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Коломієць В. М. Інституціональна парадигма розвитку людського капіталу

Становлення сучасної концепції людського капіталу пов’язано з розвитком постіндустріального інформаційного суспільства, економіки знань, 
цифрової економіки. Головну роль в аналізі змісту та ролі людського капіталу спроможна відіграти нова інституціональна економічна теорія. 
Визначено, що методологія дослідження зміни парадигми в економічній науці залишається предметом дискусії. Концепцію інституціональної 
парадигми розвитку людського капіталу можна віднести до нової економіки, розвиток якої здійснюється за умови, що найманий працівник уже 
не завжди відчужується від відносин власності: він сам стає власником «нових» економічних ресурсів – знань, кваліфікації, досвіду, інформації. 
Досліджено чинники освіти, охорони здоров’я, що є визначальними в розвитку людського капіталу. Особливу увагу приділено освіті, оскільки 
вона виступає як інтелектуальний капітал нової економіки, де знання і вміння стають «інтелектуальним принтером 5D», що друкує сучасний 
людський капітал. Перехід до нової, постіндустріальної економіки характеризується найважливішою довгостроковою тенденцією – прогресом 
знань і нарощуванням складності соціально-економічного життя; створений потужними факторами інформаційних і комп’ютерних технологій 
і веде до розширення глобального економічного простору. 
Ключові слова: інституціональна парадигма, людський капітал, нова економіка, економіка знань, освіта, інтелектуальний принтер 5D.
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Коломиец В. Н. Институциональная парадигма развития  

человеческого капитала
Становление современной концепции человеческого капитала связа-
но с развитием постиндустриального информационного общества, 
экономики знаний, цифровой экономики. Главную роль в анализе содер-
жания и роли человеческого капитала способна сыграть новая инсти-
туциональная экономическая теория. Определено, что методология 
исследования изменения парадигмы в экономической науке остается 
предметом дискуссии. Концепцию институциональной парадигмы 
развития человеческого капитала можно отнести к новой экономике, 
развитие которой осуществляется при условии, что наемный работ-
ник уже не всегда отчуждается от отношений собственности: он сам 
становится владельцем «новых» экономических ресурсов. Исследованы 
факторы образования, здравоохранения, которые являются опреде-
ляющими в развитии человеческого капитала. Особое внимание уде-
лено образованию, поскольку оно выступает как интеллектуальный 
капитал новой экономики, где знания и умения становятся «интеллек-
туальным принтером 5D», печатающим современный человеческий 
капитал. Переход к новой, постиндустриальной экономике характе-
ризуется важнейшей долгосрочной тенденцией – прогрессом знаний 
и наращиванием сложности социально-экономической жизни; создан 
мощными факторами информационных и компьютерных технологий 
и ведет к расширению глобального экономического пространства. 
Ключевые слова: институциональная парадигма, человеческий капи-
тал, новая экономика, экономика знаний, образование, интеллекту-
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The Institutional Paradigm of Human Capital Development
The formation of the modern conception of human capital is connected with 
the development of post-industrial information society, knowledge economy 
and digital economy. The main role in analyzing of the content and role of 
human capital can play a new institutional economic theory. It is determined 
that the methodology of research of paradigm change in economic science 
remains the subject of discussion. The conception of institutional paradigm 
of human capital development can be attributed to the new economy, the 
development of which is carried out on the condition that the employee is 
not always alienated from the relationships of ownership: he himself be-
comes the owner of the «new» economic resources. The factors of edu-
cation along with the factors of health care which are determining in the 
development of human capital are researched. Special attention is paid to 
education, as it acts as an intellectual capital of the new economy, where 
knowledge and skills become the «intellectual 5D printer», producing the 
modern human capital. The transition to a new, post-industrial economy is 
characterized by a major long-term tendency: the progress of knowledge 
and the increasing complexity of the socio-economic life; created by power-
ful factors of information and computer technologies and leading to expan-
sion of global economic space. 
Keywords: institutional paradigm, human capital, new economy, knowledge 
economy, education, intellectual 5D printer.
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Культивування інтегрального мислення в розу-
мінні трансформації нової економіки визначає потребу 
перегляду наявних теорії і практики розвитку людсько-
го капіталу. В такий теоретичний контекст, що запро-
понований в доповіді римського клубу [1], повністю 
вписується інституціональна парадигма людського ка-
піталу. 

