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ВСТУП
Людський капітал є найбільш цінним ре�

сурсом сучасного аграрного виробництва, ди�
намічні зміни якого впливають на ефек�
тивність функціонування сільськогосподарсь�
ких підприємств. З трактування людини як ос�
новного капіталу безпосередньо витікає не�
обхідність кількісного виміру людського кап�
італу, правильна оцінка якого впливає на об�
'єктивну характеристику всього капіталу
підприємства та галузі в цілому [6]. Саме тому
на сучасному етапі дослідження проблем
ефективного використання трудових ресурсів
чільне місце повинне відводитись питанням
оцінки людського капіталу аграрних під�
приємств. На думку окремих фахівців, оцінка
людського капіталу допомагає об'єктивно оц�
інити дієздатність підприємства. Останні дос�
лідження показали, що близько третини (35%)
аудиторських перевірок пов'язані не з фінан�
совими показниками, а з явищами, які є наслід�
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ком діяльності персоналу. Без урахування
людського фактора будь�яка перевірка не
буде достовірною [7].

В умовах складних економічних перетво�
рень проблема оцінки людського капіталу, по�
ряд з іншими складовими сукупного капіталу
аграрного підприємства, не викликає сумнівів
у своїй актуальності, проте основні методи виз�
начення даної вартості, запозичені із зарубіж�
ної практики, не завжди адаптовані до умов
вітчизняної економіки. Питанню оцінки людсь�
кого капіталу підприємств присвячено значну
кількість наукових робіт як зарубіжних, так і
вітчизняних учених, що вказує на різнома�
нітність існуючих підходів [4].

Серед українських авторів слід відзначити
роботи Д. Богині, О. Гришнової, М. Долішньо�
го, І. Лукінова, В. Оникієнка, С. Тютюннико�
вої та ін. Фундаментальний внесок у формуван�
ня методики оцінки людського капіталу був
зроблений зарубіжними вченими, зокрема
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Г. Беккером, І. Фішером, Л. Дублі�
ном, А. Лоткою, Дж. Мінсером та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою нашого дослідження є

систематизація методів оцінки
людського капіталу на основі дос�
ліджень провідних світових нау�
ковців. Саме відсутність синтезова�
ного матеріалу зумовлює акту�
альність та наукову новизну пору�
шеної нами проблематики.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Термін "людський капітал"

вперше з'явився в роботах Теодо�
ра Шульца, економіста, який ціка�
вився економікою країн, що розви�
ваються. На думку Т. Шульца, пол�
іпшення добробуту людей зале�
жить не від землі та техніки, а, на�
самперед, від знань людини. Він на�
звав цей якісний аспект економіки
"людським капіталом". Т. Шульц,
запропонував таке визначення: "Всі
людські здібності є або природженими, або
набутими. Кожна людина народжується з інди�
відуальним комплексом генів, що визначає її
природжені здібності. Набуті людиною цінні
якості, які можуть бути посилені відповідними
вкладеннями, називають людським капіталом"
[5].

Людський капітал — це найважливіша скла�
дова частина сучасного продуктивного капіта�
лу, яка представлена властивим людині багатим
запасом знань, розвинених здібностей, визна�
чених інтелектуальним і творчим потенціалом.
Основним чинником існування і розвитку
людського капіталу є інвестиції в людський ка�
пітал. Інвестиції в освіту сприяють формуван�
ню висококваліфікованих фахівців, професій�
на діяльність яких здійснює найбільший вплив
на темпи економічного зростання [6].

Саме людський капітал, на нашу думку, є
запорукою успішного функціонування аграр�
ного секторау (рис. 1).

Звертаючись до світового досвіду оцінки
людського капіталу, слід відмітити методо�
логічні положення, розроблені Г. Беккером, що
полягають у створенні єдиної методики розра�
хунку доходів власників як людського, так і
фізичного капіталу. На його думку, загальний
прибуток будь�якої особи, що закінчила інвес�
тування в людський капітал, рівний сумі доходів
на ці інвестиції від його первинного людського
капіталу [4]. Запропонована ним формула для
розрахунку доходу має наступний вигляд:

(1),

де Ei — дохід (заробіток) певної особи;
Хi — ефект від первинного капіталу цієї осо�

би;
j — інвестиції;
i — процентна ставка;
Rij — норма доходу цієї особи на його інвес�

тиції;
Сij — вартість цих інвестицій.
Перевагою даної методики є те, що врахо�

вуються як заробітна плата, так і доходи на
інвестиції в людський капітал.

