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АНОТАЦІЯ
Розкрито зміст відтворення людського капіталу та головні 

характеристики його інноваційного типу. Визначено критерії 
інноваційного людського капіталу. Обґрунтовано головні на-
прями інтернаціоналізації відтворення людського капіталу. 
Охарактеризовано загрози транснаціоналізації відтворення 
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Постановка проблеми. Нині теорія відтво-
рення людського капіталу набуває великого 
наукового і прикладного значення у зв’язку 
із формуванням економіки знань, провідним 
ресурсом якої є людський капітал, а метою – 
людський розвиток. Розкриття змісту, крите-
ріїв, головних характеристик та чинників інно-
ваційного типу відтворення людського капіталу 
є теоретичною засадою ефективної державної 
політики людського розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасних наукових дослідженнях з еконо-
мічної теорії відтворення людського капіталу 
не отримало ще комплексного обґрунтування. 
Науковцями пропонуються різноманітні під-
ходи до визначення його змісту, факторів, 
стадій, типів тощо, які ще не узагальнено у 
цілісну концепцію. Розглядаються такі типи 
відтворення людського капіталу за критерієм 
можливих змін його обсягу, як: звужене, про-

сте і розширене [1, с. 131; 2]; екстенсивне й 
інтенсивне відтворення [3]. Типи відтворення 
людського капіталу досліджують О. Бородіна 
[4], Л. Гальків [5], Н. Корольова [6], Т. Лєх [7], 
В. Максимович [8], Л. Сімкіна [9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Інноваційний тип відтво-
рення людського капіталу та напрями його 
інтернаціоналізації не отримали ще комплек-
сного теоретичного розкриття.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування змісту та критеріїв інноваційного типу 
відтворення людського капіталу та на цій основі 
обґрунтування напрямів його інтернаціоналі-
зації в умовах постіндустріальних суспільних 
зрушень.

Виклад основного матеріалу. Відтворення 
людського капіталу є соціально-економічним 
процесом його змістовної спадковості і транс-
формації у часі, що сполучає відновлення сут-
нісних характеристик запасу людського капі-
талу, що забезпечує спадковість його розвитку 
та формування і накопичення нових (у кількіс-
ному, якісному, вартісному вимірах) складових 
його запасу як прояв змістовної трансформації 
людського капіталу. Вартісне відтворення люд-
ського є процесом формування, накопичення/
втрати, відновлення та зростання/зменшення 
вартості запасу знань, здібностей, навичок та 
вмінь людини як ресурсу соціально-економіч-
ного розвитку.

За часовим критерієм відтворення людського 
капіталу є його життєвим циклом та охоплює 
стадії зародження (створення, формування) – 
розвитку – зрілості – занепаду, на якій є мож-
ливим як формування засад нового циклу тобто 
відновлення людського капіталу відповідно 
новим умовам, так і його історичне завершення, 
зникнення. При цьому протягом життєвого 
часу людини можливим є здійснення декількох 
циклів змістовної спадковості і трансформації 
людського капіталу та його вартісного відтво-
рення.

Відтворення індивідуального людського 
капіталу як його відтворювальний (інвести-
ційний) цикл охоплює період життєвого часу 
людини, протягом якого на базі інвестицій та 
сполучення змістовної спадковості і трансфор-
мації формуються (відновлюються), розвива- ЕК
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ються (накопичуються), використовуються і від-
новлюються на новому рівні відповідно новим 
суспільним вимогам (чи застарівають і втрача-
ються) її знання, здібності, вміння та навички 
у кількісному, якісному і вартісному вимірах, 
що складають основу продуктивної діяльності 
у різних сферах та отримання віддачі від інвес-
тицій. Відтворювальний (інвестиційний) цикл 
індивідуального людського капіталу охоплює 
такі форми його руху як економічного блага, 
як виробництво, розподіл, обмін, споживання. 
Виробництво людського капіталу здійснюється 
на стадіях його формування і накопичення та 
розвитку. Розподіл індивідуального людського 
капіталу, що здійснюється між його потенцій-
ними користувачами (орендарями), базується 
на ринковому механізмі, насамперед ринку 
праці, та здійснюється під впливом таких регу-
ляторів, як держава, корпорація, громадянське 
суспільство, міжнародні норми. Обмін люд-
ського капіталу передбачає його конвертацію у 
доходи його власника.

