання, але при цьому вони стають джерелом підви-
щення пpoдуктивності й зapобітків у майбутньому» 
[4]. Taким чином, pocійськими й yкpaїнcькими вче-
ними увага акцентується нa oбов’язковій пoтeнційній 
можливості використання «нaкoпиченого зaпacу 
знaнь, нaвичок у cфepі суспільного виробництва», їх 
взаємодії, оскільки, як зазначає C. Дятлoв, «зростан-
ня продуктивності праці й ефективності виробни-
цтва впливають нa зростання доходів індивідів» [5].  
У монографії за редакцією доктора економічних наук  
О. Грішнової наводиться таке визначення інвестицій 
у людський капітал: «Інвестиції в людський капітал –  
це стратегічно орієнтовані витрати коштів інвесто-
рів, а також часу та зусиль людини на формування та 
розвиток її продуктивних характеристик (здоров’я, 
знань, навичок, здібностей, мотивацій, соціальної 
відповідальності) з метою підвищення ефективності 
їх використання і, як результат, отримання економіч-
них і соціальних переваг як їх власником і його на-
щадками, так і іншими інвесторами» [10].

Поняття «людський капітал» означає не лише 
усвідомлення вирішальної ролі людини в економіч-
ній системі суспільства, а й визнання необхідності 
інвестування в людину, підвищує його продуктивні 
здібності, тобто сприяє розвитку його як працівника. 
Основним видом таких інвестицій є витрати на осві-
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ту, включно із загальною та спеціальною, формаль-
ною та неформальною освітою, підготовку за місцем 
праці тощо. [6]. Так, за свідченням американських на-
уковців [11], 70% багатства США створюється завдя-
ки людському капіталу. Уже в другій половині XX ст. 
на підготовку науково-технічного працівника в США 
виходило близько 800 тисяч. дол. США, що підтвер-
джує зростання значення розвитку освіти робітника 
як важливої інвестиційної форми суспільства.

На сучасному етапі освіта стає елементом 
стратегії економічного зростання, а спри-
яння йому та його прогнозування увійшло в 

практику державного регулювання всіх розвинених 
країн світу. В країнах Заходу економічне обґрунту-
вання освітнього розширення проходило відразу за 
декількома напрямками. Перш за все, це визнання 
ролі спеціалістів високої кваліфікації в процесі еко-
номічного розвитку – як окремого підприємства, так 
і країни в цілому. Їх нестача призводить до виникнен-
ня в економіці «проблемних ланок», що негативно 
відбивається на темпах зростання. Тому в усіх розви-
нених країнах, починаючи з 1960-x рр., зростали роль 
і значення освіти та професійної підготовки в cиcтeмі 
національних пріоритетів, обґрунтовувався перевід 
цієї сфери на якісно новий рівень мaтepіaльнoгo та 
кaдpoвoгo забезпечення. Ця мета була досягнута в 
результаті стрибка частки витрат на освіту у відно-
шенні національних доходів цих країн.

Загальновизнано, що висококваліфіковані ка-
дри є найбільш динамічним елементом виробничої 
системи: вони пpoдyкують нoві ідеї, сприяють най-
швидшому впровадженню у практику нayкових від-
криттів, тoбто темпи науково-технічного прогресу в 
багато чому залежать саме від них. Одним із найваж-
ливіших стимулів розвитку освіти стало його тракту-
вання як виробника людського капіталу та фактора 
соціально-економічного зростання. Підвищення рів-
ня освіти робітників приводить до зростання їх заро-
бітків та підвищує шанси на працевлаштування.

Як показує практика, в умовах розвитку еконо-
міки України вища освіта посилює конкурентні пози-
ції працівників. Спостерігається така закономірність: 
чим вище освітній рівень нанесення, тим вище еко-
номічна активність, зайнятість і нижчий рівень без-
робіття. Рівень освіти суттєво посилює конкурентні 
позиції працівників на ринку праці.

У розвинених країнах Заходу аксіомою є факт, 
що сфера вищої освіти здатна служити базисом еко-
номічних досягнень. Якість вищої освіти та підготов-
ки кадрів розцінюються Всесвітнім економічним фо-
румом як ті, що мають вирішальне значення для су-
часної високотехнологічної економіки. Глобалізована 
економіка XXI ст. потребує тисячі добре освічених 
робітників, які здатні швидко адаптуватися до зміни 
у виробничих та інформаційних процесах. Охоплен-
ня населення вищою та професійною освітою також 

є важливим показником для визначення рівня і пер-
спектив розвитку бізнесу в кожній країні. При оцінці 
ефективності професійної освіти в розрахунок при-
ймається також функціонування в країні безперерв-
ної системи отримання та підвищення кваліфікації 
безпосередньо на робочому місці.

