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чий процес більш спокійно і з мінімальними втратами як для індивіда, так і для 
організації. 

Основні принципи подолання опору персоналу організаційним змінам 
випливають з його причин: максимально відкрите та чесне спілкування керів-
ництва з підлеглими всіх рівнів, що доводить до всіх максимум інформації про 
події, залучення співробітників у процес прийняття рішень та їх додаткове на-
вчання. 

Отже, корпоративна культура являє собою досить складне явище. Вона охо-
плює систему цінностей корпорації, морально-етичні норми поведінки, що роб-
лять істотний вплив на діяльність персоналу корпорацій, на ступінь використання 
його енергії та здібностей. У цьому сенсі корпоративна культура виступає як най-
важливіший інструмент управління, нерідко відображає унікальність застосову-
ваних методів і принципів у реалізації стратегії тієї або іншої компанії. 

На жаль, керівники багатьох компаній приділяють мало уваги розвитку 
корпоративної культури, пояснюючи це тим, що існують більш важливі питан-
ня. Проте досвід показує, що сильна корпоративна культура – це свого роду 
фундамент компанії, запорука її комерційного успіху і процвітання. Крім того, 
корпоративна культура може служити конкурентною перевагою компанії в 
умовах гострої конкуренції на сучасному ринку. Постійне і цілеспрямований 
розвиток культури компанії дозволить уникнути багатьох кризових ситуацій, а 
якщо вони все ж виникнуть (від цього ніхто не застрахований), корпоративна 
культура допоможе зберегти стабільність всередині організації та в деяких ви-
падках навіть перетворити ризики в конкурентні переваги. Важливо пам’ятати, 
що успіх кожної компанії залежить від професіоналізму та сталості працюючих 
у неї фахівців. 
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА КАТЕГОРІЮ  
«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

В статті розглянуто теоретичні засади людського капіталу. Проаналізовано наукової погляди щодо 
суті, змісту та особливостей людського капіталу як економічної категорії. Запропоновано авторське 
визначення людського капіталу. 

В статье рассмотрены теоретические основы человеческого капитала. Проанализированы научные 
взгляды относительно сути, содержания и особенностей человеческого капитала как экономической 
категории. Предложено авторское определение человеческого капитала. 

Theoretical foundations of human capital are described in the article. Scientific views on the essence, content 
and features of human capital as an economic category were analyzed. Author's definition of human capital 
proposed. 

В умовах переходу до постіндустріального суспільства особливістю сус-
пільно-виробничих відносин виявляється зміщення акценту з технологічної 
складової до людського аспекту, оскільки підвищуються вимоги до робочої си-
ли, її інтелектуального рівня, рівня кваліфікації, освіченості тощо. Відповідно 
змінюється погляд на роль людини в соціально-економічних стосунках. Підви-
щення уваги до сукупності якостей, знань, навичок і талантів людини, які спри-
яють підвищенню ефективності виробництва, обумовили розвиток теорії люд-
ського капіталу. 

Широке коло питань стосовно людського капіталу є об’єктом постійних 
наукових досліджень і численних прикладних розробок. Окремі аспекти конце-
пції людського капіталу висвітлені у працях класиків економічної науки, таких 
як В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Мілль тощо. Як 
самостійний розділ економічної думки теорія людського капіталу сформувалася 
у 60-х рр. XX ст. ЇЇ базова теоретична модель була вперше викладена у працях 
Т. Шульца та Г. Беккера. Подальші дослідження в області людського капіталу 
пов’язані з іменами М. Блауга, Е. Денісона, Дж. Кендрика, Дж. Мінцера тощо. 
Певний внесок у розвиток теорії людського капіталу зробили українські та ро-
сійські вчені, а саме: В. Антонюк, О. Грішнова, О. Добринін, С. Дятлов, Р. Ка-
пелюшніков, М. Критський, В. Куценко, В. Мандибура, Є. Циренова та багато 
інших. 

