
42

УДК 331.101.264.2:005.35 
DOI: 10.31359/2411-5584-2018-33-2-42

Л. О. УКРАЇНСЬКА
доктор економiчних наук, професор, 
професор кафедри полiтичної економiї 
Хaркiвського нaцiонaльного eкономiчного
унiвeрситeту iмeнi Сeмeнa Кузнeця, 
Україна, м. Харкiв
e-mail: ukrainskalarisa@gmail.com 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4567-0310 

 

ЛЮДСЬКИЙ КАПIТАЛ КОРПОРАЦIЇ:  
СУЧАСНI ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ1 

Розкрито особливості формування людського капiталу, адекватнi змiнам змiсту 
i хaрaктeру дiяльностi людeй та сучасним вимогам тeхнологiчної основи 
постiндустрiального суспiльства. Представлено точку зору на спiввiдношення 
категорiй «людський капiтал» i «робоча сила», дослiджено деякi питання формуван-
ня системи мотивацiй нарощування людського капiталу iндивiда.

Ключовi слова: людський капiтал, робоча сила, iнвестицiї у людський капiтал, 
мотивацiя нарощування людського капiталу.

JEL Classification: К0, G34, М1.

Постановка проблеми. Якiснi зміни характеру i змісту праці, що спри-
чиняються процесами подальшого усуспільнення виробництва, зокрема 
у корпоративному секторі економiки, розвиток робочої сили, особливостi її 
функцiонування як людського капiталу, потребують подальших дослiджень 
категорiї «людський капiтал», зокрема з точки зору ускладнення структури i 
змiни спiввiдношення складових. 

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Сучасний етап формування 
концепцiї людського капiталу, що спирається на основоположнi висновки 
класикiв полiтичної економiї про сутнiсть робочої сили та її роль у суспiльному 
виробництвi, а також видiлення цiєї концепцiї як самостiйної течiї свiтової 
1 © Українська Л. О., 2018. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International  (CC BY 4.0).
Статтю розміщено на сайті збірника: http://econtlaw.nlu.edu.ua.
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економiчної думки закладено нобелiвськими лауреатами з економiки Г. Бек-
кером, т. Шульцем [1; 2]. Актуальнiсть подальшого дослiдження цих питань 
обумовлена, з одного боку, необхiднiстю уточнення сутностi категорiї 
в зв’язку зi змiнами у суспiльному виробництвi, з другого – появою в її змiстi 
нових аспектiв, спричинених зростаючим iнтересом до активiзацiї iнте-
лектуальних i творчих здiбностей людини. 

Формулювання цiлей. Метою статтi є характеристика сучасних складо-
вих формування i мотивацiй нарощування людського капiталу корпорацiї.

Виклад основного матерiалу. Подальший розвиток суспiльного вироб-
ництва обумовлює характернi iстотнi змiни факторiв виробництва, i особли-
во це стосується їх якiсних характеристик. трaнсформaцiя тeхнологiчної 
основи адекватна постiндустрiальному суспiльству i зорiєнтована на задо-
волення якiсно нових потреб, зокрема iнформацiйного характеру, поширeння 
aвтомaтизaцiї та кiбeрнeтизaцiї, поряд зi зростаючою прискореними темпами 
соцiалiзацiєю виробництва, є результатом взаємодiї взаємозалежних процесiв 
розвитку речовинних i людського факторiв виробництва, і водночас пред’являє 
новi вимоги до цих факторiв виробництва. Особливо це стосується робочої 
сили як визначальної у всiх прогресивно спрямованих процесах розвитку, яка 
i в цiй взаємодiї вiдiграє провiдну роль, наповнюється принципово новими 
складовими i набуває характеру людського капiталу. 

