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КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ
У статті розкрито сучасний стан людського капіталу України та Закарпатської області. Виділено п’ять складових
компонентів людського капіталу та визначено показники, що їх характеризують. Проведено кількісний аналіз цих компонентів на рівні України та Закарпаття, визначено збалансованість їх розвитку.
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ВСТУП
Розвиток людського капіталу залежить від ефективності та масштабів інвестиційної політики
у його складові. Однак відповідь на питання, щодо віддачі інвестицій у кожну із компонентів,
дають результати оцінки сформованого (наявного) людського капіталу на рівні підприємства, регіону чи країни. Як показали попередні дослідження автора, на формування людського капіталу
підприємства здійснюють вплив низка факторів, більшість із яких детерміновані саме макроекономічною ситуацією в державі та рівнем її соціокультурного і економіко-політичного розвитку.
Саме це, а також логіка дедуктивного методу проведення наукового дослідження, яка передбачає
рух від загального до одиничного, призводять до необхідності аналізу рівня людського капіталу
на рівні регіону та країни.
У вітчизняній та зарубіжній літературі досить широко розглядається питання компонентного
наповнення людського капіталу. Теоретичну частину досліджуваного питання розглядають такі
зарубіжні вчені-економісти, як Grantham C.E., Nichols L.D., Schonberner M., Booth R., Bontis N.,
Dzinkowskі R., Baptist I., Davis H.D., Noland B.E. (досліджували питання класифікації людського
капіталу на рівні якісних характеристик індивіда). Такі російські та українські вчені як Вольвач В.Г.,
Жуліна Є.Г., Марцинкевич В.І., Нестерова В.Г., Іванько Л.І., Люблєнкова Е.П., Новосельцева А.П. вивчали теоретичні аспекти людського капіталу та виділяли різноманітні його структурні компоненти, однак не проводили практичного аналізу даних складових на рівні країни, області, галузі,
підприємства тощо.
Практична частина даної проблематики розглядається в Доповіді про розвиток людини 2013
«The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World» [1], на Світовому економічному форумі
в «Доповіді про людський капітал» [2] (де проводився аналіз основних показників та індексів
розвитку людського капіталу та людського потенціалу 177-ми та 122-ох країн світу).
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є проведення порівняльного аналізу структурних компонентів людського
капіталу України та Закарпатської області та визначення збалансованості їх розвитку.
Відповідно до мети в процесі дослідження поставлені й вирішені наступні завдання:
 визначити рівень розвитку людського капіталу України у порівнянні із іншими країнами;
 провести кількісний порівняльний аналіз складових людського капіталу за відповідними
показниками на рівні України та Закарпатської області.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасна економіка України нестабільна і знаходиться у фазі посткризового відновлення, про
що свідчать економічні показники наведені «Статистичних щорічниках України» [3] та в «Статистиці макроекономічних показників» [4]. Спад виробництва, який на кінець 2009 р. склав 21,9%,
так і не був остаточно подоланий, про що можна свідчити виходячи із показників розвитку основних складових промисловості. У 2012 р. індекси добувної, переробної та енергетичної галузей
склали відповідно 101,9%, 98% і 102%, проти 106,8%, 109,6% і 103,6 у 2011 р., що свідчить про
скорочення темпів економічного розвитку фактично всієї країни.
Про невисоку ефективність української економіки також свідчать низькі темпи росту ВВП —
0,2%, що у сукупності із вкрай великим зовнішнім боргом (75,3% ВВП) створює загрозу нового
