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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення професіоналізу, кваліфікації та інших які$

сних характеристик працівників є стратегічними завдання$

ми вітчизняних підприємств, оскільки на більшості з них

немає достатньої кількості високваліфікованих кадрів, котрі

б "йшли в ногу з часом" та найновішими технологіями. Од$

нак вирішення даної проблеми можливе лише через інвес$

тування фінансових ресурсів у розвиток усіх складових

людського капіталу працівників підприємства. Звичайно, що

підприємці не йтимуть на ризик, а вкладатимуть інвестиції

лише в умовах справедливого обгрунтування економічної

ефективності та досить високому і швидкому рівні окупності

вкладених коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження таких російських, українських та зарубі$

жних вчених$економістів, як І.В. Цапенко [1], О.В. Захарова

[2], J. Mincer, B. Jovanivic [3], О.А. Грішнова [4], С.О. Цим$

балюк [5] та ін. спрямовані на розв'язання широкого кола

проблем, що стосуються процесу інвестування в людський

капітал на підприємстві, однак дана проблематика не є дос$

лідженою в повній мірі, більш детального розгяду потребує
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питання щодо виділення сутнісних ознак категорії "інвес$

тиції в людький капітал" на рівні підприємства та працівни$

ка. Не розглянутою у даних працях залишається й пробле$

ма впливу процесу інвестування в працівників на ефек$

тивність підприємства, в розрізі складових людського капі$

талу індивіда.

Питання оцінки ефективності інвестиційного процесу на

підприємстві досліджували: О. В. Захарова [2], Я. Фітц$Енц

[6], Г.Г. Мелік'ян, Р.П. Колосова [7], А.П. Добровінська,

Ю.В. Дем'яченко [8], Е.Н. Голованова [9] та ін., однак дана

проблематика потребує подальшого розвитку, спрямовано$

го на розробку таких методик оцінки, які б одночасно були

і простими і допомагали вітчизняним підприємствам уника$

ти різноманітних ризиків, пов'язаних із неефективним вкла$

денням інвестицій у персонал підприємства.

Не дивлячись на таку велику кількість вітчизняних та

зарубіжних вчених, що займаються дослідженням пробле$

ми інвестування, досі немає єдиної спільної думки, щодо

визначення дефініції "інвестиції в людський капітал підприє$

мства", відповідно не виведено єдиних підходів щодо трак$

тування досліджуваної категорії на мікро$ та макрорівнях,

а також не розроблено найбільш ефективної методики оці$

нки процесу інвестування для вітчизняних підприємств.
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МЕТА СТАТТІ
Ціллю даного дослідження є те$

оретичне обгрунтування категорії

"інвестиції  в людський капітал

підприємства" та узагальнення мето$

дичних підходів до оцінки ефектив$

ності інвестування в людський капі$

тал підприємства.

Ціль зумовила вирішення дек$

ількох завдань:

— проаналізувати праці вітчиз$

няних та зарубіжних вчених, щодо

дослідження трактування терміну

"інвестиції в людський капітал" на

індивідуальному рівні та на рівні

підприємства;

— на основі проведеного анал$

ізу розробити схему розвитку скла$

дових людського капіталу при вкла$

денні інвестицій у працівників

підприємства;

— розкрити позитивні та нега$

тивні сторони впливу процесу інвес$

тування як на працівників, так і на

підприємство;

— виділити та охарактеризува$

ти показники методів оцінки ефек$

тивності вкладення інвестицій у

людський капітал персоналу підпри$

ємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Людський капітал — це основ$

на сила виробництва, яка змушує

його працювати, що в свою чергу є

неможливим, без вкладень в

людські активи різного роду інвес$

тицій.

На сьогодні не існує єдиної дум$

ки щодо визначення категорії "інвестиції в людський капі$

тал", з одного боку науковці розгядають дану дефініцію як

витрати коштів, спрямовані на підвищення рівня доходів,

продуктивності праці носіїв людського капіталу та "резуль$

тативності" людських активів, а з іншого боку — це цілесп$

рямовані дії або заходи суб'єктів інвестування, що сприя$

ють покращенню якісних характеристик людського капіта$

лу.