Серед особливостей, що формують людський капiтал iндивiда, зберiгають 
своє безсумнiвне значення традицiйнi соцiально-економiчнi характеристики 
робочої сили. це рiвень освiти та її вiдповiднiсть посадi, квалiфiкацiя, на-
явнiсть вiдповiдного практичного досвiду роботи в колективi, стан здоров’я 
та iн. Характер виробничих i соцiaльно-eкономiчних процeсiв, що є вiдповiддю 
на змiни в структурi системи суспiльних потреб, спричиняє подальший 
якiсний розвиток речовинних факторiв i адекватнi технологiчним зрушенням 
змiни змiсту працi працівників. Основною органiзацiйною формою первинної 
структурної ланки нацiонального господарства, у якiй ефективно реалiзуються 
цi процеси, є сучасна корпорацiя. У свою чергу поглиблення усуспiльнення 
виробництва i працi визнaчає й вiдповiднi змiни хaрaктeру прaцi. Основою 
змiн у характерi працi є розвиток вiдносин власностi, укрупнення масштабiв 
виробництва, як наслiдок посилення суспiльного характеру працi, i залежностi 
її результатiв вiд сумiсних дiй, можливiсть пайової участi у корпоративнiй 
власностi тощо, а iстотнi якiснi змiни у технологiчному рiвнi виробництва 
висувають посиленi вимоги до змiсту працi, що, у свою чергу, обумовлює 
необхiднiсть постiйного нарощування людського капiталу. 

Ряд учених-економiстiв роздiляє поняття робоча сила i людський капiтал, 
з чого очевидно випливає, що робоча сила дана людинi природою, а людський 
капiтал – результат вкладень у робочу силу. Як основний аргумент видiляється 
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факт отримання носiєм робочої сили додаткового доходу вiд використання 
особистiсного людського капiталу [3; 4]. Детальний аналiз спiввiдношення 
понять i вiдповiдних точок зору виходить за рамки даної статтi, однак слiд 
зауважити, що такий пiдхiд не повною мiрою вiдповiдає розумiнню категорiї 
робоча сила, яке має на увазi наявнiсть доповнених i збагачених особистiсних 
характеристик людей, її носiїв, у процесi виховання, навчання, розвитку, 
отримання професiйних навичок та iнше й отримання засобiв iснування вiд 
її використання. точнiше було б розглядати людський капiтал як форму 
iснування/функцiонування робочої сили в умовах сучасних ринкових вiдносин 
в єдностi наукового аналiзу всiх форм продуктивного капiталу. Видiлення 
серед складових людського капiталу таких елементiв, як здоров’я, природнi 
здiбностi, енергiя, мотивацiя до навчання, професiйнi навички, пiдприємницькi 
здiбностi [5; 6], тiльки пiдкреслює єднiсть розглянутих категорiй.

Слiд зауважити, що в трактуваннi сутностi категорiї «людський капiтал» 
немає єдиного пiдходу. так, науковцi визначають людський капiтал як певний 
запас благ, який, накопичуючись, приносить дохiд завдяки iнвестицiям. Вiн 
формулюється як взаємозв’язок низки складових: рiвня освiти, фiзичного 
здоров’я, якостi навчання, професiйних навичок, обсягу виробничого досвiду, 
заробiтної плати. У той же час висловлюється точка зору, що людський 
капiтал – це продуктивнi здатностi iндивiда, використовуванi для виробництва 
товарiв i послуг. При цьому людський капiтал розглядається як певний запас, 
який виробляє трудовi послуги. I цей запас складається з двох частин. Перша 
включає якостi та здiбностi людини, яка бере участь у виробництвi самого 
людського капiталу. Iнша – представляє собою «послуги, якi пропонуються 
на ринку i є вкладенням у виробництво предметiв i послуг» [1; 2].

У зв’язку з цим доцiльно пiдкреслити такi важливi особливостi людсько-
го капiталу: 

– по-перше, його застосування не передбачає закiнчення його формуван-
ня, навпаки, реалiзацiя людського капiталу у виробничому процесi супрово-
джується його накопиченням унаслiдок отримання додаткових професiйних, 
соцiальних та iнших навичок; 

– по-друге, виробниче застосування людського капiталу характеризуєть-
ся перманентним зростанням прибутковостi як для носiя, так i для суб’єкта 
господарювання. 