витка кризи, ще більш значної за обсягами негативних наслідків для України.
У 2012 р. майже всі показники української економіки демонстрували негативну або дуже низьку позитивну динаміку, що, звичайно, не є добре для розвитку людського капіталу. Лише обсяги
капітальних інвестицій збільшились на 259,9 млрд. грн. що на 13% більше, ніж у 2011 р. Обсяги
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сільськогосподарського виробництва скоротились на 3%, реалізованої промислової продукції на
— 2%. Скорочення суми заборгованості перед банками по наданим кредитам на 14%, фактично
свідчить про загальмовування темпів кредитування, що в рамках сучасної ринкової грошово-кредитної системи скоріше негативна, ніж позитивна тенденція. В 2012 році Національному банку
вдалося зберегти відносну стабільність на валютному ринку і втримати курс гривні, однак це
переважно, забезпечувалося за рахунок використання золотовалютних резервів, які на кінець року
скоротилися на 23%.
Таким чином, аналіз сучасної макроекономічної ситуації в Україні свідчить по те, що формування і розвиток національного людського капіталу відбувається у відносно несприятливих умовах економічної нестабільності яка, загрожуючи перерости в кризу, призводить до постійної соціальної напруженості. Наслідком цього є невисокий індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)
в Україні і індекс розвитку людського капіталу (ІРЛК), які у світовій практиці є базисними при
характеристиці національного людського капіталу [1].
Як показують дані із Доповіді про розвиток людини 2013 [1] за ІРЛП Україна займає 76 місце
із 177 країн, включених у рейтинг. Він складає 0,788 пунктів, в той час як найкраща за результатами 2012 року країна — Ісландія — має 0,968. Наша країна знаходиться посеред країн із середнім
ІРЛП і у 2012 р. спостерігалась позитивна тенденція до збільшення цього показника і покращення
позицій України у рейтингу.
За іншим дослідженням [2], що було присвячено безпосередньо розвитку людського капіталу,
Україна зайняла 64 місце із кінцевим результатом у -0,124 пункти. Воно проводилось в рамках Світового економічного форуму і метою була цілісна характеристика людського капіталу 122 країн світу
по ключовим 4 напрямкам — освіті, охороні здоров’я, зайнятості та працевлаштуванню, а також
оточуючому середовищу і ряду додаткових показників. По кожному із напрямках нараховувалась
т.з. «Z-оцінка», яка характеризувала значення показника у вигляді певного відхилення від середнього значення. Середнє у дослідженні прирівнювалось до нуля, таким чином, відхилення вище середнього виражалось як позитивна оцінка, а відхилення нижче середнього — як негативна.
Кожен із напрямків оцінювання складався із доволі великої кількості показників. За деякими із
них Україна зберігає відносно високі позиції в світі, зокрема: 8-е за доступом до вищої освіти (1,564);
7-е за стресостійкістю населення (1,300), 29-е в світі та 2-е в Європі за кількістю населення. Але все
ж за сукупністю набраних балів Україна позаду навіть придатних для порівняння країн: за освітою
— 45 місце (0,316), охороною здоров’я — 55 (0,078), зайнятістю та працевлаштуванням — 67 (-0,166),
оточуючим середовищем чи, інакше кажучи, інфраструктурою — 96 (-0,725).
Аналіз концептуальних положень теорії людського капіталу, проведений у минулих дослідженнях автора дозволив виокремити його основні структурні компоненти: фізичний, професійнокваліфікаційний, інтелектуальний, соціально-психологічний, культурно-моральний та інноваційний. Тепер проведемо кількісний аналіз цих складових людського капіталу, а також порівняймо
сформований людський капітал України і Закарпатської області (табл. 1).
Таблиця 1. Характеристика людського капіталу України та Закарпаття за структурними компонентами (2011 р.) *
Україна
№