Однак, не зважаючи на велику кількість публікацій з цих питань, окремі 
проблеми людського капіталу у вітчизняній економічній науці досліджені ще 
недостатньо. Зокрема, потребують подальшого опанування методичні засади 
визначення напрямків формування людського капіталу підприємства в умовах 
виходу економіки України з кризового стану. З огляду на це, для розробки 
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практичних рекомендацій з підвищення якості та обґрунтування напрямків роз-
витку людського капіталу вітчизняних компаній необхідно з’ясувати суть та 
зміст людського капіталу як економічної категорії, що є метою даної статті.  

Питання формування і використання продуктивних здібностей людини, її 
ролі і місця в соціально-економічній системі суспільства завжди викликали під-
вищений інтерес науковців. Концепція людського капіталу в сучасному вигляді 
стала закономірним результатом розвитку світової економічної думки. Теорія 
людського капіталу досліджує залежність доходів працівника, підприємства, 
суспільства від знань, навичок та природних здібностей людей. Ця теорія до-
зволила виділити «капітальні», інвестиційні аспекти у поведінці агентів на рин-
ку праці, дала пояснення таким явищам, як вклад освіти в економічне зростан-
ня, попит на освітні та медичні послуги, вплив доходів на мотивацію трудової 
діяльності, інтелектуалізація праці, взаємозалежність розвитку людини і проду-
ктивності її праці.  

Термін «людський капітал» вперше був використаний у науковому сере-
довищі Т. Шульцем, який розглядав людський капітал як наявний у кожного 
запас придбаних знань, здоров’я, навичок, досвіду, здібностей, мотивацій і ене-
ргії, що може використовуватися протягом певного періоду часу з метою виро-
бництва товарів і послуг. Як зазначає Т. Шульц, він є формою капіталу, тому 
що є джерелом майбутніх заробітків або майбутніх задоволень, або того й ін-
шого разом. Він людський, тому що є складовою частиною людини [1, c. 80]. 

Інший засновник теорії людського капіталу Г. Беккер розглядав це понят-
тя ширше, він стверджує, що «людський капітал формується за рахунок інвес-
тицій у людину, серед яких можна назвати навчання, підготовку на виробницт-
ві, витрати на охорону здоров’я, міграцію, пошуки інформації про ціни й дохо-
ди». Він включив в інвестиції в людину, крім витрат на загальну й професійну 
освіту, витрати на виховання дітей, охорону здоров’я, пошук інформації, зміну 
роботи й інші вкладення, які так чи інакше сприяють розвитку продуктивної 
сили людини, її культурному й інтелектуальному зростання [2, c. 196]. 

Більшість сучасних дослідників людського капіталу зосереджують увагу 
на економічному змісті цієї категорії. Такий підхід є цілком правомірним, оскі-
льки поняття «людський капітал» характеризує систему соціально-економічних 
відносин з приводу формування та використання продуктивних здібностей пра-
цівника, інвестицій в їх розвиток та отримання від них доходу. Переважно еко-
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номічний підхід до цієї наукової категорії простежується у визначенні Р. Нурє-
єва, який розуміє під людським капіталом сукупність всіх виробничих якостей 
робітника, тобто він включає придбані знання, навички, а також мотивацію та 
енергію, що використовуються для виробництва економічних благ [3, с. 144]. 
Поєднуючи якісний та доходний підходи до дослідження людського капіталу, 
Б. М. Генкін розглядає його як сукупність якостей, що визначають продуктив-
ність та можуть стати джерелом доходу для людини, сім’ї, підприємства та сус-
пільства. Такими якостями він вважає здоров’я, природні здібності, освіту, 
професіоналізм, мобільність [4, с. 66]. 

