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На сьогоднішній день, зайнятість населення являє собою діяльність 

частини населення щодо створення суспільного продукту (національного 

доходу). Саме в цьому полягає її економічна сутність. 

Зайнятість населення – найбільш узагальнена характеристика економіки. 

Вона відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці 

в 

досягнення виробництва. Зайнятість об'єднує виробництво і споживання, а її 

структура визначає характер їхніх взаємозв'язків [1, с. 213]. 

Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в 

самовираженні, а також у задоволенні матеріальних потреб через дохід, який 

особа отримує за свою працю. Саме тому, можна стверджувати, що для 

повномасштабної зайнятості необхідно ефективно формувати людський 

капітал. 

Сучасний погляд на людину як носія людського капіталу означає 

визнання її здібностей у повному розумінні слова капіталом, тобто цінністю, 

яка приносить доход, але з яскраво вираженою специфікою, без урахування 

якої потенціал людини може і не реалізуватися. Ця специфіка полягає у 

визнанні елементів індивідуального в людській природі, в задатках, 

поведінці, 

потребах, бажаннях людини, що опосередковують співвідношення 

капіталовкладень і результатів. 

Людський капітал можна визначити як накопичений людиною запас 

здібностей, знань, навичок, умінь, які використовуються в тій чи іншій сфері 

суспільного відтворення, сприяють зростанню продуктивності праці і тим 

самим впливають на збільшення доходів цієї особи. Формування людського 

капіталу потребує додаткових інвестицій задля отримання додаткових 

прибутків у майбутньому. До найважливішого виду інвестицій у людський 

капітал належить освіта [2, с. 124]. 

Формування людського капіталу на певному рівні має свої особливості, 

та відбуватись воно може одночасно на декількох, а то і на кожному з них. 

Всеохоплюючим для країни є четвертий рівень, який дає нам уявлення про 

ситуацію загалом. 

На формування людського капіталу впливають такі фактори [3, с. 39]: 

рівень освіти; стан сфери охорони здоров‘я; соціальне середовище; 

демографічна ситуація; рівень життя населення; екологічна ситуація. 

Людський капітал потребує постійного розвитку, а для цього необхідні 

значні інвестиційні вкладення. На макрорівні його фінансування відбувається 



за рахунок Державного бюджету України. 

Одним з аспектів, що найбільше впливають на людський капітал є освіта, 

а саме інвестиції в неї. Вона є основоположним чинником формування 

особистості, рівня її інтелекту та культури, дозволяє проявити нахил до 

певної 

сфери діяльності. 

Від якості освіти залежить подальше працевлаштування та заробітна 

плата працівника, які можуть надалі збагачувати людський капітал. 

Інвестиції в 

цю сферу можуть бути формальними та неформальними. Формальними 

інвестиціями вважаються отримання початкової, середньої, спеціальної та 

вищої освіти, різні курси, а неформальними – самоосвіта, тобто читання 

розвиваючої літератури, зацікавленість мистецтвом. 

Науковці стверджують, що рівень інвестування в освіту не повинен бути 

меншим 10 % від ВВП, а у певних джерелах – не менше 12% [4, с. 36]. 

Щороку все менше студентів вступають та випускаються з вищих 

навчальних закладів України, що частково спричинено їх нерозумінням 

важливості вищої освіти або вибором такого закладу закордоном. Певним 

чином такі процеси відбуваються через низький рівень народжуваності у 90-

ті 

роки, спричинений становленням держави та економічною кризою. Проте 

число студентів, як I-II, так і III-IV рівнів акредитації зменшується через 

небажання навчатися в Україні та вибір іноземних закладів як альтернативи. 

Стан вищої освіти і людського капіталу загалом залежить також від 

зовнішньої 

міграції молоді в цілях навчання чи постійної роботи, яка негативно впливає 

на 

людський капітал в державі. Такий відтік умів пояснюється вищим, ніж в 

Україні, рівнем потенційної заробітної плати закордоном, який приваблює 

населення. 

Людський капітал є основним ресурсом держави та активатором її 

розвитку, що пояснюється інтелектом населення, його здатністю до 

вдосконалення та креативністю. Ці складові доповнюють один одного, тому 

тільки за наявності їх усіх індивід може ефективно працювати та бути 

корисним для суспільства. 
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