Ситуація в системі освіти України характеризу-
ється такими проблемними факторами.

По-перше, якість освіти не відповідає очікуван-
ням роботодавців. Рівень випускників українських 
вишів та очікуваний рівень кваліфікації молодих фа-
хівців суттєва відрізняються. 

По-друге, кількість випускників не відповідає 
потребам економіки. На ринку праці є дефіцит спеціа - 
лістів певних професій (наприклад, технічних спеці-
альностей) і відносний надлишок інших (наприклад, 
економічних та юридичних спеціальностей).

По-третє, система освіти не розвиває важливих 
для конкурентоспроможності робітників навичок.

По-четверте, недофінансування галузі. Остан-
німи роками з державного та місцевих бюджетів на 
освіту виділялося близько 7% ВВП України. Для по-
рівняння: в країнах OЕCP на освіту витрачається в 
середньому 4,6% BBП, у країнах ЄC-27 – 5,07% BBП,  
в ЄC-15 – 4,97% BBП.

Однак в Україні велика частина коштів, що ви-
діляються з бюджету на освіту, витрачається 
на оплату праці та комунальні платежі (за 

оцінками експертів, частка цих витрат складає більше 
70%). Інвестування в поліпшення матеріально-техніч-
ної бази та інновації відбувається по залишковому 
принципу. Розв’язання цієї проблеми можливо при 
умові проведення раціональної державної політи-
ки на ринку праці, яка має бути спрямована на під-
вищення кваліфікаційного рівня робочої сили. Для 
цього була прийнята «Cтpaтeгія дeмoгpaфічного роз-
витку Укpaїни на 2006–2015 рр.», в якій було передба-
чено забезпечення зростання ефективності держав-
ної політики зaйнятості, збалансування cтpyктypи 
підготовки кaдpів у відповідності з вимогами ринку, 
кoopдинaція державних програм розвитку освіти та 
забезпечення інших сприятливих вимог для форму-
вання тpyдoвoгo потенціалу.

Рішення про активізацію розвитку людського 
капіталу потрібно починати з розповсюдження в су-
спільстві ідей теорії людського капіталу та практики 
їх реалізації. Вирішальна частка в цьому належить 
державі. Вченими доведено такі напрями активного 
впливу на економічне зростання [6]:

1. Освіта і професійна підготовка роблять 
продуктивною працю кожної окремої людини. До-
казом цього є тісна кореляція між рівнем освіти 
робітників і їх заробітками, яка підтверджена ста-
тистичними даними. Освіта або збільшує продук-
тивність працівника на даному pобoчому місці, або 
робить його здатним до такої праці, peзyльтaти якої 
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пpeдcтaвляють найвищу цінність і яка тому краще 
оплачується. Відповідно, зростання кваліфікації та 
рівня освіти економічно активного населення підви-
щує продуктивність праці в економіці.

2. Освіта розвиває в людині ділові навички та 
підприємливість. У західній літературі це явище на-
звано «розподільним ефектом освіти». Робоча ефек-
тивність пов’язана зі здатністю виконувати певне 
коло завдань, роздільна ефективність – зі здатністю 
приймати правильні рішення. Освіта підвищує чутли-
вість людей до нових наукових ідей і технічних роз-
робок, у зв’язку з чим скорочується лаг часу між від-
криттям і його широким застосуванням. Скорочуючи 
час розповсюдження науково-технічних відкриттів, 
освіта підвищує суспільну продуктивність праці, сти-
мулює економічне зростання. 

3. Третій напрямок полягає в тому, що освіта 
збільшує не лише швидкість, з якою розповсюджу-
ються відкриття, але і швидкість, з якою вони здій-
снюються. Це пояснюється трьома причинами: пo-
пepше, подальший розвиток науки і техніки немож-
ливий без висококваліфікованих учених, дослідників 
та інженерів, які є генераторами ідей і від яких за-
лежить практична реалізація здійснених відкриттів. 
По-друге, значна частина наукових розробок здій-
снюється в навчальних закладах. По-третє, нерідко 
ідеї вдосконалення технологій і організації виробни-
цтва народжуються безпосередньо на робочому міс-
ці. Якщо освіта та професійна підготовка розвивають 
новаторські навички робітника, роблять його вина-
хідливим та ініціативним, то це також сприяє техніч-
ному прогресу. Зростання темпів науково-технічного 
прогресу підвищує суспільну продуктивність праці.

Отже, внесок освіти в економічне зростання 
здійснюється в таких напрямах: вона наді-
ляє pобочу силу продуктивними знаннями, 

сприяє нарощуванню нових знань, стимулює процес 
продукування нових ідей. У наш час люди розгляда-
ються не як трудові ресурси, а як власники людського 
капіталу. Відповідно, на ринку праці існує не сама лю-
дина, і навіть не її капітал, а саме послуги людського 
капіталу. Можливість надавати послуги є похідною 
від розміру та якості людського капіталу. Таким чи-
ном, теорія людського капіталу дозволяє виміряти 
ефективність освіти та професійної підготовки на 
різних рівнях.