Проаналізувавши визначення "інвестицій в людський

капітал" зарубіжних та вітчизняних вчених на мікро$ та мак$

рорівнях, відносимо кожне з них до одного із виділених

підходів та виділяємо цілі інвестування, на які вказує кожен

із нищенаведених авторів (табл. 1).

З даних табл. 1, бачимо, що із 15 проаналізованих ав$

торів, які дають визначення інвестиціям у людський капітал

індивіда, 11 термінів відносяться до витратного підходу, і

тільки 6 вчених трактують досліджувану категорію як цілес$

прямовані дії суб'єкта інвестування на покращення людсь$

кого капіталу. Якщо ж розглядати інвестиції на рівні підприє$

мства, то 10 визначень було віднесено до витрат (часу, гро$

шових засобів, ресурсів, тощо) і лише 3 до певних дій інвес$

торів, що сприяють покращенню активів людського капіта$

лу працівників підприємства. Ми вважаємо, що інвестиції —

це все ж таки витрати, тому що навіть цілеспрямовані дії су$

б'єкта інвестування потребують затрат певного часу на їх

виконання, що відповідно призводить саме до витрат часу.

Проаналізувавши пункт "Цілі інвестування…" в таблиці

1, помічаємо певну закономірність, яка полягає в одностай$

ності поглядів більшості вчених$економістів, щодо очікува$

них позитивних результатів внаслідок здійснення витрат на

розвиток та підвищення рівня людського капіталу індивіда

чи підприємства. На індивідуальному рівні 8 вчених:

Н.Р. Макконелл, С. Л. Брю, І. В. Цапенко, Е. А. Боровський,

Н. М. Заярна, М. І. Попович, А. Мазін, Я. Фитц$енц, І. А. Май$

буров, J. Mincer, B. Jovanivic, вважають, що інвестиції вкла$

даються в працівника, для того щоб підвищити його квалі$

фікацію, освіту, професійну підготовку, покращити стан

здоров'я, тощо. Інші семеро зарубіжних вчених: Т. Шульц,

А. Мазін, Т. Раева, О.О. Бородіна, B.Y. Porath, P. Lucian,

B.A. Weisbrod називають цілями інвестування зростання

продуктивності праці та доходів самого індивіда. Щодо

інвестицій на рівні підприємства, то 5 дослідників стверд$

жують, що відбувається покращення якісних характерис$

тик працівників, а семеро, що зростають доходи підприє$

мства.

Обидва випадки, як на рівні підприємства, так і на рівні

індивіда, вказують на дійсні результати вкладення інвес$

тицій, однак спочатку відбувається покращення якісних ха$

рактеристик працівника, а в результаті цього, відповідно, й

підвищення заробітків, що і є основною метою проведення

інвестиційної політики на підприємствах. Зобразимо схема$

тично процес формування та розвитку складових людсько$

го капіталу працівника, при вкладенні інвестицій усіма су$

б'єктами (держава, підприємство, освітні заклади, сім'я та

сам індивід) даного процесу, а також внаслідок цього відоб$

разимо результативність здійснених витрат.

На рисунку 1 бачимо, що вкладаючи ті чи інші інвестиції

в людський капітал індивіда, кожен із суб'єктів, котрий

Таблиця 1. Теоретичний аналіз дефініції "інвестиції в людський
капітал" на мікрорівні та на рівні підприємства

Джерело: розроблено автором на основі аналізу визначень вищенаведених авторів.
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здійснює певні витрати отримує й відповідну віддачу від них

в майбутньому. Однак кожен вклад певних ресурсів, це зви$

чайно й ризик, тому що працівник за певних обставин може

й не принести очікуваного прибутку.

Із сформованої схеми видно, що індивід, його сім'я та

сам роботодавець укладають інвестиції в різні напрями які$

сних та професійних характеристик людини, але є й такі що

повторюються, наприклад освіта, здоров'я, творчі здібності.