теоретики людського капiталу вiдзначають, що витрати, які збiльшують 
продуктивнi якостi i характеристики iндивiда, можна розглядати як iнвестицiї, 
бо поточнi витрати здiйснюються з тим розрахунком, що цi витрати будуть 
багаторазово компенсованi зрослим потоком доходiв у майбутньому [7; 2].

Доцiльно погодитись із пiдходами до умов нагромадження людського 
капiталу деяких захiдних науковцiв, якi вважають основою цього процесу 
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дiяльнiсть людини з всебiчного, зокрема й професійного вдосконалення сво-
єї особистостi [1; 8], а також пiдкреслюють необхiднiсть використання люд-
ського часу. цi точки зору не суперечать одна однiй, оскiльки вiльний час 
людини i є той iнвестицiйний ресурс, який вона може, або не бажає викорис-
товувати для саморозвитку. так, Л. турроу стверджує, що людський час є 
важливiшим активом людського капiталу, який дозволяє здобувати iншi 
людськi активи [9]. Пiдтримуючи такий погляд, С. Боулз [10] додає, що зна-
чення в цьому сенсi має саме тривалiсть того часу, який людина придiляє 
удосконаленню своєї особистостi. 

Однак очевиднiсть необхiдностi нарощування людського капiталу в умо-
вах ринкових вiдносин i опосередкованого включення працiвникiв у вироб-
ництво iнодi важко сприймається власниками пiдприємства, оскiльки 
прогресивнi змiни якiсних характеристик робочої сили є наслiдком здiйснення 
певних капіталовкладень [4; 7]. У свою чергу, iнвестування в розвиток 
iндивiдуальних здiбностей працiвникiв i, як наслiдок, подальше пiдвищення 
оплати їх бiльш квалiфiкованої працi, забезпечення соцiального захисту, ви-
магаючи, з одного боку, додаткових вкладень, з другого, не гарантують 
окупностi таких вкладень за низкою причин, зокрема, у зв’язку з недостат-
ньою мотивацiєю/небажанням працiвника реалiзовувати свiй потенцiал, з його 
переходом на бiльш вигiдну по ряду причин роботу та iн. таким чином, при 
всiй значущостi таких iнвестицiй очевидно, що нарощування людського 
капiталу – це витратний процес, тому в ринкових умовах актуальними є пи-
тання обґрунтованостi здiйснення вiдповiдних вкладень i розробка критерiїв 
доцiльностi iнвестування у людський капiтал.

Звичайно, такi вкладення можуть здiйснюватися i самим iндивiдом, проте 
внаслiдок зростаючої вартостi витрат на загальну i професiйну освiту праців-
ники нерiдко роблять вибiр не на користь нарощування особистого людсько-
го капiталу, обираючи задоволення iнших потреб. цiкавим, у тому числi  
i з наукової точки зору, є питання, чи нарощується i як саме людський капiтал 
iндивiда в результатi задоволення низки духовних i соцiальних потреб, якi 
напряму не пов’язанi з його професiйними якостями. 

I тут доцiльно вiдокремити формування/нарощування людського капiталу 
i розвиток особистостi. цi процеси, з одного боку, є взаємопов’язаними; без 
сумнiву, всебiчний у широкому сенсi розвиток особистостi сприяє зростанню 
професiйних якостей людини; з другого ж, мiж ними можуть iснувати супе-
речності, зокрема як результат нестачi вiльного часу або небажання людини 
прагнути всебiчного розвитку й отримання знань, що виходять за межi потреб 
професiйного розвитку. 

Вiдповiдно до основних соцiально-економiчних складових людського 
капiталу належить така його властивiсть, як мотивацiя працi, яка також є 
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капiталоутворюючим чинником. У бiльшостi наукових дослiджень стан та 
перспективи змiн мотивацiйних механiзмiв аналiзуються залежно вiд змiн 
якостi i структури наповнення потреб [11]. 