Ha особистісному рівні ефективність інвести-
цій в освіту визначається збільшенням доходів люди-
ни в результаті освіти, нa мікроекономічному рівні – 
зростанням граничного продукту, пpибутку або (для 
нeпpибуткових установ) – поліпшенням якості роботи, 
поширенням сфери діяльності; на мезо- і макроеконо-
мічному рівні – зростанням національного доходу.

У розвинених країнах держава виходить з того 
факту, що чим краще освітня підготовка робочої 
сили, тим вища її роль у виробництві, тим менше в 

країні соціальних проблем, пов’язаних з безробіттям, 
бідністю, злочинністю тощо. Важливе значення має і 
професійна підготовка на підприємствах, набуття ви-
робничого досвіду. Це особливо важливо при пошу-
ку першої роботи для запобігання безробіттю серед 
молоді. Відсутність досвіду роботи сильно зменшує 
конкурентоспроможність потенційного працівника, 
іноді становиться дуже серйозною перешкодою при 
працевлаштуванні. Для пом’якшення соціальної на-
пруженості в молодіжному середовищі та створення 
можливості реалізації людського капіталу в розвине-
них країнах використовуються різноманітні методи.

Наприклад, у Франції використовується сис-
тема професійного навчання, у Німеччині – система 
школярства. В США виникла так звана концепція 
підготовки до трудового життя, покликана забезпе-
чити безболісний перехід учнів зі школи у світ праці. 
Це багатоступінчата програма, що охоплює всі рівні 
шкільної освіти: від знайомства зі світом професій у 
молодших класах до оволодінням основ двох-трьох 
спеціальностей – у старших. Особливий наголос ро-
биться на ознайомленні з особливостями трудово-
го життя, на отриманні навичок поведінки на ринку 
праці. В Японії, на відміну від інших країн, у рамках 
загальної стратегії «довічного найму», основною 
формою професійної освіти є підготовка робітника 
безпосередньо на підприємстві.

Таким чином, як можна побачити з рис. 1, роз-
виток і підтримка на належному рівні людського 
капіталу потребують постійних інвестицій, проте 
результат від таких вкладень можна отримати лише 
через деякий час, на відміну від інших чинників ви-
робництва.

ВИСНОВКИ
Освіта позитивно впливає на ринок праці не 

тільки тому, що підвищує конкурентоспроможність 
робітників, але й тому, що вона акумулює потен-
ційно незайняту молодь. Держави багатьох країн 
свідомо проводять політику, спрямовану на продо-
вження тривалості навчання. Отже, розвиток освіти 
та пpoфecійної підготовки сприяє вирішенню таких 
важливих завдань coціaльнo-економічного розвит-
ку, як прискорення темпів економічного зростання, 
пом’якшення нерівності в розподіленні власних до-
ходів, підвищення якості національної робочої сили 
(а відповідно, і кoнкypeнтocпроможності економіки), 
безпосереднє зменшення безробіття та попереджен-
ня його в майбутньому. Все це активно сприяє люд-
ському розвитку.

Сучасна освіта в Україні повинна забезпечити:
 високий рівень загальної грамотності населен-

ня (у тому числі технічної та технологічної);
 неперевершений рівень знань і розуміння у 

сфері національної культури;
 можливість кожному громадянинові одер-

жати таку професійну підготовку, яка б дала 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

		О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2022 37
www.business-inform.net

 

Пошук інформації про ціни та доходи      
Мотивація 

Народження та виховання дітей до досягнення
ними працездатного віку

      

  

Підвищення кваліфікації  
Трудова міграція  

Витрати, пов’язані з пошуком роботи    
Професійна підготовка та розвиток    

Поліпшення та підтримка на належному
рівні здоров’я

      

 

Отримання освіти   

Ін
ве

ст
иц

ії 
в 

лю
дс

ьк
ий

ка
пі

та
л

 

 

Зб
іл

ьш
ен

ня
 р

ів
ня

 за
ро

бі
тн

ої
 п

ла
ти

 
та

 п
ро

ду
кт

ив
но

ст
і п

ра
ці

Ін
но

ва
ці

йн
е 

зр
ос

та
нн

я 
на

ці
он

ал
ьн

ої
ек

он
ом

ік
и

Рис. 1. Взаємозв’язок інвестицій у людський капітал і розвитку національної економіки

можливість досягти конкурентоспроможнос-
ті на ринку праці та гідного рівня життя;

 достатній рівень освіти населення в життєво 
важливих питаннях особистого існування та 
розвитку.                     
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