Становлення сучасної концепції людського капі-
талу пов’язане з розвитком постіндустріального 
інформаційного суспільства, економіки знань, 

цифрової економіки, нейроекономіки. Економічний 
прогрес і суспільний розвиток залежать від інтелекту-
алізації життя населення [2]. А вкладення в людський 
капітал в період ринкового розвитку економіки вважа-
ються новим інструментом для вимірювання соціально-
економічного прогресу держави та потенціалу як благо-
получних країн, так і таких, що розвиваються [3; 4].

Більшість науковців розглядають розвиток люд-
ського капіталу в рамках методологічних традицій нео-
класики: пояснюють і оцінюють економічні та позаеко-
номічні явища та процеси, зокрема, питання створення 
і використання людського капіталу на основі принципу 
максимізації поведінки індивідуумів. У той же час зміни 
в характері розвитку економіки, переміщення більшості 
зайнятих зі сфери виробництва у сферу послуг, робо-
тизація, виробництво за допомогою 3D і 4D-принтерів 
суттєво змінюють як теоретичні, так і практичні погля-
ди на розвиток людського капіталу. Це потребує виходу 
за межі методологічного індивідуалізму неокласичного 
і інших подібних підходів у дослідженнях шляхів транс-
формації людського капіталу.

Головну роль в аналізі змісту та ролі людського ка-
піталу в сучасній економіці може відіграти нова інститу-
ціональна економічна теорія. Спираючись на досягнен-
ня цієї теорії вірогідно визначити зміст інституціональ-
ної парадигми розвитку людського капіталу в часи нової 
епохи «Відродження».

Метою дослідження є формулювання гіпотези й 
обґрунтування перспектив розвитку інституціональної 
парадигми людського капіталу як інтелектуальної скла-
дової нової економіки на основі аналізу історичного 
розвитку змісту людського капіталу.

Глибинно вивчали теорію людського капіталу такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. Антонюк, Г. Беккер, 
О. Бородіна Ф. Волков, О. Грішнова, С. Дятлова,  К. Лан-
кестер, Е. Лібанова, В. Мандибура, Р. Патнэм, Г. Прошак, 
О. Стефанишин, Дж. Ходжсон, А. Чухно та ін. 

В рамках наявної методології сучасна концепція 
розвитку людського капіталу виходить з того, що пер-
винною господарською одиницею визнається домогос-
подарство, а не окремий індивід. Вона дала імпульс роз-
витку теорії економіки сім’ї: домашнє господарство та 
споживча діяльність стали виділятися в особливий вид 
виробництва. 

В будь-якому випадку розвиток людського капі-
талу зводиться, а іноді просто ототожнюється з відтво-
ренням робочої сили. З погляду класичної економічної 
науки (починаючи з Платона), відтворення робочої 
сили – лише чинник виробництва. В наявних теоріях 

немає гідного місця для сучасного розуміння сутності 
людського капіталу як мети та змісту будь-якої суспіль-
ної діяльності. Зміст поняття зводиться до того, що це 
запас природних або набутих внаслідок інвестування 
здібностей, навичок, досвіду, знань, інформаційної куль-
тури, мотивації та мобільності індивіда, використання 
яких в економічній діяльності дає вищі прибутки всім 
користувачам.

Одним зі стимулюючих інститутів формування 
людського капіталу є правові та позасудові норми, що 
визначають і захищають права власності людини. 

