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вадження обов’язкового накопичувального рівня на 
базі недержавного пенсійного фонду. Для створення 
універсальної законодавчої бази подальшого рефор-
мування пенсійної системи слід скасувати практику 
регулювання умов пенсійного забезпечення дея-
ких категорій громадян окремими законодавчими 
актами, що дасть змогу в майбутньому ухвалити 
єдиний акт у цій сфері – Пенсійний кодекс Укра-
їни. Між тим реформування пенсійного законодав-
ства має також включати справедливий механізм 
зростання пенсійних виплат до загальноєвропей-
ського рівня (не менше 50–55% від середньої заро-
бітної плати), створення прозорої пенсійної системи, 
а також підвищення індивідуальної зацікавленості 
громадян у сплаті страхових внесків, зокрема у 
накопичувальному пенсійному забезпеченні. При 
цьому необхідно дотримуватися принципу соціаль-

ної справедливості, незаперечною основою якого у 
пенсійному забезпеченні виступає залежність тру-
дових пенсій від трудового внеску громадян. Проте 
чинне законодавство у багатьох випадках відступає 
від цієї залежності.
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ТА НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто сучасний стан впливу ендогенних та екзогенних чинників на розвиток людського потенціалу в Україні. 
Виявлено, що поряд із впливом негативних ендогенних чинників низка позитивних чинників не задіяні у формуванні конкуренто-
спроможності людського потенціалу. Визначено стимулюючий вплив екзогенних чинників, що формуються внаслідок посилення 
курсу на європейську інтеграцію України. Виділено пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності людського потенці-
алу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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Постановка проблеми. Розбудова інтегральної 
національної системи управління конкурентоспро-
можністю людського потенціалу щільно пов’язана із 
формуванням концепції знаннєвої економіки, спря-
мованої на забезпечення досягнення та довгостроко-
вого утримання високого рівня національної соці-
ально-економічної конкурентоспроможності країни 
у глобалізованому світі. Суттєве підвищення міжна-
родної конкуренції за людський потенціал як провід-
ний ресурс розвитку зумовлює нові вимоги до нього 
на всіх рівнях управління та кваліфікації, тому 
характерно, що успішним країнам притаманні високі 
фактичні темпи структурних змін, а для відсталих 
економік значно актуалізувалась необхідність актив-

ного проведення реформ. Структурні зміни позначи-
лись різким зростанням ролі секторів освіти, науки 
та інноваційно-технологічного розвитку і невід’ємної 
наукомісткості конкурентоспроможних виробництв. 
У зв’язку із цим конкурентоспроможність людського 
потенціалу національної економіки залежить від 
низки чинників ендогенного та екзогенного харак-
теру впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На чин-
никах внутрішнього та зовнішнього походження, що 
визначають розвиток людського потенціалу націо-
нальної економіки, акцентують увагу українські нау-
ковці Н. Андрусевич, І. Артьомов, В. Геєць, Е. Ліба-
нова, О. Макарова, І. Петрова [1–5], а також низка 
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зарубіжних учених: Б. Баласс, К. Макконнелл, 
І. Масуд, В. Молле, Т. Ріссе та ін. [6–9]. Разом із 
тим недостатнім є вивчення даних чинників за умов 
сучасної соціально-економічної ситуації в Україні та 
посилення євроінтеграційного курсу.

Мета статті полягає в аналізі чинників та напря-
мів підвищення людського потенціалу для забезпе-
чення наближення соціально-економічного розвитку 
України до країн ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оці-
нюючи сучасну ситуацію впливу ендогенних та екзо-
генних чинників на розвиток людського потенціалу 
в Україні, можна спостерігати, що вони роблять як 
стимулюючу, так і дестимулюючу дії (рис. 1). Через 
тривалу і системну нестабільність у державі та сус-
пільстві, часте порушення основних прав людини, 
недостатній соціальний захист населення, відсут-
ність консолідуючих соціальних норм, зв’язок між 

Рис. 1. Чинники впливу на конкурентоспроможність людського потенціалу України  
за сучасних умов розвитку
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інноваційною діяльністю та матеріальним добробу-
том, нерозвиненість інститутів громадянського сус-
пільства, низькотехнологічну структуру національ-
ного виробництва низка позитивних чинників не 
задіяні у формуванні конкурентоспроможності люд-
ського потенціалу в Україні, що має дестимулюючий 
вплив (рис. 1).