Показники

1
1.

2
Кількість населення (середньорічна), млн. чол., з них:
чоловіків
жінок
Середній вік
Кількість вперше зареєстрованих
захворювань, тис.
Економічно активне населення,
млн. чол.

Абс. значення

Темп
приросту
/ спаду

3
4
Фізична компонента

Закарпатська область
Темп
Абс.
приросту У % до
значення
/
України
спаду
5
6
7

45,706
21,041
24,665
40,3

-0,0035
-0,0047
-0,004
-0,009

1,25
0,598
0,649
36,5

0,002
0,003
0,002
0,002

2,73
2,84
2,63
90,57

32381

-0,021

795,7

-0,027

2,46

22,056

0,0002

0,578

-0,007

2,62
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Продовження табл. 1.
1.

2.

3.

4.

5.

Кількість штатних працівників підприємств, млн. чол. в т.ч.:
10,78
-0,019
0,204
-0,036
у промисловості
2,842
-0,019
0,047
-0,069
у сільському господарстві
0,504
-0,041
0,0052
0,001
інші
7,434
-0,017
0,1518
-0,01
Кількість зареєстрованих безробітних тис. чол.
505,3
0,11
55,2
0,095
Кількість пенсіонерів, тис. чол.
13738
0,001
294,37
0,01
Професійно-кваліфікаційна та інтелектуальна компоненти
Розподіл населення у віці старше 6
років за рівнем освіти (%):
повна вища
19,4
0,049
12,8
0,113
базова вища
1,3
0,000
0,9
1,250
неповна вища
18
0,023
12,4
0,216
повна загальна середня
37,9
-0,005
46,8
0,022
базова загальна середня
11,6
0,055
13,9
-0,152
початкова загальна середня
6,9
-0,207
8,3
0,038
не мають початкової загальної та
неписемні
4,9
0,021
4,9
-0,364
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації:
Навчено новим професіям, тис.
осіб
230
0,062
5,4
-0,2
Підвищили кваліфікацію
978,4
0,036
13,9
-0,09
Соціально-психологічна компонента
Кількість зареєстрованих шлюбів
(на 1000 осіб)
6,7
0,16
7,5
0,09
Кількість розлучень (на 1000 осіб)
2,7
0,03
0,6
-0,64
Загальна кількість домогосподарств, тис.
17022,7
-0,002
356
-0,0005
Середній розмір домогосподарств,
чол.
2,58
-0,003
3,45
0,005
Кількість домогосподарств із дітьми, тис. в т.ч.
6450,5
-0,001
192,9
0,11
з однією дитиною (%)
76
0,021
56,7
-0,11
з двома дітьми (%)
21,2
-0,04
33,4
0,14
з трьома і більше дітьми (%)
2,8
-0,125
9,9
-0,01
Культурно-моральна компонента
Індекс відвідуваності театрів
0,00110232
0,065
0,0271
-0,0375
Індекс відвідуваності музеїв
0,00084
-0,037
0,022
0,1020
Індекс відвідуваності концертних
організацій
0,001
-0,997
0,02634
1,5917
Індекс бібліотечного фонду
0,00036
-0,676
0,009975
-0,5992
Коефіцієнт злочинності
1138,29
0,029
581
0,06
Інноваційна компонента
Кількість наукових кадрів (на 1000
населення)
2,94
-0,045
0,6488
-0,098
Кількість виконаних наукових та
науково-технічних робіт (у середньому на один науковий кадр)
0,39
0,05
0,20
-0,064
Кількість друкованих наукових
робіт (у середньому на один науковий кадр)
2,63
0,078
3,42
0,22
Чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій (на 1000 жителів)
0,26
-0,098
0,031
-0,821

* Складено на основі [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]
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1,89
1,65
1,03
2,04
10,92
2,14