Іншою умовою розвитку людського капіталу є на-
явність безлічі пов’язаних інститутів. Наприклад, таких 
як франшиза, тобто, набір благ, який складається з прав 
користування брендом, методів ведення бізнесу, товар-
ного знаку, технологій, наданих за плату та на основі 
взаємних зобов’язань і оформлених відповідно до зако-
ну про охорону інтелектуальної власності.

Це зумовлює потребу в людському капіталі з но-
вітніми знаннями, навичками, вміннями, тобто з більш 
високою конкурентоспроможністю, що, своєю чергою, 
висуває нові вимоги до такої складової людського капі-
талу, як освіта [5]. 

Оптимальні інвестиції в людський капітал залежать 
від різних чинників, таких як стан середовища, в  якому 
функціонують ринок капіталу, рівень стабільності в еко-
номіці, політиці. Коли політична влада знаходиться в не-
стійкому положенні, накопичення людського капіталу, 
ймовірно, не буде оптимальним, оскільки учасники не 
можуть взяти на себе довгострокові зобов’язання перед 
суспільством, яке заслуговує на довіру.

Якщо запорукою економічного успіху є ефективні 
інститути [6, с. 7], то чому на цій основі не отри-
мав достатнього розвитку весь світ, а тільки його 

частина? 
Д. Аджемоглу, C. Джонсон, Дж. Робинсон вияви-

ли витоки зростання людського капіталу, які залежать 
від запровадження інститутів в колонізованих частинах 
світу [7]. Коли європейці прибули на території, що мали 
високу щільність населення в існуючих популяціях і ба-
гаті ресурси, це загальмувало розвиток цих популяцій. 
Причина: там були використані неефективні інститути, 
які дозволяли європейцям оподатковувати та витягува-
ти орендну плату з населення. 

В той же час території з меншою щільністю насе-
лення і більш бідні підпали під дію тих інститутів, які 
здатні були стимулювати європейську міграцію. Ці ін-
ституціональні відмінності зберігалися і призводили до 
зміни наявного стану. 

Наслідком розширення влади англійців, які засе-
лили більшу частину Північної Америки, а також осели-
лися в деяких частинах Карибського басейну, став той 
факт, що бідніші території, такі як Північна Америка, 
стали багатшими, а багатші місця, наприклад Кариб-
ський басейн, застигли в своєму розвитку.

Європейські держави привнесли неефективні ін-
ститути в одні місця і започаткували ефективні в інших. 
Це стосується інститутів, пов’язаних із майновими пра-
вами людини, навчальних закладів і франшиз.
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Історично склався цілий ряд інститутів праці і люд-
ського капіталу. В їх розвитку спостерігаються такі 
найменш вільні, як рабство та підневільний стан, 

трудові договори різних типів, у тому числі учнівство, і, 
в кінцевому рахунку, безкоштовна робоча сила з відпо-
відними навчальними закладами.

Продукування людського капіталу передбачає збе-
реження і передачу знань, які забезпечують умови для 
економічного зростання. Але така передача не могла 
бути широкою та охоплювати великі маси людей, поки 
не з’явилися спеціальні інституції у вигляді шкіл.

Знання передавалися та продовжують передава-
тися і без формальної  шкільної системи. Сократ вчив 
Платона, Платон – Аристотеля, приватні репетитори 
викладали конфуціанську класику сотням тисяч китай-
ців, щоб вони мали змогу брати участь в екзаменаційній 
системі оцінювання знань, підмайстри навчалися нави-
чкам у своїх майстрів; батьки завжди вчили своїх дітей. 
Але тільки в школах, де навчання людини починається 
змалечку, отримання знань охоплює широке коло пере-
січних людей та набуває системного характеру.

Перехід до масової початкової освіти в більшій час-
тині Європи почався орієнтовно в кінці дев’ятнадцятого 
сторіччя, але в Північній Америці стався набагато рані-
ше. У Сполучених Штатах і Пруссії, провідних країнах у 
галузі освіти, рівень початкової освіти до 1860 року ста-
новив близько 70 % кількості дітей у віці від 5 до 14 ро-
ків [8]. Сполучені Штати зберегли своє лідерство і ви-
передили Німеччину в кінці дев’ятнадцятого сторіччя. 
Коефіцієнт початкової освіти перевищив 90 %. У Фран-
ції, Німеччині та Великобританії до початку двадцятого 
століття рівень початкової освіти перевищив 70 %.