При цьому необхідно враховувати дестимулю-
ючий вплив негативних чинників порушення наці-
ональної безпеки внаслідок військово-політичного 
конфлікту та відсутність надійних зовнішніх гаран-
тій безпеки для України.

Характерно, що цей вплив посилюється зростаю-
чою демографічною кризою та невідповідністю рівня 
доходів високому освітньому рівню населення, що є 
також вагомим фактором наростання еміграційних 
потоків.

Екзогенні чинники формуються внаслідок поси-
лення курсу на європейську інтеграцію в Укра-
їні. Вважаємо, що процеси адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, забезпечення прав 
людини, економічної інтеграції та встановлення 
поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС, інтеграції в контексті забезпечення національної 
безпеки, адаптації соціальної політики до стандартів 
ЄС, освітньої та науково-технічної інтеграції, регіо-
нального та галузевого співробітництва мають стиму-
люючий вплив на запровадження реформ у напрямі 
соціально-економічної модернізації країни. 

Під час розгляду впливу негативних ендогенних 
чинників необхідно зазначити, що заходи із подо-
лання демографічної кризи в Україні мають обмеже-
ний характер. Застосування винятково фінансових 
пронаталістських заходів лише частково долає пере-
шкоди дітонародження. Найвагомішим стримуючим 
фактором зростання народжуваності залишаються 
низькі доходи населення [4, с. 63].

Збільшення тривалості життя населення визна-
чається передусім ефективністю системи охорони 
здоров’я. В Україні система охорони здоров’я спря-
мована на лікування хвороб, а не на їх профілак-
тику. Тому на перший план виступають необхідність 
розробки нової стратегії забезпечення збереження та 
зміцнення здоров’я населення, продовження періоду 
активного довголіття, тривалості життя, орієнтації 
на здоров’я як соціальну цінність, яка забезпечує 
людині професійне довголіття і пов’язаний із цим 
добробут, які підвищують конкурентоспроможність 
на ринку праці [10]. 

Адаптація соціальної політики до стандартів ЄС 
як стимулюючий чинник впливу зумовлює і пози-
тивні реформи у системі охорони здоров’я населення. 
Зокрема, європейська програма «Здоров’я – 2020», 
що має на меті забезпечити наявність систем охорони 
здоров’я, які орієнтуються на потреби людей і харак-
теризуються високою якістю допомоги та дотриман-
ням принципів загального охоплення населення, 
створила необхідну платформу для реалізації загаль-
нодержавної програми «Здоров’я – 2020: україн-
ський вимір». Дана програма має на меті підвищення 
профілактичного складника охорони здоров’я шля-
хом зміцнення профілактичних служб, підвищення 
доступності й якості медичного обслуговування, ско-
рочення нерівності в доступі до послуг, модернізації 
інфраструктури, адаптації до потреб у наданні допо-
моги при хронічних неінфекційних хворобах [4, с. 28].

Однією з причин неможливості реалізації чин-
ником поєднання інноваційної та підприємницької 
діяльності з матеріальним добробутом населення 
свого стимулюючого впливу на людський розвиток 

є залишок патерналістського менталітету у сучас-
ній суспільній свідомості, успадкованого з радян-
ських часів. Той період характеризувався неможли-
вістю реалізації власних зусиль людини для значної 
зміни свого матеріального стану, оскільки не було 
взаємозв’язку між інноваційністю праці і винагоро-
дою та отриманням благ. Відмінними рисами сучас-
ного українського патерналізму є поєднання все ще 
значних очікувань населенням державної опіки у 
поєднанні з високим рівнем недовіри до інститутів 
влади, відсутність мотиваційних стимулів до інно-
ваційної діяльності, слабка підприємницька актив-
ність та відсутність панівної загальнонаціональної 
ідеї [4, с. 25]. Низький рівень економічної і соці-
альної активності населення, здатності нести відпо-
відальність за власні рішення сприяють пануванню 
соціального утриманства, що є джерелом поширення 
і консервації бідності [4, с. 29]. 