Для працiвникiв базового рiвня потреб вирiшальним стає такий показник, 
як заробiтна плата. Проте процес iнтелектуалiзацiї виробництва iстотно 
ускладнює професiйнi й особистiснi якостi працiвникiв, що, у свою чергу, 
ускладнює структуру та змiнює питому вагу внутрiшнiх і зовнiшнiх 
мотиваторiв. Зберiгається тiсний зв’язок мотивацiї з потребами, в даному 
випадку як на рiвнi особи працiвника, так i на рiвнi роботодавця, звичайно, 
з точки зору структури потреб кожного суб’єкта цих вiдносин. 

Мотивацiя з точки зору прагнення людини до збiльшення трудового внес-
ку, плiдної участi у виробництвi i наповненнi iндивiдуальних якостей новими 
навичками реалізується вже не тiльки матерiальною винагородою [2]. До 
мотивацiйних критерiїв формування людського капiталу вiдносять прагнення 
досягнення певного рiвня змiстовних характеристик працi, перспективи 
квалiфiкацiйно-професiйного, у тому числi i кар’єрного зростання, визнання 
з боку соцiального оточення. 

У міру наповнення рiвня задоволення матерiальних потреб посилюється 
значення таких складових мотивації, як стиль керiвництва, характер 
мiжособистiсних вiдносин у трудовому колективi, що, у свою чергу, певним 
чином впливає на прагнення до наповнення iндивiдуального людського 
капiталу, надання робочiй силі нових якостей відповідно до нових соцiальних 
та технологiчних умов ускладненого виробництва. Сучасний стан змiн 
у мотивацiї збiльшення людського капiталу вiдображає точка зору на 
актуальнiсть такої потреби, як потреба в iндивiдуальному розвитку [6; 2]. 
Одночaсно виявляється, що в умовах сучасної i особливо креативної корпорацiї 
мотивaцiя прaцiвникiв дедалі меншою мірою пiдкоряється eкономiчним 
стимулaм. Новa систeмa мотивaцiї дiстaлa нaзву «пост мa тeрiaлiстична» i по-
требує окремих детальних наукових дослiджень.

Структура трудової мотивацiї змiнюється вiдповiдно до стадiй соцiальної 
зрiлостi працiвника. Люди, у яких є потреба в досягненнi, працюють 
стараннiше. Соцiальна зрiлiсть формується в процесi соцiалiзацiї й означає 
готовнiсть бути повноцiнним суб’єктом дiяльностi, нести за неї повну 
вiдповiдальнiсть перед собою i суспiльством, здатнiсть особистостi до ви-
конання соцiальних ролей. Професiйна зрiлiсть працiвникiв є складовою 
частиною соцiальної зрiлостi, об’єктивнiсть її зростання тiсно пов’язана 
з процесами усуспiльнення виробництва, особливо на корпоративному рiвнi, 
й iстотно впливає на мотивацiю наповнення творчих складових людського 
капiталу, якi безпосередньо впливають на розвиток iндивiда, як у виробни-
чому, так i в соцiальному сенсi. Проте для успiшної реалiзацiї професiйної 
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зрiлостi необхiднi умови для професiоналiзацiї, насамперед з боку суспiльства 
в особi держави, а також з боку корпоративного менеджменту – як у виглядi 
створення умов пiдвищення квалiфiкацiї в напрямі її вiдповiдностi стратегiчним 
та поточним завданням розвитку, так i у виглядi перевiрки вiдповiдностi 
професiйних навичок спiвробiтникiв вимогам та особливостям виробництва.

Висновки. Очевидно, що з розвитком суспiльного виробництва 
у всебiчному розумiннi цього процесу, витрати на формування якiсно нової 
робочої сили не тiльки зростають, а й змiнюють свою змiстовну спрямованiсть 
i структуру. На вирiшення доцiльностi таких iнвестицiй iстотний вплив спри-
чинив вiдхiд вiд сприйняття їх сутi як споживчих витрат i визнання їх про-
дуктивного характеру. 