Показники основних змін в освіті в Європі і Спо-
лучених Штатах з 1840 р. по 1940 р. треба ви-
користовувати з певною обережністю. Шкільні 

дані часто отримують з загальних переписів населення, 
не враховують кількість місяців, протягом яких діти від-
відують школу, особливо, коли дані по школах базуються 
на адміністративних записах. У багатьох місцях, де ще 
не існує середніх шкіл, старша молодь відвідує загальні 
або початкові школи, в яких проводять навчання почат-
кові класи. Тому чисельність може бути завищена ді-
тьми старшого віку. Ще одна складність полягає в тому, 
що при зіставленні між країнами необхідно враховувати 
різні інституційні особливості країн, оскільки школи 
майже завжди є частиною державного сектора.

Освітнє лідерство Сполучених Штатів в дев’ятнад-
цятому столітті продовжило значне зростання в двад-
цятому з початком «руху середньої школи». Більшість 
багатих країн Європи до початку двадцятого століття 
мали широку початкову освіту, але масова освіта на рів-
ні середньої школи і вищої освіти була відсутня.

Сполучені Штати істотно збільшили чисельність 
молоді, яка закінчила середню школу. На відміну від 
них, статистичні дані по 13 країнах, наведені Організа-
цією економічного співробітництва і розвитку, показу-
ють, що в середині 1950-х років показники зарахування 
в середні школи підлітків в очних загальноосвітніх шко-
лах були низькими у всій Європі. Багато країн Північної 

Європи мали технічні програми для підлітків. Але на-
віть з їх урахуванням чисельність учнів мала, що не від-
повідає широкому розповсюдженню системи середньої 
освіти і, таким чином, не є підставою для поширення 
системи вищої освіти [9].

Та, в кінцевому рахунку, Європа увійшла разом зі 
Сполученими Штатами в перелік країн з масовою осві-
тою. А в останні десятиліття випереджала їх з точки 
зору як кількості, так і якості середньої освіти.

Двадцяте століття стало століттям людського ка-
піталу. Освіта в Сполучених Штатах, як правило, мала 
відкритий і поблажливий характер. Відкритість позиці-
онується як допуск до навчання в школах всіх дітей. Від-
критість американських шкіл пов’язана з тим фактом, що 
починаючи з середини XIX століття початкові та середні 
школи повністю публічно фінансувалися місцевими та 
державними органами влади. Поблажливість у школах 
визначається тим, що учням, які погано навчаються, як 
правило, дозволяється переходити до наступного класу. 
Поблажливий характер пов’язаний з низьким рівнем іс-
нування до недавнього часу малої кількості стандарти-
зованих тестів, затверджених на законодавчому рівні.

Характерною рисою освіти в США було те, що 
вона не тільки академічна, але й мала також практич-
не спрямування. При цьому ще й всім дітям надається 
можливість перейти на більш високий рівень, навіть 
якщо фінансові обмеження перешкоджають досягнен-
ню цієї мети.

Дискусії про рівні освіти не вирішили ґрунтовного 
питання в застосуванні людського капіталу. Постало пи-
тання доцільності інвестування в освіту або навчання. 
Проста модель інвестицій в людський капітал свідчить 
про те, що інвестиції більш вірогідні, коли прибутко-
вість вища, а витрати нижчі (можливо, нижчі з еконо-
мією від масштабу, що надається школами), а ставка 
дисконтування (можливо, функція батьківського дохо-
ду і більшої визначеності) нижча. Але проста модель не 
враховує кілька важливих факторів, таких як місце про-
ведення навчання (школа, робота вдома); суб’єкти, які 
забезпечують навчання і оплачують його; роль держави 
або колективів у цих питаннях.