Екстенсивний характер зайнятості в Україні, від-
сутність мотивації до інноваційної діяльності є істо-
рично зумовленим [4, с. 117–142] і впродовж деся-
тиліть проявлявся у зниженні ефективності праці, 
низькій трудовій активності, ухиленні від праці та 
розвитку утриманства. Досі не здійснено системних 
структурних реформ, здатних подолати інерційність 
трудового процесу, створити мотиваційні стимули 
доступу населення до робочих місць належної якості. 
У цьому напрямі економічна інтеграція з ЄС, дотри-
мання стандартів європейського ринку праці мають 
стати вагомим рушієм якісних перетворень соці-
ально-трудових відносин.

Консервація застарілої матеріально-технічної 
бази виробництва та архаїчної структури економіки 
зумовлює найнижчий в Європі рівень продуктивності 
праці та стимулює подальшу економію на заробітній 
платі [4, с. 151].

Нині зростання заробітної плати в Україні є 
основним засобом підвищення матеріального добро-
буту населення (заробітна плата у структурі гро-
шових доходів населення становила близько 52% 
у 2014 р.) [11]. Низький розмір заробітних плат в 
Україні пов’язаний не лише з низькою продуктив-
ністю праці, але й з неефективною державною подат-
ковою політикою. Податки з трудових доходів грома-
дян не мають значення бюджетоутворюючих, що не 
стимулює зростання грошових ресурсів від трудової 
діяльності населення. Провідну роль у формуванні 
державного бюджету продовжує виконувати податок 
на додану вартість, активізація якого збільшує роз-
рив між багатими і бідними, оскільки останні витра-
чають на споживчі потреби значно більшу частину 
своїх доходів. Із заниженими заробітними платами 
населення не відчуває своєї фінансової відповідаль-
ності за виконання суспільних зобов’язань, зокрема 
соціальних. Водночас у країнах ЄС надходження від 
податку з доходів громадян відіграють ключову роль 
у формуванні державних фінансів. В Австрії, Бель-
гії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідер-
ландах, Фінляндії, Швеції податки з доходів грома-
дян забезпечують 34–43% фіскальних надходжень. 
При цьому частка податків на прибуток підпри-
ємств не перевищує 11% податкових надходжень. 
Таким чином, роботодавці стимулюються сплачу-
вати працівникам високі заробітні плати, а у грома-
дян формується свідоме ставлення до необхідності 
перерозподілу доходів та співучасті у забезпеченні 
фінансування суспільних видатків [4, с. 144]. 

Заниження зарплат пов’язане також із тим, що 
майже 55% загального обсягу надходжень до сис-
теми соціального захисту припадає на соціальні 
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внески роботодавців, а не працівників. Адаптація 
до стандартів ЄС у напрямі перерозподілу розміру 
єдиного внеску від роботодавця до працівника може 
зняти необхідність номінального заниження заробіт-
них плат [4, с. 146–147].

Ще однією причиною низького рівня оплати 
праці є повільний розвиток державних соціальних 
стандартів і бездіяльність держави щодо створення 
необхідних умов підвищення заробітної плати для 
працюючого населення України [4, с. 257].

Недосконалість сучасної системи соціального 
захисту полягає у тому, що державна соціальна 
допомога обмежується виплатами без застосування 
активних механізмів виходу із проблемної ситуації, 
що призводить до зниження соціальної та економіч-
ної активності населення, поширення утриманських 
переконань та патерналістських очікувань [4, с. 26].

Окремою причиною низьких доходів населення 
є відсутність традицій соціального діалогу, слаб-
кість інститутів громадянського суспільства. В умо-
вах ринку та демократичних свобод держава збері-
гає патерналістську політику та є інертною до зміни 
методів управління соціально-трудовою сферою. 