За визначенням О. А. Грішнової, людський капітал – це економічна кате-
горія, яка характеризує сукупність сформованих і розвинених унаслідок інвес-
тицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що пере-
бувають в їхній власності, використовуються в економічній діяльності, сприя-
ють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання 
доходів (заробітків) свого власника та національного доходу [5, с. 16-17]. При 
цьому вона зазначає, що людський капітал – це категорія, яка на сучасному 
етапі найповніше відображає наукові погляди на роль і місце людини в еконо-
мічній системі суспільства і має посісти належне місце у вітчизняній економіч-
ній культурі. Виходячи з цього можна зробити висновок, що економічна кате-
горія «людський капітал» виражає відносини між людьми щодо формування і 
продуктивних здібностей людини та їх використання з метою отримання при-
бутку. 

Н. Голікова підкреслює, що людський капітал є складною економічною 
категорією, що виникає в умовах становлення інформаційно-технотронної еко-
номіки, в якій головним виробничим ресурсом стають обдарованість, здібності і 
знання. Вона обґрунтовує, що необхідними умовами існування людського капі-
талу є наявність відносин найму та прибутковість праці. Тому, за її визначен-
ням, людський капітал – це вартість запасу здібностей, досвіду, знань, які залу-
чені до процесу господарювання, капіталізовані на основі найму та приносять 
додану вартість (прибуток) [6, с. 3]. 

Економічну сутність людського капіталу підкреслює С.А. Дятлов, який 
характеризує людський капітал як сформований у результаті інвестицій і нако-
пичений людиною певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотива-
цій, що цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного ви-
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робництва, сприяє зростанню продуктивності праці, а отже, впливає на зрос-
тання доходів (заробітків) даної людини [7, с. 83]. Інший російський вчений 
Д.С. Львов розкриває сутність людського капіталу як сукупності знань, практи-
чних навичок та творчих спроможностей робітників, які прикладаються до ви-
конання певних задач, а також моральні цінності господарства, культура праці 
та загальний підхід до діла [8, с. 597]. Таким чином вчений зосереджує увагу на 
мотиваційних аспектах цієї категорії.  

Як економічна категорія людський капітал аналізується і в публікаціях 
О. Бородіної. У своїх дослідженнях вона розмежовує поняття: людина, людські 
ресурси, знання, капітал і людський капітал. За її визначенням, людський капі-
тал – це сукупність інвестованих суспільно доцільних виробничих і загально-
людських навичок, знань, здібностей, якими володіє людина, які їй належать, є 
невіддільним від неї та практично використовуються у повсякденному житті [9, 
с. 51]. О. Бородіна наголошує, що людські ресурси можуть стати капіталом у 
тому випадку, коли вони даватимуть реальний доход та створюватимуть багат-
ство, тобто якщо людина має можливість знайти себе у суспільному виробниц-
тві [там же, с. 49].  

Таким чином, на основі аналізу та узагальнення вищенаведених підходів 
щодо розгляду людського капіталу представляється доцільним дати наступне 
визначення цій економічній категорії: людський капітал – це сукупність прид-
баних знань, продуктивних здібностей, здоров’я, навичок, досвіду, особистих 
рис, мотивацій і енергії, які мають певну вартість та використовуються в еко-
номічній діяльності з метою отримання доходу. 

Слід зазначити, що людський капітал представляє собою такі якісні риси 
людини, які формують сучасні продуктивні здібності робітника, тому він не має 
матеріальної форми. Незважаючи на це, він об'єктивно існує і суттєво впливає 
на результати економічної діяльності. При цьому людський капітал, втілений у 
людині, реалізується через економічну діяльність, він не може продаватися, пе-
редаватися, залишатися у спадщину. Носієм та власником людського капіталу є 
зайняте економічною діяльністю населення, яке безпосередньо використовує 
свій людський капітал і отримує від цього прибуток. 

