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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах якісні характеристики персона-

лу підприємств є одним з основних чинників, що визна-
чають економічний стан, стійке становище на ринку та
конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів.
Тому проблема формування людського капіталу аграр-
них підприємств має сприйматись як найголовніша пе-
редумова виходу аграрного сектору з кризи. Рівень ос-
віти та професійної підготовки персоналу як носія
людського капіталу в поєднанні з матеріальним капіта-
лом виступає чинником підвищення продуктивності,
конкурентоспроможності та сталого розвитку аграрних
підприємств, а тому вимагає розробки новітньої кон-
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цепції розвитку й нагромадження людського капіталу
на основі здійснення довгострокових інвестицій, що
може відбутися як за рахунок інвестицій на оновлення
людського капіталу в діючий персонал, так і за рахунок
інвестицій у залучення нових кваліфікованих кадрів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У своїх дослідженнях під інвестиціями в людський ка-
пітал К. Макконелл і С. Брю розуміють будь-які дії, які
підвищують кваліфікацію і здібності і, тим самим, продук-
тивність праці працівників. Витрати, які сприяють підвищен-
ню продуктивності, можна розглядати як інвестиції, бо пи-
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томі витрати здійснюються з тим розрахунком, що ці вит-
рати будуть багаторазово компенсовані зростаючим по-
током доходів у майбутньому [9, с. 556]. Аналогічного
підходу до визначення поняття "інвестиції в людський ка-
пітал" дотримувались у своїх працях Г. Беккер, І. Бен-По-
рет, Д. Мінцер, Т. Шульц та інші дослідники.

На думку О. Бородіної, "інвестиції в людський капітал
— це необхідна умова формування його якісного онов-
лення. Ці вкладення є джерелом економічного зростання,
не менш важливим, ніж капіталовкладення в матеріально-
речові фактори виробництва та землю. Якщо суспільство
не буде усвідомлено та цілеспрямовано інвестувати в роз-
виток людини, воно, безперечно, буде відставати в еконо-
мічному розвитку" [1, с. 55]. За дослідженнями Н. Колен-
ди, інвестиції в людський капітал — це сукупність матері-
альних та інтелектуальних вкладень, які сприяють набут-
тю бажаних навичок і здібностей, що забезпечать конку-
рентоспроможність на ринку праці та гарантію отримання
очікуваного ефекту як для особистості, так і для інших
суб'єктів ринкових відносин [6, с. 29]. У своїх працях
С. Курганський [7] та К. Якуба [11] виділяють ряд специ-
фічних особливостей інвестицій в людський капітал, що є
малотиповими для інших форм накопичення капіталу.

Дослідженню людського капіталу в аграрній сфері
присвятили свої праці такі українські вчені, як О. Боро-
діна, К. Васьківська, А. Линдюк, В. Липчук, Л. Михайло-
ва, А. Стельмащук, І. Прокопа, проте, не зважаючи на
значну кількість досліджень, залишається мало вивче-
ним питання інвестицій в людський капітал аграрних
підприємств на етапах його формування, використання
та відтворення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення об'єктів реалізації інвес-

тиційних ресурсів у людський капітал, джерел його інве-
стування, дослідження складу витрат аграрних під-

приємств при інвестуванні в людський капітал на етапах
його формування, використання та відтворення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток людського капіталу передбачає великі

інвестиції в нього. Так, уже у ІІ половині ХХ ст. на підго-
товку науково-технічного працівника в США витрачали
близько 800 тис. дол., що підтверджує значення роз-
витку працівника як важливої форми інвестицій суспіль-
ства [5].

Оскільки інвестиції у кожному конкретному випад-
ку — це витрати ресурсів (грошових, часових, трудо-
вих), то це дає підстави визначити основні об'єкти реа-
лізації інвестиційних ресурсів в людський капітал (рис.
1).