Також розглянемо модель індивідуальної
вартості працівника, що грунтується на заса�
дах умовних вартостей, яку висунули вчені
Мічіганського університету. Згідно з їх дослі�
дженнями, індивідуальна цінність працівника
визначається очікуваним обсягом робіт, що він
реалізує, працюючи в даній організації. Мате�
матично це виражається такими рівняннями:

РС = ВУС х Р(О),
Р(Т)= 1 — Р(О),
АВП = ВУС — РС = РС х Р(Т) (2),
де ВУС і РС — очікувані умовні вартості;
Р(О) — вірогідність того, що працівник за�

лишиться працювати на підприємстві;
Р(Т) — вірогідність звільнення працівника

або показник плинності;
АВП — альтернативні витрати плинності.
Однак, така методика дозволяє лише при�

близно спрогнозувати індивідуальну вартість

Рис. 1. Структура успішної організації аграрного ринку з
огляду на ефективне використання людського капіталу
*Побудовано з використанням ідеї Н. Бхуторія [8].
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працівника. Ця обставина пояснюється тим, що
вартість людських ресурсів є ймовірнісною ве�
личиною (точне визначення терміну служби
працівника на підприємстві, зокрема сільсько�
господарському, неможливе, оскільки це зале�
жить від багатьох чинників, які важко враху�
вати).

М. Фрідмен під людським капіталом розуміє
певні надходження, які забезпечують працівни�
ку безперебійний дохід, що є середньозваже�
ною величиною очікуваних майбутніх надхо�
джень. Особливістю даної методики є те, що
вона дозволяє враховувати сумарний майновий
дохід окремого працівника. Проте вона не
відображає багато показників, що використо�
вуються для аналізу людського капіталу аграр�
них підприємств, не враховується ряд додатко�
вих витрат на людський капітал [4].

Американські вчені�соціологи Л. Дублін і
А. Лотка запропонували таку формулу для
оцінки сумарної вартості людського капіталу:

(3),

де  — майбутня вартість людського капі�
талу;

Vo — цінність індивіда у момент народжен�
ня;

Vx — цінність у даний момент одного дола�
ра, отриманого через х років;

Рх — вірогідність досягнення людиною віку
х;

Yx — річний заробіток людини з моменту х
до х+1;

Ех — частка зайнятих у виробництві у віці
від х до х+1;

Сх — величина витрат на життя людини у
віці від х до х+1.

Дещо інший підхід до оцінки людського кап�
італу запропонував І. Фішер, на думку якого
використання капіталу означає отримання
відсотка як універсальної форми будь�якого
доходу. Сума продисконтованих майбутніх до�
ходів і складає величину споживчого капіталу.

Через коефіцієнт дисконту майбутній дохід
приводиться до справжньої, теперішньої вар�
тості:

1 / (1 + i) t,
де i — поточна процентна ставка;
t — кількість років.
У загальному вигляді дисконтування здійс�

нюється за формулою:
Dc = Dt / (1 + i) t (4),
де Dс — теперішня величина доходу;
Dt — майбутня величина доходу;
i — поточна процентна ставка;

t — кількість років.
Указана методика оцінки людського капі�

талу відображає лише дохід, який буде отри�
маний в майбутньому. У зв'язку з цим вона є
частково обмеженою, оскільки не включає інвес�
тиції в людський капітал аграрного сектора,
оцінку професійного рівня працівників, витра�
ти на наукові розробки, охорону здоров'я, до�
даткові витрати тощо [4].

У радянській економічній науці підходи до
оцінки людського капіталу також мають значні
розбіжності. Так, російський вчений В. Алла�
вердян пропонує методику розрахунку вар�
тості кадрового потенціалу аграрного підпри�
ємства. Вартість кадрового потенціалу під�
приємства — це сукупна оціночна вартість усіх
працівників підприємства. Оціночна вартість
працівника являє собою розрахункову величи�
ну, що визначається розміром виплаченої або
передбаченої заробітної плати працівника,
який слід помножити на коефіцієнт гудвілу
кадрового потенціалу. Гудвіл кадрового потен�
ціалу працівника — коефіцієнт, який відобра�
жає реальну ринкову індивідуальну вартість
працівника як конкретної людини, що вміє ви�
конувати певні функції, вирішувати ті або інші
завдання. Гудвіл кадрового потенціалу розра�
ховується для кожного працівника окремо.