Людський капітал формується та накопичується в результаті інвестицій у 
загальну та професійну освіту, охорону здоров’я та відпочинок, культурний ро-
звиток, пошук інформації, мобільність. Джерелом таких інвестицій є ті доходи 
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домогосподарств, підприємств, держави та громадських організацій, які спря-
мовуються на формування та розвиток продуктивних здібностей людини. 
Упродовж трудової діяльності працівника людський капітал не тільки не зно-
шується, але ще й збагачується шляхом надбання практичного досвіду, що зде-
більше відбувається у першій половині трудового періоду. 

Процес відтворення людського капіталу є безперервним відновленням та 
розвитком його кількісних й якісних параметрів. Він охоплює такі етапи: фор-
мування продуктивних здібностей людини до початку її трудової діяльності; 
залучення особи у сферу економічної діяльності; використання та розвиток на 
виробництві. 

Формування людського капіталу потребує не тільки певного рівня знань, а 
й розвитку ініціативи і творчості, оскільки працівникам необхідно безперервно 
брати участь в удосконаленні виробництва, шукати принципово нові, більш про-
дуктивні та ефективні технічні, організаційні, економічні, соціальні рішення. 

Еволюція наукових поглядів на сутність людського капіталу дозволяє ви-
явити посилення зусиль і концентрації досліджень представниками різних течій 
економічної теорії на проблеми людини, людського капіталу як основного ба-
гатства суспільства. Сутність людського капіталу характеризується сукупністю 
економічних відносин щодо суми теоретичних і практичних знань працівників, 
їх досвіду, уміння і навичок, освітнього, професійного рівня підготовки особис-
тості.  

Стратегічними пріоритетами України на сьогодні є перехід до інновацій-
ної моделі економічного розвитку, інтеграція в економічний європейський про-
стір та розбудова соціальної держави. Найважливішою умовою реалізації цих 
стратегічних завдань є нагромадження та ефективне використання людського 
капіталу, тобто тих якісних рис працівників, які формують сучасні продуктивні 
здібності та перетворюють їх на головну продуктивну силу постіндустріальної 
економіки, заснованої на знаннях. Досвід розвинених країн свідчить, що нагро-
мадження людського капіталу та забезпечення його ефективного використання 
є найважливішою умовою конкурентоспроможності країни та динамічного со-
ціально-економічного прогресу.  

Однак, у теоретичних дослідженнях проблем людського капіталу поки що 
немає достатньої чіткості й однозначності. Незважаючи на те, що теорія людсь-
кого капіталу набула популярності і поширеності, вона має багато ще не до кін-
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ця висвітлених аспектів і проблем, що робить її актуальною для подальшого 
дослідження. Особливо це стосується країн, що розвиваються, та країн з пере-
хідною економікою. 

Тому перспективи подальших досліджень в області людського капіталу, 
на погляд автора статті, полягають у наступному: визначення структурних еле-
ментів людського капіталу; дослідження соціально-економічних основ форму-
вання людською капіталу, визначення джерел інвестицій в нього; аналіз проце-
су використання та відтворення людського капіталу; виявлення чинників фор-
мування людського капіталу; вимір та оцінка результатів і ефективності його 
функціонування, отриманих зисків; оцінка впливу функціонування людського 
капіталу на параметри соціально-економічного розвитку країни тощо. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  
РЫНКА РЕГИОНОВ 

В статье предложена экономико-математическая модель комплексной оценки развития фармацевти-
ческого рынка регионов. Представлен рейтинг регионов по уровню развития фармацевтического 
рынка. 

Ключевые слова: уровень развития  регионов, фармацевтический рынок, интегральный индикатор. 

У статті запропонована економіко-математична модель комплексної оцінки розвитку фармацевтич-
ного ринку регіонів. Наведений рейтинг регіонів за рівнем розвитку фармацевтичного ринку. 

Ключові слова: рівень розвитку  регіонів, фармацевтичний ринок, інтегральний індикатор. 

In Article is demonstrated the economic-mathematical model for integrated assessment of the pharmaceutical 
market regions development. Shown rating of the regions in terms of the pharmaceutical market develop-
ment. 