У тих випадках, коли технологічні зміни носять 
швидкий характер і географічна мобільність висока, 
в цілому гнучка освіта є більш цінною, ніж специфічна 
освіта для конкретної професії або місця, яка є віднос-
но негнучкою. Коли ситуація складається навпаки, кон-
кретна підготовка набагато краща. Америка мала значну 
географічну мобільність і протягом деякого часу більшу 
технологічну динаміку, ніж Європа. Обидва ці чинники 
зробили гнучку освіту більш цінною, а професійне і про-
мислове навчання менш цінними та привабливими.

Майже у всіх країнах і протягом більшості істо-
ричних періодів освіта надавалася державою і нею фі-
нансувалася. Були випадки, коли приватний сектор був 
значнішим, але державна частка майже завжди поступо-
во збільшувалася. 

Причин для зростання участі уряду в освіті до-
статньо. Держава має різноманітні інтереси у сфері 
освіти, які підвищують попит на школи і, своєю чергою, 
примушують державу до субсидування освіти. Осно-
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вний інтерес держави полягає в тому, що освіта забезпе-
чує основу для створення суспільних благ, у тому числі 
наділяє громадян сукупністю загальних цінностей. Дер-
жава також зацікавлена у виправленні ринкових збоїв у 
сфері шкільної освіти.

Демократичні держави вимагають грамотних гро-
мадян і освічених лідерів; недемократичні уряди 
часто обмежують освіту. В державах існує нескін-

ченна потреба в освічених особах, у тому числі вчите-
лів, інженерів, військовий персонал, духовний персонал 
і бюрократів. Освіта створює позитивні зовнішні фак-
тори багатьох типів, такі як зниження рівня злочинності 
та поліпшення здоров’я. У місцях з низькою щільністю 
населення школи часто є природними монополіями, 
а їх державне забезпечення та регулювання виправдано 
міркуваннями збільшення кількості освіченого населен-
ня і за рахунок цього – зниження ціни навчання.

Ще одна причина участі держави в освіті полягає 
в тому, що держава змушена контролювати процес за-
лучення дітей до навчання. Особливо це стосується ви-
падків, коли батьки не усвідомлюють важливість і необ-
хідність навчання, або діти занадто короткозорі.

Закони про обов’язкове шкільне навчання і дитячу 
працю часто допомагають досягненню цих цілей. Ці за-
кони є обов’язковими в таких країнах, як Великобрита-
нія та Ірландія, де держава фінансує школи та платить 
вчителям за високоякісну широку освіту.

Оскільки освіта не є чистим суспільним благом 
і може бути придбана у приватному секторі, батьки мо-
жуть відмовитися від державної системи, навіть якщо 
вони платять податки, з яких фінансується освіта. Бать-
ки з низьким попитом на освіту (або низьким доходом) 
не будуть голосувати за високі витрати, а батьки з висо-
ким попитом на освіту (або високим доходом) також не 
здатні голосувати за високі витрати, оскільки, скоріше 
за все, вони відмовляться від державної освіти і скорис-
туються приватним освітнім сектором. Одне з рішень 
полягає в тому, щоб мати невеликі округи, які будуть 
краще відповідати шкільним витратам, батьківським ви-
могам і нададуть більш високий рівень шкільної освіти. 
Одним із значних досягнень освіти в США було ство-
рення великого числа невеликих, фінансово незалежних 
округів. Сьогодні налічується близько 16 000 переважно 
незалежних шкільних округів [9].

Освіта більшості країн просунулася до масовості 
через три реформи, які стосуються трьох частин шкіль-
ної освіти: початкової, середньої та вищої. Точне число 
тривалості кожної з цих частин і вік, в якому молодь ро-
бить кожен з переходів, не однакові між країнами. Од-
нак існує значна одноманітність, ймовірно, пов’язана з 
біологією розвитку дитини.