Соціальна консолідація стримується суспільною 
нерівністю, пов’язаною із доступом до економіч-
них ресурсів. Бідні верстви населення мають значно 
менше можливостей впливати на політичні рішення 
у питаннях захисту своїх інтересів, ніж представ-
ники багатих прошарків, які часто лобіюють свої 
інтереси у виконавчій і законодавчій владі, часто 
зрощуючись із нею, формують олігархічно-коруп-
ційні зв’язки та контролюють відповідні фінансові 
потоки. Внаслідок впливу різноманітних економіч-
них обмежень, доступу до основних соціальних благ 
підтримується соціальне виключення окремих груп 
населення. Несправедливість у суспільстві загострює 
економічні та соціальні конфлікти, гострота яких 
корелює зі ступенем нерівності і порушує процес фор-
мування людського потенціалу. Українське суспіль-
ство є досить соціально поляризованим: 25,5% ста-
новить частка бідних та злиденних верств населення, 
60,1% – не бідних, але й не середніх за доходами, 
11% – середніх верств населення та 3,5% – замож-
них [4, с. 210]. Така соціальна структура зумовлює 
тривалу відсутність соціальної консолідованості.

Глибока соціальна нерівність має тісний 
взаємозв’язок із високим рівнем корупції. Проблема 
корупції небезпечна для конкурентоспроможності 
людського потенціалу, оскільки призводить до дегра-
дації державних інститутів, і, як наслідок, регуля-
торна політика не реалізується [12].

Поширюється впевненість населення у тому, що 
в Україні основним джерелом успіху є здатність 
обходити закон, що сприяє правовому нігілізму, 
поблажливому ставленню до несплати податків, роз-
повсюдженню хабарів і подяк, невиконанню своїх 
обов’язків. Існування нерівності постає основною 
перешкодою як для забезпечення конкурентоспро-
можності людського потенціалу, так і для подальшої 
інтеграції в європейську спільноту [4, с. 209–210].

Відсутність консолідуючих соціальних норм під-
тримує суспільну атмосферу негативної оцінки стану 
і перспектив розвитку як окремих громадян, соці-
альних груп, так і суспільства в цілому [4, с. 27]. 
Прогресивні зміни у даному напрямі є також одним 
із пунктів покладання надій на конвергенцію із соці-
альними нормами ЄС.

Виходячи з таких позицій, стимулюючий вплив 
чинників європейської інтеграції (рис. 1) проявля-
ється у стимулюванні державної влади підвищувати 

доходи населення не через централізацію держав-
ного фінансового ресурсу і подальшого його розпо-
ділу у вигляді соціальних трансфертів, а шляхом 
упровадження європейських форм оплати праці, 
ефективної системи створення робочих місць, фор-
мування сприятливого середовища для підприєм-
ницької діяльності, що давало б можливість насе-
ленню отримувати гідні доходи за рахунок власної 
праці [4, с. 263]. Прогрес у даному напрямі, на наше 
переконання, є базовим чинником зростання конку-
рентоспроможності та збереження людського потен-
ціалу в Україні.

Характерно, що в Україні спостерігається невід-
повідність рівня професійної підготовки вимогам 
ринку праці. Трансформація освітніх послуг згідно з 
попитом на них відбулась як у напрямі економічних 
та правових наук, так і всезагального здобуття вищої 
освіти. Водночас, з огляду на відсутність украй необ-
хідних економічних реформ і сучасних технологій, 
національна економіка потребує значно більше пра-
цівників із середньою професійною освітою зі зна-
ннями та навичками у виробничій сфері, що при-
зводить до посилення безробіття осіб із вищою 
освітою, їх некваліфікованої праці і отримання ниж-
чих доходів. Результатом є деградація людського 
потенціалу, зниження його конкурентоспроможності  
[4, с. 227–228] (рис. 1).

Підвищення трудового, освітньо-кваліфікацій-
ного та інноваційного потенціалу працівників нині 
гальмується через низький рівень зацікавленості 
роботодавців інвестувати в людський капітал, недо-
статню вмотивованість самих працівників, відсут-
ність єдиної системи професійних кваліфікацій та 
стандартів із професійної підготовки, необхідних для 
забезпечення безперервної освіти, відсутність меха-
нізму визнання результатів неформального навчання 
[4, с. 179]. Використання досвіду соціального діалогу 
в країнах ЄС, тобто ефективної співпраці між фахів-
цями, роботодавцями, навчальними закладами, орга-
нами влади, має надати можливість забезпечення 
належних умов участі всіх категорій населення у 
навчанні впродовж життя. Соціальні партнери вико-
нують важливу роль у забезпеченні подальшого про-
фесійного навчання і підготовки, на робочому місці 
зокрема [4, с. 180].