Відповідно й віддача від цих інвестицій різна, для працівни$

ка це дохід у вигляді заробітної плати, премії, а для підприє$

мства — підвищення продуктивності праці робітника, а в

результаті й зростання прибутку.

На основі проведеного теоретичного аналізу, сформо$

вано власне визначення досліджуваної категорії, а саме інве$

стиції в людський капітал підприємства — це всі види вит$

рат, понесені самою людиною чи іншим суб'єктом інвесту$

вання, з метою зростання рівня якісних, професійних та інте$

лектуальних здібностей, і як результат підвищення продук$

тивності праці працівників та доходів підприємства.

При проведенні інвестиційної політики кожен

підприємець має розуміти, що наслідки таких вкладень мо$

жуть бути як позитивними, так і негативними, як для самих

носіїв людського капіталу так і для суб'єкту, що їх викорис$

товує як основну силу виробництва. На основі даних мірку$

вань розроблено таблицю 2, котра розкриє зміст проведе$

ного дослідження.

Проаналізувавши сформовану таблицю 2, вважаємо, що

інвестиції в людський капітал не завжди приносять тільки

позитивний ефект, для підприємства, та для самого носія

даного капіталу. Існує цілий ряд обставин, за яких вкладен$

ня інвестицій може обернутись в негативну сторону для

суб'єктів, котрі ці інвестиції здійснюють. Тому, на нашу дум$

ку, здійснення витрат у розвиток, формування та покращен$

ня активів людського капіталу, не гарантує отримання очі$

куваної віддачі від вкла$

день, а навпаки, завжди

існує ризик зазнати збитків

у вигляді втрат фінансових

ресурсів, часу, набутих

знань та навичок, а в окре$

мих випадках підприємство

може втратити навіть цінних

працівників, в яких було

вкладено інвестиції, та не

отримати очікуваного дохо$

ду від понесених витрат.

Проте, незважаючи на це,

існує цілий ряд вигод, котрі

в кінцевому результаті при$

зводять до отримання більш

високого доходу, зростання

продуктивності, працездат$

ності та ефективності праці

на виробництві. Аналіз таб$

лиці 2 показав, що нарешті

витрати в людський капітал

дають більше переваг для

працівників та підприєм$

ства, виділено 23 фактори,

ніж недоліків (12 факторів).

Тому вкладення інвестицій

кожним суб'єктом даного

процесу, а саме: самим інди$

відом, його сім'єю, робото$

давцем, державою, є необ$

хідними для позитивного

розвитку, накопичення та

зростання людських ак$

тивів.

Провівши теоретичний аналіз досліджуваної категорії,

вважаємо, що необхідним є дослідження методів оцінки

процесу інвестування в людський капітал, що розроблені

зарубіжними та вітчизняними вченими$економістами. Одним

із найважливіших етапів в інвестиційному процесі є оцінка

рентабельності та ефективності вкладених у працівників

інвестицій.

Оскільки, кожен підприємець очікує, що понесені вит$

рати призведуть до зростання продуктивності праці робіт$

ників, а відповідно й прибутку підприємства.

У своїй концепції оцінки ефективності Захарова О.В.

проводить аналіз перспективних працівників, маючи на увазі:

"тих, в яких за останні 3 роки було інвестовано кошти з ме$

тою професійного та особистісного розвитку" [2, с. 242]. На

нашу думку, виділення саме цього типу працівників є дореч$

ним, оскільки для підприємства в першу чергу цінними є пра$

цівники, в яких було інвестовано кошти та в майбутньому

очікується віддача у вигляді зростання прибутків. Має зна$

чення і інтенсивність вибуття даної категорії працівників,

адже звільнення призводить до втрати вкладених фінансо$

вих ресурсів та можливості повернення їх в більшому об$

сязі в майбутньому.