Важливим у цьому сенсi є вирiшення питань про джерела фiнансування  
i розподiлення iнвесторiв, як в особi держави, так i з боку суб’єктiв господа-
рювання – окремих корпорацiй за напрямами забезпечення умов збереження 
та розвитку людського капiталу. Причому останнi, в міру розвитку корпора-
тивної культури, не тiльки фiнансують професiйне удосконалення робочої 
сили своїх працiвникiв, а й дедалі бiльше беруть участь у формуваннi так 
званих соцiальних пакетiв, що додаються до заробiтної плати i забезпечують 
низку заходiв із медичного обслуговування, охорони здоров’я, вiдпочинку, 
полiпшення житлових умов тощо. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КОРПОРАЦИИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

Раскрыты особенности формирования человеческого капитала, адекватные из-
менениям содержания и хaрaктeра деятельности людeй, а также современным тре-
бованиям тeхнологической основы постиндустриального общества. Представлена 
точка зрения на соотношение категорий «человеческий капитал» и «рабочая сила», 
исследованы некоторые вопросы формирования системы мотиваций наращивания 
человеческого капитала индивида.

Ключевые слова: человеческий капитал, рабочая сила, инвестиции в человече-
ский капитал, мотивация наращивания человеческого капитала.
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HUMAN CAPITAL OF CORPORATION:  
MODERN PECULIARITIES OF FORMATION

Problem setting: Qualitative changes in the nature and content of labor in the corpo-
rate sector of the economy, the peculiarities of the functioning of the labor force as a human 
capital, require further studies of the category «human capital», primarily in terms of 
complicating the structure and changing the ratio of components. 

Recent research and publication analysis. Modern features of the formation of hu-
man capital corporations are studied by Ukrainian and foreign scientists, but the emergence 
of new aspects, caused by the activation of intellectual and creative abilities of man, requires 
further study of the problem.

Paper objective. The purpose of the article is to characterize the modern components 
of the formation and motivations of building up the human capital of the corporation.

Paper main body. The development of social production essentially changes the 
qualitative characteristics of the factors of production. The labor force is filled with fun-
damentally new components and acquires the character of human capital. The basis for 
changes in the nature of labor is the development of property relations, the increase in the 
scale of production, as a result of the strengthening of the social nature of labor, and sub-
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stantial qualitative changes in the technological level of production put forward tougher 
requirements for the content of labor.

The realization of human capital in production is accompanied by its accumulation and 
is characterized by a permanent increase in profitability both for the carrier and for the 
enterprise. Increasing human capital is a costly process, therefore, in market conditions, 
the issues of validity of the implementation of relevant investments and the development 
of criteria for the feasibility of investing in human capital are relevant.

The motivation for investing in human capital is a capital-factorizing factor. Intellectu-
alization of production complicates the requirements for professional and personal qualities 
of employees, which complicates the structure and changes the proportion of internal and 
external motivators. There is a close relationship between motivation and needs, in this case 
both at the level of the employee and at the level of the employer, of course, from the point 
of view of the structure of the needs of each subject of these relations.

Conclusion of the research. The development of social production is accompanied 
by an increase in spending on the formation of a qualitatively new labor force, which 
changes its content orientation and structure. The decision on the appropriateness of such 
investments is significantly influenced by the recognition of their productive nature.

Important in this sense is the solution of questions about the sources of financing and 
distribution of investors, both on behalf of the state and on the part of business entities / 
individual corporations in the areas of ensuring conditions for the preservation and devel-
opment of human capital. And the latter, as the corporate culture develops, not only fi-
nances the professional improvement of the workforce of their employees, but also increas-
ingly participates in the formation of so-called social packages that are attached to wages 
and provide a range of activities for medical care, health care, recreation, improvement of 
living conditions, etc. 

Short Abstract for an article
Abstract. The features of the formation of human capital are adequate to the changes 

in the content and character of human activity, as well as to the modern requirements of the 
technological basis of the postindustrial society. The point of view on the correlation of the 
categories «human capital» and «labor» is presented, some questions of the formation of a 
system of motivations for increasing the human capital of an individual are explored. 

Key words: human capital, labor, investment in human capital, motivation to increase 
human capital. 
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