Нові технології підвищують попит на кращі на-
вички. Технології кінця ХІХ і початку ХХ ст. збільшили 
попит на робітників, які могли читати креслення, знали 
небагато про електрику, були досить грамотними для 
того, щоб друкувати з книжок і на швидку руку диктува-
ли листи. Технічний прогрес протягом усього минулого 
століття збільшив попит на ще більше розвинутий люд-
ський капітал.

Значне збільшення темпів повернення до освіти 
та професійної підготовки в Сполучених Штатах протя-
гом останніх декількох десятиліть відбулося головним 
чином тому, що пропозиція людського капіталу не зрос-
ла достатньою мірою, і попит на навички прискорився. 
Але останнім часом пропозиція людського капіталу зно-
ву почала збільшуватися.

Людський капітал, втілений у робочій силі, зрос-
тає, але сильно змінився за змістом, а вимоги до навичок 
в економіці знань посилилися. Переваги освіти сприяли 
поширенню людського капіталу з точки зору тривалості 
освіти. Однак в останні десятиліття ці характеристики, 
можливо, сповільнили прогрес, особливо з точки зору 
якості освіти. Фінансована державою освіта в невели-
ких, фінансово незалежних округах збільшувала трива-
лість навчання, але призвела до великих відмінностей 
в знаннях учнів. Відкрита та поблажлива система спри-
яла поширенню освіти в маси, але вона часто мала недо-
статньо стандартів просування і випуску навіть на дер-
жавному рівні. Багато з цих недоліків первинних чеснот 
у цей час переглядаються державами.

Тема людського капіталу за своєю суттю є історич-
ною. Дослідження історії шкільної освіти в усьому світі, 
особливо за межами Європи та Північної Америки, все 
ще знаходиться в зародковому стані. Перелік питань 
і тем у вивченні людського капіталу та його еволюційної 
історії довгий.

Залишається багато питань, що мають бути істо-
рично досліджені. Чому уряди розширюють формаль-
ну шкільну освіту і чому неформальна підготовка має 
більш важливе значення в певних місцях і в певні періо-
ди? Який взаємозв’язок між потребами нижнього рівня 
шкільного навчання і забезпеченням вищої освіти? Яка 
взаємодія між освітою і охороною здоров’я, якщо відо-
мо, що на сьогодні більш освічені люди мають краще 
здоров’я?  

Формування інституціональної парадигми розви-
тку людського капіталу пов’язане з розвитком 
постіндустріального суспільства і економіки 

знань. Тому цю концепцію можна віднести до нової еко-
номіки, розвиток якої здійснюється за умови, що найма-
ний працівник уже не завжди відчужується від відносин 
власності: він сам стає власником «нових» економічних 
ресурсів – знань, кваліфікації, досвіду, інформації. Кон-
цепцію людського капіталу можна розглядати в рамках 
методологічних традицій неокласики: пояснювати й оці-
нювати економічні та позаекономічні явища та процеси, 
зокрема питання створення і використання людського 
капіталу на основі принципу максимізації поведінки ін-
дивідуумів.

Однак у рамках цієї концепції первинною госпо-
дарською одиницею визнавалося домогосподарство, 
а не окремий індивід. Тому невипадково вона дала ім-
пульс розвитку теорії економіки сім’ї: домашнє госпо-
дарство та споживча діяльність стали виділятися в осо-
бливий вид виробництва. Близько 30 % часу найманих 
працівників припадає на традиційний робочий час, інші 
70 % витрачаються у сфері дозвілля і споживання. У роз-
рахунку по населенню в цілому 15 % всього громадсько-
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го часу відводиться на традиційний робочий час, решта 
часу витрачається на відтворення робочої сили. Цю сфе-
ру можна також позначити сферою соціального відтво-
рення, аналіз якої знайшов своє відображення в рамках 
сучасної економічної соціології.