 До них входять витрати на стимулювання народжу-
ваності (допомога при народженні дитини, допомога для
догляду за дитиною до трьох років, інші соціальні до-
помоги); витрати на соціальні заходи (на освіту, охоро-
ну здоров'я, культуру), витрати, пов'язані з процесом
виробництва (на підвищення кваліфікації, мотивацію та
адаптацію працівників), витрати на підтримку продук-
тивних здібностей людського капіталу в разі зміни га-
лузевої спеціалізації (перекваліфікація, мобільність,
пошук економічно важливої інформації), а також ви-
трати, пов'язані з вибуттям людського капіталу (безро-
біття, дочасний вихід на пенсію, травматизм).

Інвестиції в людський капітал характеризуються ве-
ликим часовим проміжком між вкладеннями та відда-
чею, тому саме держава має виступати основним сти-
мулятором таких інвестицій. Вони повинні підтримува-
тися державою через спеціальні програми гарантій.
Джерела інвестицій у людський капітал можна умовно
поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні (рис. 2).

Основою, першоджерелом формування людського
капіталу виступає сім'я. Саме від сім'ї та її можливостей

Рис.1. Об'єкти реалізації інвестиційних ресурсів у людський капітал

Джерело: власна розробка автора.
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залежить якість і кількість людського капіталу, який у
майбутньому забезпечить і власний дохід, і загальний
сукупний дохід усього суспільства. У сім'ї створюються

умови формування людського капіталу, до
яких належать наявність домашнього й особи-
стого селянського господарства, формування
і використання сімейного бюджету, матеріальні
умови, стан самих виробників людського капі-
талу (членів сім'ї). У сім'ї людський капітал
формується і розвивається.

Однак треба зазначити, що за однакових
умов і за наявності одних і тих самих ресурсів,
що спрямовуються на виробництво людського
капіталу, різні індивідуми можуть мати абсо-
лютно різні розміри людського капіталу залеж-
но від природних здібностей.

На думку О. Грішнової, "розвиток людини
— дуже складний процес, і пов'язані з ним про-
блеми, зокрема, економічне відтворення в сім'ї,
ще не достатньо розроблені вітчизняною нау-
кою. У ранній період життя людини відбуваєть-
ся накопичення фізичної і інтелектуальної скла-
дової людського капіталу за рахунок вихован-
ня та освіти в сім'ї. Всі складові людського ка-
піталу набуваються і збільшуються за рахунок
інвестицій, які сім'я вкладає в дитину, сподіва-
ючись, що ці витрати буде компенсовано і вони
принесуть економічні та моральні результати
людині в майбутньому. Сім'я здійснює витра-
ти, необхідні для фізичного формування та
виховання дітей, і ці витрати є інвестиціями, ос-
кільки відбуваються за рахунок зменшення

поточного споживання батьків і здійснюються не лише
з альтруїстичних почуттів любові до ближнього, а й з
надією на їхню прибутковість у майбутньому" [3, с. 80].

Особливо це характерно для сільських
домогосподарств.

Результати багатьох досліджень
підтверджують надзвичайно високу
ефективність інвестицій в освіту та ва-
гоме значення сім'ї в цьому процесі.
Так, В. Куценко констатує, що "для
Заходу відома формула: якщо сім'я
вкладає в освіту 10% свого доходу, її
добробут зросте на 26%" [8, c. 32].
Таким чином, сім'я як першоджерело
формування людського капіталу має
особливо важливе значення, оскільки
визначає подальший вибір і мож-
ливість удосконалення індивідуально-
го людського капіталу, а в майбутньо-
му і сукупного людського капіталу.

