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ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПИТАЛУ

АННОТАЦИЯ. В статье обоснована необходимость научно обос-
нованной экономической оценки потерь капитала здоровья, что
предполагает комплексный анализ системы «человек — социо-
эколого-экономическая среда», лежащий в основе методики эко-
номической оценки экологически обусловленных потерь здо-
ровья как императивного инструмента обеспечения экологически
сбалансированного экономического инновационного развития.
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ціальна політика, капітал здоров’я, інвестиції, соціально-економіч-
ний розвиток

АНОТАЦІЯ. У статті обгрунтовано необхідність науково обгрунто-
ваної економічної оцінки втрат капіталу здоров’я, що припускає
комплексний аналіз системи «Людина — соціо-еколого-економічне
середовище», що лежить в основі методики економічної оцінки
екологічно обумовлених втрат здоров’я як імперативного інстру-
менту забезпечення екологічно збалансованого економічного
інноваційного розвитку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, окружающая природ-
ная среда, социальная политика, капитал здоровья, инвестиции,
социально-экономическое развитие

ANNOTATION. The article is devoted to the problem of the ecological
factor accounting in the human capital appraisal. The necessity of the
scientifically grounded economical appraisal of the harm to the health
capital supposes the development of the methodic of economical ap-
praisal of the harm to the health capital as the imperative instrument of
reaching the sustainable innovative development on the basis of com-
plex «human — social-ecological-economic environment» system
analysis.

Key words: human capital, ecological environment, social policy,
capital of health, investment, socio-economic development

Постановка проблеми. Зростання частки людського капіталу
в структурі національного багатства веде до необхідності форму-
вання принципово нової стратегії державної соціальної політики,
спрямованої на соціальний розвиток, на відтворення людського
капіталу і розвиток людського потенціалу нації. Тільки підвищу-
ючи якість життя, міняючи вимоги до особових якостей людини,
держава і суспільство можуть підвищити якість людського потен-
ціалу, від якого в сучасних умовах у першу чергу залежить рівень
соціально-економічного розвитку держави.

В умовах низької народжуваності і високої смертності насе-
лення особливу соціальну значущість придбаває збереження і
охорона здоров’я населення. Саме здоров’я нації разом з демо-
графічними процесами чинить вирішальну дію на величину і
якість людського капіталу. Принциповою особливістю людського
капіталу є успадковний характер з позицій освіти, культури і, в
першу чергу, здоров’я попередніх поколінь.

Аналіз останніх джерел і публікацій. В економічних дослі-
дженнях другої половини XX століття і останніх років питанню
ролі людини в процесах економічного і суспільного розвитку в
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цілому приділяється особлива увага. Значний вклад у розвиток
теорії людського капіталу внесли дослідження багатьох сучасних
науковців: В. Антонюк, Д. Богиня, О. Бородіна, О. Грішнова,
С. Дятлов, Р. Капелюшніков та ін.

Стрімке посилення впливу людського капіталу на економіч-
ний розвиток зумовило появу концепцій «інтелектуальної еконо-
міки» і «суспільства знань». Роль інтелектуалізації управління, як
стратегічного чинника економічного розвитку, досліджена в пра-
цях О. Амоші, В. Гейця, А. Чухна, А.Бутника-Сіверського,
Т. Стюарта.

Науковці України інтенсивно працюють над проблемами кон-
цептуального, інституціонального, науково-методичного забез-
печення розвитку людського потенціалу, оптимізації професійної
самовизначеності громадян, шляхи вирішення яких викладені у
дослідженнях Б. Данилишина, Т. Кір’ян, А. Колота, Е. Лібанової,
Л. Лісогор, Н. Лук’янченко, Ю. Маршавіна, І. Назімова, О. Нові-
кової, С. Пірожкова, Л. Шамільової, Л. Шаульської, В.Хромова й
інших учених [1].

Мета статті — обгрунтувати необхідність екологізації люд-
ського капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Можна дати на-
ступне розгорнуте визначення людського капиталу: людський
капітал сформовані в результаті інвестицій і накопичений люди-
ною певний запас здоров’я, знань, навичок, здатностей, мотива-
ції, які ведуть до росту кваліфікації працівника, раціонально ви-
користовуються в тій або іншій сфері громадського відродження,
сприяють росту продуктивності і якості його праці і ведуть до
росту заробітків цієї людини [2]. За оцінками вітчизняних і зару-
біжних фахівців, відразу після чинника науково-технічного про-
гресу чинник якості людського капиталу обумовлює значною мі-
рою ріст продуктивності праці, причому вплив цього чинника
постійно зростає.