Розглядаючи відтворювальний (інвестицій-
ний) цикл індивідуального людського капіталу, 
вважаємо за доцільне виокремлення загального 
відтворювального (інвестиційного) циклу, що 
охоплює весь життєвий час людини, і стадійних 
відтворювальних (інвестиційних) циклів, які 
здійснюються, як правило, на стадії продук-
тивної діяльності людини та відображають рух 
додаткових інвестицій у людину, необхідність 
яких обумовлена появою, внаслідок науково-
технічного розвитку, удосконалення виробни-
чих процесів, нових вимог до якості людського 
капіталу, що диктує необхідність здійснення 
додаткових витрат у освіту, підвищення квалі-
фікації, перекваліфікацію людини тощо.

У загальному відтворювальному (інвестицій-
ному) циклі індивідуального людського капі-
талу варто виокремити: 1) фазу накопичення 
індивідуального людського капіталу на базі 
первісної і додаткових інвестицій. Протягом 
загального відтворювального (інвестиційного) 
циклу вартість людського капіталу зростає, а 
інвестиції у нього окупаються та забезпечують 
отримання все більшого доходу, тобто люд-
ський капітал примножується, зростає кіль-
кісно, якісно, вартісно; 2) фазу кількісної, 
якісної, вартісної деградації запасу знань, зді-
бностей, навичок, умінь людини. З завершен-
ням стадії продуктивної діяльності доходи його 
власника зменшуються чи, взагалі, втрача-
ються, оскільки накопичені знання та здібності 
не знаходять повної чи часткової реалізації, 
застарівають, декомерціалізуються та декапіта-
лізуються. Хоча, можливим є і новий стадійний 
відтворювальний (інвестиційний) цикл, якщо 
на стадії старіння людина витрачає кошти і час 
на отримання нових знань, навичок, вмінь, що 
забезпечує відповідність її людського капіталу 
новим суспільним вимогам та його реалізацію. 
Із завершенням життєвого часу індивіда його 
людський капітал втрачається суспільством 

остаточно, оскільки він є невіддільним від 
людини.

Протягом загального відтворювального 
(інвестиційного) циклу індивідуального люд-
ського капіталу можливими є біфуркаційні 
стани, оскільки як інвестиції у людину, так і 
розвиток останньої залежать від багатьох вну-
трішніх (внутрішньоциклічних) і зовнішніх 
чинників, які можуть обумовити зміни у русі 
людського капіталу. За умов дискретності 
інвестування у людину у точках біфуркації 
загального відтворювального (інвестиційного) 
циклу людського капіталу виникає можливість 
набуття ним таких станів у процесі подальшого 
відтворення, як: накопичення (якісне і кіль-
кісне) на базі нової інвестиції; поступова дегра-
дація за умов відсутності інвестиції (часові роз-
риви інвестування у людину) і природного та 
морального зношування. Окремим випадком 
може бути призупинення розвитку людського 
капіталу, якщо в умовах відсутності інвестицій 
він не набуває, але і не втрачає своїх якостей як 
фактора продуктивної діяльності та використо-
вується з тим самим ступенем інтенсивності.