Визначальним фактором постіндустріального сус-
пільства, а отже, основним елементом форму-
вання людського капіталу на новому етапі розви-

тку економіки визнаються знання, вміння, інформація. 
У науці це призвело до появи нового напряму – еконо-
міки знань [10]. Про масштаби економіки знань у розви-
нених країнах свідчить ряд показників. У США в складі 
сфери послуг (частка якої у виробництві валового наці-
онального продукту США з 60-х років зросла з 50 % до 
більш ніж 72 %) 63 % послуг можуть бути віднесені до 
категорії інтелектуальних, основою яких є поширення 
і використання інформації [11]. Інвестиції в людський 
капітал в США в 90-ті роки втричі перевищили інвес-
тиції у фізичний капітал, витрати на освіту перевищили 
половину інвестицій у фізичний капітал, витрати на охо-
рону здоров’я виявилися ще вищими.

Особлива увага в усіх країнах приділяється осві-
ті, оскільки вона виступає як інтелектуальний капітал 
нової економіки, де знання і вміння стають «інтелекту-
альним принтером 5D», що друкує сучасний людський 
капітал.

Частка інвестицій в людський капітал в загально-
му обсязі ВНП США, за деякими оцінками, становить 
понад 15 % ВВП, що перевищило чисті валові інвестиції 
приватного капіталу у виробництво. Коефіцієнт ефек-
тивності людського капіталу у світі в 2016 році стано-
вив 0,3, в США – 1,2. Індекс якості людського капіталу 
в США складав 1,67, а в Росії – 0,31 [12].

Перехід до нової, постіндустріальної економіки 
характеризується найважливішою довгостроковою тен-
денцією – прогресом знань і нарощуванням складності 
соціально-економічного життя, створений потужними 
факторами інформаційних і комп’ютерних технологій 
і веде до розширення глобального економічного про-
стору. Зростаюча складність породжує різноманітні 
соціально-економічні, політичні та технологічні про-
блеми, які посилюють суперечливість інституційного 
розвитку людського капіталу.

ВИСНОВКИ
Становлення сучасної концепції людського капі-

талу пов’язане з розвитком постіндустріального інфор-
маційного суспільства, економіки знань, цифрової еко-
номіки, нейроекономіки. Головну роль в аналізі змісту 
та ролі людського капіталу в сучасній економіці може 
відіграти нова інституціональна економічна теорія. 
Спираючись на досягнення цієї теорії вірогідно визна-
чити зміст інституціональної парадигми розвитку люд-
ського капіталу в часи нової епохи «Відродження». Тому 
концепцію інституціональної парадигми розвитку люд-
ського капіталу можна віднести до нової економіки, роз-
виток якої здійснюється за умови, що найманий праців-
ник уже не завжди відчужується від відносин власності: 

він сам стає власником «нових» економічних ресурсів  – 
знань, кваліфікації, досвіду, інформації.

Одним зі стимулюючих інститутів формування 
людського капіталу є правові та позасудові норми, що 
визначають і захищають права власності людини. Іншою 
умовою розвитку людського капіталу є наявність безлічі 
пов'язаних інститутів. Людський капітал, втілений у ро-
бочій силі, зростає, але сильно змінився за змістом, а ви-
моги до навичок в економіці знань посилилися. Особли-
ва увага в усіх країнах приділяється освіті, оскільки вона 
виступає як інтелектуальний капітал нової економіки, 
де знання і вміння стають «інтелектуальним принтером 
5D», що друкує сучасний людський капітал. 

Перехід до нової постіндустріальної економіки 
характеризується найважливішою довгостро-
ковою тенденцією – прогресом знань і нарощу-

ванням складності соціально-економічного життя, ство-
рений потужними факторами інформаційних і комп’ю-
терних технологій і веде до розширення глобального 
економічного простору. Зростаюча складність породжує 
всілякі соціально-економічні, політичні та технологічні 
проблеми, які посилюють суперечливість інституційно-
го розвитку людського капіталу. У міру розвитку нової 
економіки концепція людського капіталу також розши-
рюється і трансформується, включає в себе більшу різ-
номанітність навичок і характеристик.                             
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