Фітц$енц Я. розраховує коефіцієнт окупності інвестицій

через співвідношення доходу до коштів, що були витрачені

на заробітну плату та пільги працівникам. Автор вираховує

дохід підприємства віднявши всі корпоративні витрати, окрім

заробітної плати і пільг, тобто виключаючи всі витрати не

пов'язані із людьми [6, c. 57—58]. Однак, на нашу думку,

даний підхід не зовсім правильний, оскільки кошти котрі

інвестуюються у працівників підприємства, це не тільки за$

робітна плата й пільги, що спирають мотивації до праці, але

й витрати на навчання та перенавчання робітників, охорону

здоров'я, інноваційний та творчий розвиток та інші витрати

для реалізації інвестиційного проекту.
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Рис. 1. Схема розвитку активів людського капіталу при вкладенні
інвестицій в працівника

Джерело: розроблено автором.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Мелікян Г.Г., Колосова Р.П. [7] пропонують підприєм$

цям розраховувати не менш важливий коефіцієнт, який по$

каже як змінилась продуктивність праці та якість продукції

після вкладення інвестицій в розвиток активів людського

капіталу працівників.

Добровінський А.П., Дем'яченко Ю.В. [8] розраховують

віддачу від інвестицій, шляхом співвідношення приросту

доходів після вкладення коштів і витрат, що були понесені

підприємством на реалізацію інвестиційного проекту. Схо$

жим шляхом іде й Захарова О.В. при розрахунку рентабель$

ності підприємства, поділивши дохід, що було отримано

після інвестування на обсяг коштів, які було інвестовано.

Звичайно, дані методики є правильними, та необхідними

кожному підприємству, котре здійснює вкладення коштів у

розвиток людського капіталу свого персоналу.

Голованова Е.Н. [9] розробила методику оцінки ефек$

тивності інвестицій, для того, щоб дані показники реально

допомагали вітчизняним підприємцям працювати з людсь$

ким капіталом, отримуюючи від нього максимальну віддачу

у вигляді прибутку. Автор визначає строк окупності інвес$

тицій, за допомогою нерівності, якщо сумарний розмір саль$

до накопиченого грошового потоку перевищує суму інвес$

тицій вкладених в людський капітал працівників, то інвес$

тиції окупились. Коефіцієнт ефективності інвестицій є до$

сить простим в розрахунку, проте він не враховує вартості

грошей в часі.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши визначення вітчизняних та зарубіжних

вчених, щодо трактування досліджуваної категорії сформо$

вано наступне визначення: інвестиції в людський капітал

підприємства — це всі види витрат, понесені самою люди$

ною та суб'єктом інвестування, з метою зростання рівня як$

існих, професійних та інтелектуальних здібностей, і як ре$

зультат підвищення продуктивності праці працівників та до$

ходів підприємтсва.

У ході аналізу було визначено, що 21 із 26$ти проанал$

ізованих визначень відносяться до підходу, який трактує

інвестиції в людський капітал як витрати часу, коштів, ре$

сурсів, а також 14 авторів вважають, що інвестування при$

зводить до зростання доходів людини та підприємства.

Розроблена схема розвитку активів людського капіта$

лу при вкладенні інвестицій зображує, що підвищення рівня

здоров'я, освіти та творчих навичок відбувається за допо$

могою вкладень, як самого індивіда та його сім'ї, так і з до$

помогою підприємства на якому він працює.

Виділені переваги та недоліки вкладення інвестицій в

суб'єктів даного процесу довели, що позитивних факторів

все$таки більше (23), ніж негативних (12).

Найбільш вдалою серед розглянутих методик оцінки

ефективності вкладення інвестицій вважаємо підхід Заха$

рової О. В., автор пропонує використовувати для розрахун$

ку такі показники: рентабельність інвестування у людський

капітал, коефіцієнт фінансової ефективності інвестування у

людський капітал, коефіцієнт плинності перспективних пра$

цівників, інтенсивність вибуття перспективних працівників,

коефіцієнт пріорітетності інвестування, коефіцієнт віднос$

ної ефективності продуктивного використання робочого

часу, соціальна результативність інвестування у людський

капітал.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі

полягають у необхідності детального та глибокого вивчен$

ня особливостей формування людського капіталу

підприємств машинобудівної галузі.
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