Одним із вагомих результатів адаптації економіч-
ної політики до стандартів ЄС може стати створення 
сприятливого середовища розвитку приватного під-
приємництва в Україні. Нині за індексом сприяння 
бізнесу Україна залишається серед 20% найменш 
успішних країн світу та на найнижчому місці серед 
усіх європейських країн. Країна має найнижчі пози-
ції в питаннях реєстрації власності, закриття бізнесу, 
сплати податків та отримання дозволів [4, с. 28].

Важливим аспектом трансформаційних змін є 
активізація розвитку громадсько-політичного склад-
ника людського потенціалу та його інституцій-
ної основи. Найвагомішим механізмом узгодження 
інтересів правлячої еліти, що є виразником дер-
жавних інтересів в Україні, та суспільних інтер-
есів є розвиток громадських інститутів [3, с. 239]. 
Сильне громадянське суспільство та його інституцій-
ний складник мають важливу консолідуючу функ-
цію. Такі інститути здатні узгодити різноспрямовані 
інтереси держави і населення, стимулюючи спри-
ятливе середовище розвитку людського потенціалу, 
підвищення його конкурентоспроможності (рис. 1).

Соціально-економічна модернізація є пріоритет-
ним напрямом підвищення конкурентоспроможності 
людського потенціалу і відповідно до зовнішніх 
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чинників впливу, зокрема, відповідно до положень 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (табл. 1).

У межах визначених нами напрямів (табл. 1) 
ключовими критеріями підвищення конкурен-
тоспроможності людського потенціалу, на нашу 
думку, є перенесення акцентів соціальної політики 
на активні форми соціальної підтримки, модерніза-
ція системи освіти, перетворення її на ефективний 
соціальний ліфт, інвестиції в освіту і науку, модер-
нізація системи охорони здоров’я, зниження рівня 
корупції, поширення механізмів соціального парт-
нерства, створення умов для розвитку підприємниць-
кої активності, посилення інститутів громадянського 
суспільства. 

Необхідно також підкреслити, що Європейським 
Союзом висуваються високі критерії моніторингу та 
оцінки ефективності реалізації знаннєвоорієнтованої 
економічної політики як для країн-членів, так і для 
країн – кандидатів до вступу у вигляді конкретних 
вимог до їх поточної економічної політики [14].

Висновки. Виходячи з вимог Європейського 
Союзу, аналіз чинників та напрямів підвищення 
людського потенціалу України дає змогу у перспек-
тиві сформувати систему показників оцінки конку-
рентоспроможності людського потенціалу за його 
складниками у забезпеченні наближення соціально-
економічного розвитку України до країн ЄС.
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Таблиця 1
Відповідність провідних напрямів підвищення людського потенціалу України  

Угоді про асоціацію між Україною та ЄС [13]

Напрями підвищення людського потенціалу 
України*

Окремі положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
(назви статей)

1. Забезпечення прав людини та рівноправного 
доступу до державних послуг, освіти, культури, охо-
рони здоров’я

1. Верховенство права та повага до прав людини і основополож-
них свобод
2. Поводження з працівниками
3. Мобільність працівників
4. Співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підви-
щення рівня його безпеки та захисту
5. Сприяння розвитку співробітництва в галузі освіти, навчання 
та молодіжної політики

2. Забезпечення соціальної справедливості

1. Боротьба зі злочинністю та корупцією
2. Багатосторонні трудові стандарти та угоди
3. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та 
рівних можливостей

3. Забезпечення соціальної згуртованості та безпеки 1. Співробітництво у боротьбі з тероризмом
2. Співробітництво з питань громадянського суспільства

4. Охорона природних ресурсів 1. Багатосторонні угоди з охорони навколишнього середовища

5. Інвестиції в технологічну модернізацію та люд-
ський розвиток

1. Співробітництво у сфері науки та технологій
2. Імплементація національних стратегій інформаційного сус-
пільства

6. Інвестиції у створення достатку (підприємництво)
1. Політика у сфері промисловості та підприємництва
2. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпо-
ративне управління, бухгалтерський облік та аудит

*Визначені автором


