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"Людський капітал сільської місцевості: сучасний стан,
напрями якісного вдосконалення"
Стаття присвячена дослідженню людського капіталу як основного
ендогенного ресурсу сучасного розвитку. Узагальнення теоретичних
досліджень класиків і сучасних науковців щодо ролі людського капіталу
в процесах сільського розвитку дали підстави обґрунтувати пріоритетну
необхідність формування та якісного удосконалення ресурсу для покращення перспектив розвитку суспільства.
Зокрема, Т. Шульц і Г. Беккер уперше серед вчених-економістів
зазначили, що інвестиції в людський капітал є набагато ефективнішими
вкладеннями за будь-які інші, і саме вони можуть істотно покращити
якість життя сільського населення. Сучасний дослідник М. Різов, використовуючи досвід постсоціалістичних країн, довів, що людський капітал
є важливим чинником, що впливає на результати реформ у сільському
господарстві (макрорівень), позитивні зміни якості якого приводять до
покращення добробуту селян (мікрорівень).
У статті наведене авторське трактування сутності економічної категорії "людський капітал", виокремлено якісні складові його внутрішньої
структури. Охарактеризовано особливості формування людського
капіталу в сільській місцевості. З огляду на відсутність єдиної методології
оцінки людського капіталу та враховуючи його багатокомпонентну
структуру (зокрема, якісні активи) запропоноване визначення інтегрального показника на основі бальної оцінки активів. Індивідуальний людський капітал сільського населення було виражено через функцію від віку,
освіти, трудових навичок і здоров’я. На основі сумарного значення наведених характеристик з урахуванням вагових коефіцієнтів факторного
впливу визначено рівень нагромадження людського капіталу сільської
місцевості.
У статті детально досліджено окремі активи людського капіталу
зокрема, проаналізовано чисельність сільського населення України
з урахуванням вікової структури, досліджено показники стану здоров’я
населення та їх вплив на якість людського капіталу, розглянуто трудовий
досвід і рівень освіти селян як чинники формування якісного людського
капіталу.

Запропоновано напрями вдосконалення наявного людського капіталу, враховуючи сучасні тенденції: депопуляції; зростання кількості літніх людей з тривалим досвідом роботи, який не адаптований до потреб
ринку праці; невідповідності отриманих знань сучасним вимогам господарювання; погіршення стану здоров’я всіх вікових категорій населення.
Визначено, що для подолання негативних змін у сфері розвитку людського капіталу необхідно: формування суспільної та індивідуальної налаштованості на пріоритет здорового способу життя, соціальної та особистісної мотивації до збереження та зміцнення здоров’я. Впровадження
інституційних змін у сфері надання освітніх послуг у частині розширення
системи безперервної освіти, систематизація надання консультаційних
послуг, підвищення кваліфікації допоможуть удосконалити та адаптувати
знання і навички до сучасних вимог економічного розвитку.
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