65,98
69,23
68,89
123,48
119,83
120,29
100,00

2,35
1,42
111,94
22,22
2,09
133,72
2,99
74,61
157,55
353,57
2458,46
2619,05
2407,48
2770,75
51,04
22,07
52,36
130,03
11,92
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В табл. 1 наведено кількісний аналіз складових структури людського капіталу України та Закарпаття. Перед його характеристикою варто зробити суттєве уточнення, яке стосується того факту, що багато із складових людського капіталу, практично не піддаються кількісній оцінці. Так,
наприклад, неможливо статистично відобразити здатність людей до керівництва, рівень їх компетенції чи аналітичного мислення, відповідальність тощо. До того ж багато із статистично значущих показників розвитку людського капіталу (особливо галузевих) не розраховуються та не досліджуються на державному рівні. Тому дослідження людського капіталу за структурними компонентами було виконане на основі тих показників, які доступні широкому науковому загалу. З
них автором виокремлено найбільш значущі та релевантні заявленим вище, після чого їх було
згруповано у відповідності із структурними компонентами людського капіталу. Кожен показник
по можливості доступу до даних було охарактеризовано в статиці і динаміці, а показники розвитку людського капіталу Закарпаття було співставлено із національними.
Для характеристики фізичної компоненти було обрано наступні показники:
1) кількість населення (середньорічна);
2) гендерне співвідношення населення;
3) середній вік населення;
4) кількість вперше зареєстрованих захворювань;
5) кількість економічно активного населення;
6) кількість штатних працівників підприємств, в т.ч. у:
 промисловості;
 сільському господарстві;
 інших сферах економіки;
7) кількість зареєстрованих безробітних;
8) кількість пенсіонерів.
Їх аналіз дає можливість підтвердити тезу про те, що негативна економічна динаміка спричиняє негативні тенденції у розвитку національного людського капіталу. В Україні продовжує скорочуватися населення, яке у 2011 р. становило 45,706 млн. чол. (-0,0035), причому випереджаючими темпами скорочується кількість чоловіків. Зменшується штатна кількість працівників задіяних у промисловості, яка у 2011 р. скала 10,78 млн. чол. (-0,019) і навпаки зростає зареєстроване
безробіття — 505,3 тис. чол. (+0,11). До того ж середній вік середньостатистичного українця
складає 40,3 роки, що свідчить про високі темпі старіння нації.
Порівняльний аналіз фізичних складових людського капіталу України і Закарпаття дає можливість зробити більш оптимістичні висновки. Тенденція до збільшення наявного населення, що
намітилась ще у 2009 році [20], продовжується і у 2011 році. На кінець року середня кількість
населення склала 1247,4 тис. чол., що на 0,2 відсотка більше, ніж у попередньому періоді. При
цьому середній вік жителів Закарпаття 36,5 років, що на 9,4% відсотка менше, ніж в середньому
по Україні. За цим показником Закарпатська область займає третє місце в Україні [11], що вкрай
позитивно відображається на економічній та соціокультурній складовій людського капіталу; в
області також менший процент пенсіонерів — 24% проти 30% по всій України.
Для характеристики професійно-кваліфікаційної та інтелектуальної компоненти було проаналізовано наступні показники:
1. Розподіл населення у віці старше 6 років за рівнем освіти (%):
 повна вища;
 базова вища;
 неповна вища;
 повна загальна середня;
 базова загальна середня;
 початкова загальна середня;
 не мають початкової загальної та неписемні.
2. Показники підготовки кадрів та підвищення кваліфікації:
 кількість навчених новим професіям;
 підвищили кваліфікацію.
Результати аналізу для країни показали, що питома вага людей старше 6 років із повною вищою освітою складає 19,4%. На Закарпатті даний показник значно менший і складає 12,8%. Також менше значення показників людей із базовою та неповною вищою освітою. В середньому по
області відсоток людей із середньою освітою вище ніж по Україні: 46,8% і 13,9% проти 37,9% і
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11,6% відповідно людей з повною та базовою середньою освітою. Щодо стану та динаміки підготовки кадрів та перекваліфікації, то у 2011 р. навчено новим професіям: в Україні — 230 тис. чол.,
в Закарпатській області — 5,4 тис. чол.; підвищили кваліфікацію: в Україні — 978,4 тис. чол., в
Закарпатській області — 13,9 тис. чол. За останніми двома показниками на Закарпатті спостерігається негативна динаміка і темпи приросту відповідно склали -0,2 і -0,09.
Для характеристики соціально — психологічної компоненти було проаналізовано статистику
сімейного положення українців, а також деякі показники розвитку домогосподарств в Україні. Це