 S= ЗП * Гкп (5),
де S — оцінна вартість працівника, грн.;
ЗП — передбачена або виплачена заробіт�

на плата працівника, грн.;
Гкп — гудвіл кадрового потенціалу праців�

ника.
Особливістю даної методики є облік гудві�

лу кадрового потенціалу працівника, що доз�
воляє найточніше визначити його вартісну
оцінку [4].

Нами пропонується в основу методики роз�
рахунку вартості людського капіталу аграрно�
го підприємства В. Аллавердяна покласти ме�
тодику, запропоновану Г.Тугускіною, при цьо�
му збільшуються витрати на навчання праців�
ників. Таким чином, дещо змінивши формулу
5, оціночну вартість працівника можна обчис�
лити так:

 S= (ЗП * Гкп + І*t) — Вн (6),
де І — обсяг інвестицій;
t — період;
Вн — витрати на підготовку фахівця.
Дослідники В. Царьов, А. Євстратов пропо�

нують свої підходи до методики оцінки індиві�
дуальної вартості працівника сільськогоспо�
дарського підприємства. Для отримання розра�
хунковим шляхом комплексної оцінки вартості
кадрового потенціалу окремого працівника ре�
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комендується використову�
вати представлену в узагаль�
неному вигляді формулу:
С= (До + Кі) + Д + П + І   (7),

де С — дисконтована вар�
тісна оцінка потенціалу пра�
цівника за період навчання і
подальшої роботи на
підприємстві, грн.;

До — прирівняні до капі�
тальних дисконтовані витра�
ти грошових коштів, витраче�
них на здобуття працівником
професійної освіти за весь
період свого навчання, грн.;

Кі — прирівняні до капі�
тальних дисконтовані витра�
ти грошових коштів, витраче�
них працівником на придбан�
ня навчально�методичної літератури, оплата
послуг гуртожитку, канцелярських товарів
тощо за період навчання, грн.;

Д — сукупні дисконтовані доходи, отримані
працівником протягом певного періоду часу
роботи на сільськогосподарському підпри�
ємстві, грн.;

П — частка дисконтованого валового при�
бутку, створеного фахівцем у певному році на
підприємстві;

І — інвестиції, що вкладаються в підвищен�
ня кваліфікації фахівця, наприклад у системі
після вузівської освіти.

Інвестиції в освіту прирівнюються до капі�
тальних вкладень. Аналіз даної методики оці�
нки людського капіталу вказує на її обгрунто�
ваність. Проте можливою проблемою при
оцінці людського капіталу є забезпеченість до�
стовірними початковими даними. Дана обста�
вина безпосередньо впливає на об'єктивність
оцінки. У зв'язку з цим отримання достовірної
оцінки людського капіталу є досить складним.

Якісну оцінку людського капіталу аграрно�
го підприємства можна здійснити з викорис�
танням експертних методів, що дозволяють
використовувати в оцінці не тільки групові, але
й індивідуальні характеристики працівників.
Визначити ступінь узгодженості думок екс�
пертів з приводу пріоритетності впливу показ�
ників на вартість людського капіталу можна з
використанням коефіцієнта конкордації Кен�
далла:

W = 12S/[m2 (n3 � n)] (8),
де W — вартість людського капіталу з ура�

хуванням коефіцієнта конкордації;
S — сума квадратів відхилень рангів кож�

ного об'єкта експертизи від середньої арифме�

тичної величини рангів;
n — кількість експертів;
m — число об'єктів експертизи [4].
На нашу думку, дана методика оцінки

людського капіталу достатньо проста, проте
дозволяє врахувати широкий спектр показ�
ників, що впливають на вартість людського ка�
піталу.

К. Арабян у своїй праці "Измерение чело�
веческого капитала" [1] визначив три основних,
на його думку, підходи до оцінки людського
капіталу (рис. 2).

Суть експертного підходу полягає в тому,
що оцінці піддаються якісні показники, які ха�
рактеризують як індивідуальні особливості
конкретного працівника, так і сукупні власти�
вості працівників підприємства. Для більшої
об'єктивності даної методики використовують�
ся вагові коефіцієнти. Порядок розрахунку
включає в себе наступний алгоритм:

1) визначення ключових характеристик, що
визначають внесок працівника в обсяг знань
підприємства;

2) встановлення коефіцієнтів значущості
для кожного показника, виходячи з того, як
часто кожен показник виявляється у респон�
дента;

3) визначення бальної шкали для оцінки
кожного показника.

Далі аналізуються отримані результати і
визначається середній бал за кожним праців�
ником. Дані значення порівнюють з еталонни�
ми, отриманими шляхом сумовування кількості
балів за всіма якісними показниками. Експерт�
ний підхід включає різні модифікації і є необх�
ідним складовим елементом оцінки людського
капіталу.