Стадійні відтворювальні (інвестиційні) цикли 
індивідуального людського капіталу здійсню-
ються у межах загального відтворювального 
циклу і визначаються ним. Вони є можливими 
не тільки на стадії продуктивної діяльності, а і 
на інших стадіях життєвого часу людини. Кіль-
кість додаткових інвестицій у розвиток людини 
(а отже, і стадійних циклів), їх обсяг і трива-
лість періодів часу між їх здійсненням визна-
чаються багатьма факторами, серед яких одним 
з найважливіших є швидкість і періодичність 
техніко-технологічних і інноваційних змін. 
Обумовлені техніко-технологічними змінами 
перекваліфікація працівника та його навчання 
на робочому місці будуть вимагати додаткових 
інвестицій, що є причиною нових стадійних 
відтворювальних (інвестиційних) циклів інди-
відуального людського капіталу.

Розширене відтворення людського капіталу 
характеризується кількісним, якісним і вар-
тісним зростанням його обсягу, оновленням 
його запасу, підвищенням ефективності реа-
лізації його ролі як фактора соціально-еконо-
мічного розвитку. Для характеристики типів 
відтворення людського капіталу є необхідним 
визначення змісту поняття «обсяг людського 
капіталу» та обґрунтування головних критеріїв 
його виміру та характеристики.

По-перше, оскільки людський капітал є 
невіддільним від людини, то його обсяг – це 
чисельність власників людського капіталу, яка 
у процесі його відтворення може зростати, ско-
рочуватися, залишатися незмінною. Відповідно 
до цього підходу для виміру обсягу національ-
ного людського капіталу науковці застосовують 
такі показники, як чисельність населення, осіб 
із вищою, середньою, професіонально-техніч-
ною освітою, кількість кваліфікованих робіт-
ників тощо. Отже, обсяг людського капіталу 
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визначається на базі кількісних показників, 
що відображають чисельність його власників за 
різними критеріями.

По-друге, людський капітал є запасом знань, 
здібностей, навичок та вмінь людини до про-
дуктивної діяльності. Отже, обсяг людського 
капіталу – це обсяг його запасу, якій має кіль-
кісні і якісні виміри. Наприклад, якість запасу 
людського капіталу вимірюється показниками 
рівня освіти, здоров’я, культурного розвитку 
людини тощо. Крім того, оскільки формування 
та накопичення запасу людського капіталу 
забезпечується соціогуманітарною сферою: осві-
тою, охороною здоров’я, культурою, соціаль-
ним захистом тощо, його якість характеризу-
ють показники її розвитку.

По-третє, людський капітал – це вартість 
запасу знань, здібностей, навичок та вмінь 
людини, що формується на базі інвестицій та 
зростає у процесі використання у різних сферах 
людської діяльності. У цьому контексті обсяг 
людського капіталу – це його вартість, яка, як 
і запас, може зростати, знижуватися, залиша-
тися незмінною.

Таким чином, обсяг людського капіталу – 
це: а) чисельність його власників; б) обсяг 
його запасу як ресурсу соціально-економічного 
розвитку, який має кількісні і якісні виміри; 
в) вартість цього запасу, яка оцінюються на 
базі витрат на розвиток людини та інвестицій у 
формування та накопичення її знань та здібнос-
тей, майбутніх доходів та вигід. У процесі від-
творення людського капіталу його обсяг може 
зростати, зменшуватися, залишатися незмін-
ним, що і є критерієм, для визначення таких 
його типів, як звужене, просте і розширене.

В умовах формування та розвитку економіки 
знань розширене відтворення людського капі-
талу набуває інноваційного змісту, оскільки 
додаткові інвестиції у його зростання й удо-
сконалення забезпечують оволодіння та нако-
пичення людиною нових знань, здібностей, 
навичок та вмінь як ресурсу інноваційного 
розвитку. Накопичуваний у процесі розшире-
ного відтворення людський капітал є фактором 
інноваційного розвитку повинен відповідати 
певним критеріям, які у сукупності є виміром 
його якісно нового стану. До таких критеріїв 
належать:

- адекватність: накопичений людський 
капітал інноваційного розвитку повинен бути 
затребуваним суспільством на певному етапі 
його життєдіяльності відповідати рівню нау-
ково-технічного, технологічного, соціально-еко-
номічного розвитку. Створені і накопичені нові 
знання, здібності, навички і вміння людини 
повинні бути задіяні як ресурси інноваційного 
розвитку, отже, вони повинні бути адекватними 
його вимогам. Цей принцип має економічний 
зміст – відповідність суспільному попиту на 
інноваційний запас людського капіталу, психо-
логічний – відповідність людини як індивіда, 
суб’єкта, особистості та індивідуальності сучас-

ному стану науки, культури, релігії і цивілі-
зації, які безперервно змінюються під впливом 
глобалізації [515, с. 161-175], часовий – від-
повідність а) стадії життєвого часу людини і 
б) історичному періоду, у якому здійснюється 
відтворення людського капіталу;

– інноваційність: людський капітал, що 
накопичується, повинен, по-перше, бути здат-
ним до оновлення, самоінвестування та само-
розвитку, по-друге, виступати рушійною силою 
інноваційних змін у суспільстві. Варто підкрес-
лити, що принципи адекватності й інновацій-
ності людського капіталу не суперечать один 
одному, а, навпаки, у сукупності відображають 
умови забезпечення визначальної ролі люд-
ського капіталу у соціально-економічному роз-
витку на основі інновацій;

- конкурентоспроможність. В умовах еконо-
міки знань конкурентоспроможність базується 
на людському капіталі інновацій і визнача-
ється рівнем його розвитку та реалізації. Кон-
курентоспроможність людського капіталу має 
такі виміри: а) ринковий – запас людського 
капіталу індивіда повинен бути конкуренто-
спроможним на ринку праці, знань, інновацій 
тощо, що є базовою умовою його реалізації у 
інноваційній діяльності; б) підприємницький – 
людський капітал фірми повинен забезпечити 
її конкурентоспроможність як суб’єкта госпо-
дарювання, що діє в умовах внутрішньої, між-
народної і глобальної конкуренції; в) націо-
нальний – людський капітал нації як один із 
провідних її ресурсів та елемент національного 
багатства повинен бути здатним забезпечити 
соціально-економічний розвиток країни в умо-
вах глобальної конкуренції;

- інституціоналізованість. Відтворення 
людського капіталу всіх рівнів здійснюється у 
межах певного інституційного середовища та 
охоплює процеси його інституційного закрі-
плення у соціальних нормах, (формальних і 
неформальних), що регулюють (обмежують чи 
сприяють) його здійснення. Інституціоналізова-
ність людського капіталу та процесу його роз-
ширеного відтворення є важливою умовою їх 
ефективності;

- соціалізованість як включеність людського 
капіталу у суспільний оборот. Соціалізованість 
елементів людського капіталу інноваційного 
розвитку є базовою умовою отримання суспіль-
ством ефектів та вигод від його накопичення;

- функціональна визначеність як спеціалі-
зованість накопиченого людського капіталу, 
орієнтованість на певні виді, галузі, сфери 
діяльності, що відрізняються технологіями, 
економічним механізмом, цілями тощо. Як 
справедливо підкреслює І. Лазарева, не можна 
інвестувати значні кошти у розвиток людського 
капіталу і розраховувати на вилучення необ-
хідного доходу, залишаючи поза розглядом 
питання про те, які функції ініціюють ці інвес-
тиції і яким структурним рівням вони є відпо-
відними [10];
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- комплементарність – людський капітал 
є ресурсом індивіда, фірми, суспільства, вико-
ристання якого передбачає застосування певної 
технології як способу комбінації різноманітних 
ресурсів. Від того, наскільки оптимальним є 
сполучення людського капіталу і інших ресур-
сів продуктивної діяльності залежить ефектив-
ність як людського капіталу, так і у наукового, 
інноваційного, виробничого та ін. процесів у 
цілому. Основу комплементарності людського 
капіталу складають його адекватність та функ-
ціональна і інституціональна визначеність.