дало можливість виявити особливості формування людського капіталу на рівні окремих сімей.
Серед досліджених показників:
1) кількість зареєстрованих шлюбів (на 1000 осіб);
2) кількість розлучень (на 1000 осіб);
3) загальна кількість домогосподарств;
4) середній розмір домогосподарства;
5) кількість домогосподарств із дітьми:
 з однією дитиною (%);
 з двома дітьми (%);
 з трьома і більше дітьми (%).
За результатами дослідження соціально-психологічної компоненти людський капітал, сформований у Закарпатській області виглядає значно якіснішим, ніж в середньому по Україні. Кількість
зареєстрованих шлюбів на 1000 осіб вище на 11,9% (7,5 проти 6,7), а розлучень менше на 77,78%
(0,6 проти 2,7). Середній розмір одного домогосподарства на Закарпатті 3,45, що на 33,72% більше,
ніж по Україні. Більше половини (54,1%) всіх домогосподарств на Закарпатті мають дітей, в той
час як частка домогосподарств із дітьми по Україні складає всього 37,9%. Аналогічна ситуація із
структурним співставленням показників кількості дітей у домогосподарствах — по кожній із складових Закарпатська область демонструє вищі показники, ніж в середньому по Україні.
Аналіз культурно-моральної компоненти людського капіталу базувався на аналізі доступних показників відвідування закладів культури, а також на аналізі статистики правопорушень. Для того,
щоб мати можливість співставити показники України і Закарпатської області, було запропоновано
розрахувати додатковий показник — індекс відвідування закладу культури, за формулою 1:
B/ N
I
,
(1)
T
де В — загальна кількість відвідувань закладу певного типу;
N — кількість населення;
T — кількість закладів у регіоні.
За формулою 1 були розраховані наступні показники:
 Індекс відвідуваності театрів;
 Індекс відвідуваності музеїв;
 Індекс відвідуваності концертних організацій;
 Індекс бібліотечного фонду.
Додатково також порівнювався коефіцієнт злочинності.
За даними показниками Закарпатська область також випереджає середні показники по Україні.
Частково це обумовлюється невеликою кількістю закладів професійних театрів, концертних організацій, музеїв тощо. Але все ж кількість їх відвідувань у перерахунку на одного жителя виявляється значно вищою. Іншим поясненням такої ситуації є порівняно більший потік туристів на
Закарпатті, ніж в середньому по країні. Злочинність в регіоні на 48,96% нижче, ніж в середньому
по Україні. За цим показником Закарпаття також займає одні із найкращих позицій в нашій країні.
Останньою при аналізі стала інноваційна компонента людського капіталу. Для її характеристики було обрано наступні показники:
 кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт (у середньому на один науковий кадр);
 кількість наукових кадрів (на 1000 населення);
 кількість друкованих наукових робіт (у середньому на один науковий кадр);
 чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій (на 1000 жителів).
Співставлення показників показало, що науково-інноваційна компонента в Закарпатській області розвинена дещо слабше, ніж по Україні. Лише за показником кількості друкованих наукових
робіт область переважає на 30,3%, що частково обумовлено невеликою кількістю наукових кадрів.
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В той же час за кількістю наукових кадрів на 1000 жителів, кількістю виконаних досліджень і
науково-технічних робіт, а також чисельністю авторів раціоналізаторських пропозицій область
відстає на 77,93%, 47,64% і 88,08% від середніх значень по Україні.
ВИСНОВКИ
Аналіз структурних компонент людського капіталу України і Закарпатської області показав,
що в цілому стан та динаміка показників його розвитку співпадають з негативними тенденціями
в економічній та соціокультурній сфері. В Україні скорочується кількість населення та росте безробіття. За останні роки значно зросла злочинність і спостерігається негативна динаміка у науковій сфері. Лише за деякими показниками сформований національний людський капітал України може бути охарактеризований з позитивного боку. На фоні негативних національних тенденцій
людський капітал Закарпатської області виглядає більш перспективним, так як у регіоні збільшується кількість населення, менший його середній вік, а також кращі сімейно-побутові характеристики. Для нарощення людського капіталу в подальшому потрібно звернути більшу увагу на інноваційну та освітню складову, яка на Закарпатті розвинена значно менше ніж в середньому по країні.
Подальші дослідження будуть спрямовані на проведення аналізу інвестицій в людський капітал на машинобудівних підприємствах в національному та регіональному розрізі, що дозволить
визначити основні особливості цього процесу та побачити його позитивні та негативні аспекти.
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