У формуванні людського капіталу
аграрних підприємств важливе значен-
ня має першочергове його формуван-
ня саме в сільській сім'ї, оскільки вже
на перших етапах життя у дитини фор-
мується розуміння сільськогоспо-
дарських процесів, порядку їх здійс-
нення, знання особливостей сільсько-
господарської праці. Часто діти допо-
магають батькам виконувати ту чи іншу
роботу в домашньому господарстві,
набуваючи при цьому певних специфі-
чних знань, навичок та вмінь.
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У сучасних умовах роль аг-
рарних підприємств у форму-
ванні активів людського капіта-
лу зростає, адже якщо на ранніх
етапах життя людини вони прак-
тично не беруть участі в цьому
процесі, то на наступних етапах
самі підприємства стають проду-
центами людського капіталу,
інвестуючи у підготовку праців-
ників відповідно до потреб влас-
ного виробництва з урахуванням
особливостей і специфіки своєї
діяльності. За дослідженнями Н.
Коленди, "вкладення інвестицій
вигідне для підприємства у мо-
лодих людей тому, що у них є
більш тривалий період віддачі,
коли вони одержують значний
дохід, а також швидше приймає
рішення про інвестування те
підприємство, де працівники є
кваліфікованими і потребують
менших затрат" [6, с. 34].

Ефективними є підприєм-
ства, які дбають про своє кадро-
ве забезпечення: підвищують рівень кваліфікації праці-
вників, стимулюють розвиток особистості, забезпечу-
ють належні умови праці та відпочинку, здійснюють за-
ходи для зміцнення здоров'я працівників. При цьому
погоджуємося з думкою О. Грішнової, яка вважає, що
підприємства роблять інвестиції в людський капітал
лише доти, доки вони приносять економічну віддачу.
Моральні зиски, інтегрований соціальний ефект від цих
інвестицій є в основному суспільним благом, у розвитку
якого зацікавлена держава, а не конкретне підприєм-
ство. Саме тому в цивілізованому світі держава еконо-
мічними методами заохочує підприємства до інвестуван-
ня в людський капітал [3]. Крім того, держава належить
до одного з основних джерел інвестування в людський
капітал, оскільки за рахунок державних коштів фінан-
сується вагомим чином освіта, охорона здоров'я, куль-
тура та інші умови формування людського капіталу.

Інвестуючи кошти у персонал, підприємства поліп-
шують якість людського капіталу, посилюють його еко-
номічну віддачу через ріст продуктивності праці та ско-
рочення витрат робочого часу, зміцнюючи цим свою
конкурентоспроможність. Витрати аграрних підпри-
ємств на різних стадіях функціонування людського ка-
піталу мають свої особливості (рис. 3), які характери-
зується специфікою аграрної сфери.

На стадії формування людського капіталу аграрних
підприємств відбувається нарощення обсягів людського
капіталу, удосконалення його складових та розвиток, що
дозволяє досягти високих результатів діяльності. На стадії
використання людського капіталу відбувається взаємодія
між керівництвом та працівниками аграрного підприємства,
у процесі якої реалізується накопичений людський капі-
тал і водночас відбуваються подальше формування, удос-
коналення й розвиток людського капіталу. На стадії відтво-
рення відбувається підтримка людського капіталу в не-
змінному або розширеному обсязі.

Вченими встановлено, що особливості сільськогос-
подарського виробництва, які впливають на здійснення
інвестиційної діяльності аграрних підприємств, по-пер-
ше, спричинені природними і біологічними процесами,
притаманними аграрному виробництву (вплив погодних
умов на результати діяльності, природний ритм у вироб-
ництві), по-друге, пов'язані зі структурою галузі (набли-
женість до умов чистої конкуренції), по-третє, викликані
соціальним середовищем сільської місцевості (консер-
ватизм та особлива мотивація селян) або сформовані
політичними процесами у державі (субсидування, збе-
реження укладу сільської місцевості) тощо. З розвит-
ком інвестування технічного прогресу прояв окремих
особливостей аграрного сектору зменшується (за-
лежність результатів діяльності від погодних чинників
та територіального розміщення виробництва), проте
можуть виникати і нові (збільшення або зменшення суб-
сидування галузі, зниження цін на сільськогосподарсь-
ку продукцію). Тому основним чинником, з яким дово-
диться рахуватися аграрним підприємствам у процесі
здійснення інвестиційної діяльності, є ефективність
сільськогосподарського виробництва, що безпосеред-
ньо визначає ефективність інвестицій та впливає на їх
обсяги [2].