Нині відтворення людського капіталу здій-
снюється під впливом глобальних та локаль-
них суспільних зрушень, що обумовлюють 
нові тенденції, особливості та проблеми його 
накопичення та використання. Постіндустрі-
альні перетворення є чинниками інтернаці-
оналізації відтворення національного люд-
ського капіталу та формування на цій основі 
глобального людського капіталу, відтворення 
якого здійснюється у глобальному економіч-
ному просторі та забезпечує соціально-еконо-
мічний розвиток людства. У сучасний період 
процес глобалізації людського капіталу охо-
плює багато взаємопов’язаних напрямів, серед 
яких такі, як: транснаціоналізація людського 
капіталу; його інтеграція шляхом включення 
у соціально-економічний простір регіональ-
них об’єднань різних країн, формування люд-
ського капіталу мережевої економіки, міжна-
родна кластерізація людського капіталу, його 
інтернаціоналізація на основі транснаціона-
лізації інноваційних кластерів. Процес глоба-
лізації людського капіталу характеризується 
як позитивними, так і негативними рисами та 
наслідками щодо людського розвитку, як і еко-
номічна глобалізація у цілому. Серед позитив-
них характеристик варто підкреслити такі, як 
можливість подолання національних обмежень 
інноваційного відтворення людського капіталу 
на основі залучення міжнародних ресурсів його 
накопичення та використання; забезпечення 
транснаціональної мобільності людського капі-
талу; формування глобального знаннєінтегра-
ційного простору, в межах якого здійснюється 
рух загальних і спеціальних знань, що забез-
печує доступ до них широкого кола людей; роз-
ширення можливостей та масштабу ефектив-
ного використання національного людського 
капіталу у інтересах людства; здійснення під 
впливом глобалізаційних і інтеграційних про-
цесів певних змін у національній інноваційній і 
соціальній політиці у напрямі посилення їхньої 
соціогуманітарної спрямованості тощо.

Негативними наслідками глобалізації люд-
ського капіталу є його монополізація наднаціо-
нальними господарськими організаціями – ТНК 
та регіональними інтеграційними утвореннями, 
що посилює загрози, пов’язані із можливими 
кількісними, якісними і вартісними втратами 
та негативними структурними трансформаці-
ями національного людського капіталу; загрози 

негативної віддачі національного людського 
капіталу, якщо стадія його продуктивного 
використання здійснюється поза національного 
економічного простору; загрози, що породжу-
ються процесом соціалізації людини як носія 
людського капіталу у межах ТНК. Залучаючись 
у систему ТНК, носій людського капіталу втра-
чає соціальні зв’язки, сформовані раніше та 
набуває нового соціального статусу, що призво-
дить до певних трансформацій його соціального 
капіталу, які можуть мати і негативний харак-
тер, наприклад, розрив родинних зв’язків, 
формування моделі транснаціональних родин 
та батьків, включення у соціальні групи, учас-
ники яких займають опортуністичну позицію 
щодо країни, з якої вони виїхали чи в якій роз-
ташовано філії ТНК; загрози неспроможності 
державної інноваційної і соціальної політики 
забезпечити інноваційний і людський розвиток 
в країні, внаслідок втрати контролю над рухом 
національного людського капіталу, що є пере-
шкодою для досягнення запланованих резуль-
татів та посилює їх непрогнозованість.

Висновки. Таким чином, інноваційний тип 
відтворення людського капіталу є процесом 
формування та накопичення людського капі-
талу інноваційного розвитку, критеріями якого 
є його адекватність, інноваційність, конку-
рентоспроможність, інституціоналізованість, 
соціалізованість, функціональна визначеність 
та комплементарність. Постіндустріальні сус-
пільні перетворення в умовах економічної гло-
балізації породжують суттєві зміни факторів, 
масштабу та цілей відтворення людського капі-
талу, обумовлюють його інтернаціоналізацію.
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