У значно меншій мірі розроблена проблема моделювання ка-
піталу здоров’я як складовій людського капіталу. У області мо-
делювання капіталу здоров’я виділяють моделі попиту на довго-
ліття і вартості збільшення тривалості життя, у яких співстав-
ляються інвестиції, необхідні для продовження життя і додаткові
прибутки, які можуть бути отримані в цьому випадку. У моделі
попиту на здоров’я М. Гроссмана зміна запасу (капіталу) здо-
ров’я пов’язана з інвестиціями в здоров’я і темпом зниження за-
пасу здоров’я, що зростає з віком [3]. Модель демонструє зв’язок
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індивідуальних інвестицій в здоров’я зі збільшенням тривалості
життя і ефективної деяльности.

Автори роботи [4] у відомому сенсі продемонстрували вплив
капиталу здоров’я на величину очікуваних довічних прибутків у
Росії, зв’язавши їх з динамікою смертності в 80-х—90-х роках. Ці
тенденції можна екстраполювати на ситуацію в Україні.

Таким чином, для сучасної України проблема збільшення або
як мінімум збереження людського капіталу, є однією з найважли-
віших. У цих умовах концепція, що припускає в якості необхід-
ної умови, а можливо і основній мети — нарощування людського
капіталу, могла б виявитися корисною не лише з точки зору ідео-
логії, але і з точки зору практичних заходів, спрямованих на по-
ліпшення якості життя і підвищення рівня здоров’я.

В умовах напруженої соціально-економічної ситуації, при низь-
ких прибутках державного бюджету витрати на соціальну сферу
(вкладення в людський капітал) невеликі. Доля витрат державно-
го бюджету на соціальну сферу з розрахунку на душу населення
почала скорочуватися в 1990-х роках. У той же час числені до-
слідження показують, що складна соціально-економічна ситуація
в країні безпосередньо відбилася на динаміці здоров’я населення,
рівні і якості життя. По найпесимістичнішим демографічним
прогнозам до 2050 року Україна може втратити 10 млн населен-
ня, погіршення здоров’я несприятливо позначиться на трудовому
потенціалі [5].

Саме з цих причин важливо, на наш погляд, оцінити масштаби
втрат людського капіталу і зокрема капіталу здоров’я в нашій
країні і її регіонах. Економічним вираженням втрат капіталу здо-
ров’я можна вважати збиток здоров’ю [6]. Економічні аспекти
втрат здоров’я населення пов’язані з снижени-ем кількості вироб-
леної продукції, дезорганізацією виробництва при масовій захво-
рюваності, витратами на медичне обслуговування захворівших,
виплатами по лікарняних листках, оплатою пенсій по інваліднос-
ті і у зв’язку з втратою годувальника, змістом будинків інвалідів і
інтернатів для дітей-інвалідів.

Збільшення капіталу здоров’я як частини людського капіталу
має три вираження: медіко-демографичне (зниження показників
захворюваности, інвалідності і смертності), екологічне (зниження
забруднення довкілля) і економічне (збільшення випуску продук-
ції) [7]. Зменшення капіталу здоров’я пов’язане з погіршенням
здоров’я населення, і відповідно, з підвищенням витрат на ліку-
вання і ростом показовий упущеної вигоди за недовиробленням
ВВП.
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У сучасних умовах, зважаючи на деклароване владою праг-
нення зробити головним пріоритетом внутрішньої політики соці-
альні проблеми, очевидна необхідність економічного обгрунту-
вання інвестицій в соціальну і екологічну сфери [8]. Питань, що
встають у ході такого обгрунтування, багато: це і визначення
об’ємів інвестицій, і завдання оцінки економічного збитку здо-
ров’ю в результаті забруднення довкілля, і визначення вигоди від
підвищення рівня здоров’я населення. Розробники Державної
стратегії реформування і розвитку індустрії здоров’я в Україні
підкреслюють, що реалізація даної стратегії повинна, здійснюва-
тися через систему конкретних заходів, що робляться на основі
аналізу якісних і кількісних показників екологічних, медико-
демографічних, медико-виробничихх, макроекономічних та ін.