 З метою дослідження інвестицій в людський ка-
пітал аграрних підприємствах детально розглянемо
склад витрат аграрних підприємств на формування
людського капіталу за відповідними групами витрат
(табл. 1).

Не менш вагомим джерелом інвестування в людсь-
кий капітал є самофінансування, тобто вкладення самої
особи — носія людського капіталу в себе. Воно поля-
гає як у вкладенні певних коштів, так і в затратах праці й
часу на свою освіту, здоров'я, відпочинок і залежить як
від рівня доходів носія людського капіталу, так і від
рівня його власного розвитку.

Таблиця 1. Склад витрат аграрних підприємств на формування

людського капіталу

Джерело: розробка автора на основі [4, с. 470].

Група витрат Склад витрат 

Витрати на пошук, підбір і 

найм персоналу відповідних 

спеціальностей 
 

– на розміщення оголошень про найм у засобах масової 

інформації; 

– на відрядження агентів з підбору кадрів; 
– на оренду приміщень для співбесід; 

– на оплату послуг кадрових агентств; 

– на початкове навчання на робочому місці 

Витрати на утримання 

працівників 

– на основну заробітну плату; 

– на додаткову оплату праці (премії, надбавки); 

– компенсаційні виплати; 

– на оплату відпускних та відряджень 

Витрати на соціальне 

обслуговування працівників 

– на страхування працівників; 

– на допомогу з тимчасової непрацездатності; 

– компенсації при нещасних випадках на виробництві;  

– витрати на безкоштовні послуги для працівників, харчування, 

найм житла 
– на матеріальну допомогу; 

– на оздоровлення, лікування; 

– на охорону праці; 

– на проведення культурно-масових заходів 

Витрати на розвиток 

працівників 

– витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; 

– витрати на професійну підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації; 

– витрати на навчання іншим професіям; 

– витрати на тестування і проведення тренінгів для працівників 

Витрати на вибуття 

працівників 

– одноразові допомоги працівникам при звільненні працівників, 

виході на пенсію; 
– витрати на виплату недержавних пенсій 
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Важливу роль у формуванні людського капіталу аг-
рарних підприємств також відіграють місцеві громади
та різноманітні суспільні утворення (політичні партії,
профспілки, гуртки за інтересами), оскільки завдяки
спілкуванню між людьми відбувається передача знань,
досвіду, формується соціальна взаємодія і самооргані-
зація сільських громад, що створює кращі умови для
формування людського капіталу загалом.

Важливою формою духовного збагачення сільсько-
го населення останнім часом стала церква, яка, як су-
спільний інститут формує морально-етичні характерис-
тики суспільної і ментальної поведінки особи, зокрема
й у сфері її господарської діяльності, що також можна
вважати джерелом інвестицій у людський капітал. І хоча
це джерело виступає в нематеріальній формі, проте його
прояви, особливо в молодіжному середовищі, можуть
мати цілком матеріальний вплив на ефективність вико-
ристання людського капіталу.

Щодо зовнішніх джерел інвестування в людський
капітал, то для формування людського капіталу аграр-
них підприємств вони досить рідко залучаються.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах необхідно приділяти належну

увагу інвестиціям у людський капітал та сприяти його
формуванню, використовуючи всі можливі джерела
інвестування. При цьому збереження і примноження
людського капіталу має бути основним завданням фун-
кціонування кожного аграрного підприємства, органі-
зації, фірми. Адже саме він є генератором нових ідей,
технологій, проектів, а отже, гарантом забезпечення
конкурентоспроможності, економічної безпеки й ефек-
тивності розвитку аграрного сектора економіки. Тому
можна вважати, що інвестування в людський капітал,
покращання його якісних показників і розвиток необхі-
дно розглядати як заходи щодо підвищення ефектив-
ності демографічної, соціальної, міграційної, житлової,
освітньої політики держави загалом, а розвиток людсь-
кого капіталу аграрних підприємств повинен бути ви-
знаний як чинник забезпечення продовольчої безпеки
країни, зміцнення конкурентоспроможності держави і
пріоритет сільського розвитку України.
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