Особливу актуальність придбавають проблеми вироблення
довгострокової стратегії гармонізації еколого-економічних інте-
ресів збалансованного розвитку як необхідного базису для отри-
мання адекватної оцінки якості людського капіталу і зокрема
еколого-економічного збитку здоров’ю населення. Проблема оцін-
ки економічної ефективності соціально-екологічної політики в
нашій країні така ж важлива, наскільки погано розроблена. При
цьому аналіз еколого-економічних процесів, зокрема оцінка збит-
ку здоров’ю населення від забруднення природного довкілля,
може стати важливим етапом економічного обгрунтування того
або іншого варіанту соціально-економічного розвитку [8].

Превентивні заходи у боротьбі з екологічними погрозами завж-
ди ефективніше, ніж боротьба з наслідками, тому залишковий
принцип фінансування природоохоронних заходів часто призво-
дить до посилення «екологічних погроз» спочатку на локально-
му, а потім на регіональному і глобальному рівнях. Вирішення
конфлікту — інтегрована система гармонізації еколого-економіч-
них інтересів збалансованого розвитку базується на формуванні
Парето-оптимальної динамічної стратегіїи, концептуальній пере-
будові парадигм економічної, соціальної і екологічної політик,
що припускає усебічний аналіз взаємодії екологічних, економіч-
них і соціальних чинників суспільного розвитку, дослідження
глибинних еколого-економічних процесів і розробку на цій осно-
ві теоретичних і практичних принципів еколого-економічної ста-
білізації.

Реалізація методологічних принципів при теоретичному аналі-
зі можливостей гармонізації інтересів екологічно безпечного
економіченого розвитку визначила наступні пріоритетні напря-
ми: екологозбалансована реструктуризація економіки, підтримка
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інноваційного розвитку; зміна інвестиційної політики у напрямі
еколого-безпечних пріоритетів; створення екологонесуперечли-
вих систем податків, кредитів, субсидій, торгових тарифів і мит;
чітке визначення прав власності на, природні ресурси; демонопо-
лізація; реструктуризація банківських структур і ринку капіталу,
що повинне сприяти створенню інноваційних форм фінансування
природоохоронної діяльності — екологічних банків, екологічних
фондів, страхових систем; адекватний облік збитку від забруд-
нення довкілля в економічесних показниках, при ухваленні еко-
номічних рішень, економічна оцінка збитку.

Негативні еколого-економічні тренди можуть стати важливим
аргументом для осіб, що приймають рішення, для корекції еко-
номічної політики, тобто пріоритет економічної політики по ви-
користанню природних ресурсів має бути доповнений пріорите-
том екологічної політики по забезпеченню підвищення цінності
природних ресурсів, включаючи здоров’я середовища і здоров’я
людини. Це дозволить не лише зберегти природні ресурси, але й
отримати більший ефект від їх раціонального використання.

У соціальній сфері доцільне збільшення інвестицій в науку,
освіту, охорону здоров’я, інноваційний розвиток, створення спе-
ціальних фондів. У економічному плані це припускає викорис-
тання комплексу механізмів, заснованих, перш за все, на оцінці
загальної цінності природних ресурсів. Такі оцінки потрібні не
лише для підвищення вартості ресурсів, але і для вибору вірних
управлінських рішень. У області права це означає впровадження
заходів по забезпеченню попередження і компенсації екологічної
шкоди, при чіткому розмежуванні повноважень в області еколо-
гічного контролю на державному, регіональному і територіаль-
ному рівнях.

Висновки з дослідження. Для переходу до екологично збалан-
сованого економічного розвитку очевидна необхідність компен-
сації виснаження природного капіталу за рахунок росту інвести-
цій у людський і фізичний капітали. У практичному плані доціль-
но різке збільшення інвестицій у науку, освіту, охорону здо-
ров’я, інноваційний розвиток, створення спеціальних фондів, які
є у багатьох країнах світу.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПРИЧИН
ВИСОКОЇ ПЛИННОСТІ КАДРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто методичні підходи до діагностики причин
плинності кадрів з використанням інструментів методологій ви-
рішення проблем менеджменту якості. Розроблено практичні ре-
комендації до використання деревовидної діаграми для поста-
новки та формулювання проблеми високої плинності кадрів, при-
чинно-наслідкової діаграми Ісікави для аналізу зазначеної проб-
леми та діаграми Паретто для інтерпретації результатів цього
аналізу.
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