Рис. 2. Методи оцінки людського капіталу за Арабяном

*побудовано згідно джерела [1].
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Інвестиційний підхід. Однією з основних
конкурентних переваг будь�якого підприєм�
ства, в тому числі й аграрного, є інвестиційна
політика, яку розробляють і впроваджують
працівники. Тому ефективність функціонуван�
ня такого підприємства безпосередньо зале�
жить від того, наскільки кваліфікованими є
його фахівці, що, в свою чергу, визначає не�
обхідність постійного і безперервного навчан�
ня працівників підприємства. Можна розгляда�
ти суму витрат в освіту, перепідготовку конк�
ретного співробітника або всіх працівників
підприємства як довгострокові інвестиції в ка�
пітал знань даної компанії. Проте інвестиції в
людський капітал є виправданими, коли просте�
жується тенденція підвищення ефективності
діяльності компанії і простежується внесок
конкретного співробітника. Саме ця зако�
номірність покладена в основу оцінки людсь�
кого капіталу за інвестиційним підходом.

Результатом інвестицій у людський капітал
можна вважати підвищення продуктивності
праці. Між цими показниками існує певна за�
лежність, яку можна виразити наступною фор�
мулою:

 Е = (У — В
n) * Ц : З (9),

де Е — ефективність інвестицій в людський
капітал на i�му етапі;

Bn — продуктивність роботи працівника до

навчання;
У — продуктивність ро�

боти працівника після на�
вчання;

 Ц — ціна одиниці про�
дукції;

З — інвестиції в людсь�
кий капітал [3].

Суть оцінки людського
капіталу за аналогією з
фізичним полягає в тому,

що між фізичним і людським капіталом є певна
схожість, яка дозволяє провести оцінку людсь�
кого капіталу за аналогією з фізичним.

По�перше, і людський, і основний (матері�
альний) капітал беруть участь у процесі госпо�
дарської діяльності компанії, формують кінцеві
фінансові результати. По�друге, як основному
капіталу властивий процес зносу, так і людсь�
кий капітал з часом знецінюється, оскільки ча�
стина знання забувається або застаріває. Крім
того, будучи стратегічним ресурсом компанії,
людський капітал зумовлює розвиток, удоско�
налення й управління матеріальним або основ�
ним капіталом.

Проте, вказана схожість дозволяє провес�
ти оцінку людського капіталу на основі моделі
оцінки основного (фізичного) капіталу, для
чого необхідно:

1) визначити "первинну вартість" конкрет�
ного працівника. Для цього можна використо�
вувати різні методи тестування й атестації;

2) визначити коефіцієнт "застарівання"
знань, оскільки людський капітал з часом втра�
чає частину накопичених знань, тоді як основ�
ний капітал піддається фізичному і морально�
му зносу;

3) визначити порядок зміни "первинної вар�
тості" працівника. Основні засоби удосконалю�
ються за допомогою проведення модернізації,

реконструкції, у свою чер�
гу, людський капітал удос�
коналюється за допомо�
гою направлених у його
розвиток інвестицій [1].

Сукупність величини
людського капіталу в ціло�
му, на наш погляд, необхі�
дно визначити не простим
арифметичним складан�
ням, оскільки в даному ви�
падку чітко простежуєть�
ся синергетичний ефект
від взаємодії працівників.

Для вимірювання в гро�
шовій формі індивідуаль�

Таблиця 1. Список посад, необхідних для розрахунку матриці
переміщень*

* побудовано за даними ТОВ "ПК "Зоря Поділля" Вінницької області

Таблиця 2. Матриця міжпосадових переміщень
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ного людського капіталу
аграрних підприємств ми
пропонуємо використати
стохастичну позиційну мо�
дель. Для цього спочатку
складаються кар'єрні схо�
ди працівника на під�
приємстві: послідовний
ланцюг позицій або служ�
бових посад, включаючи
етап звільнення з роботи
[2].

Оператор машинного
доїння 2 (стаж менше 2 років) — Оператор ма�
шинного доїння 1 (стаж понад 2 роки) — Бри�
гадир — Завідувач ферми — Етап звільнення.

Наступним кроком є визначення майбут�
нього доходу, який забезпечить працівник,
займаючи дану посаду. Для цього необхідно
підрахувати внесок кожного працівника в за�
гальний прибуток підприємства і виразити
його в грошовій формі, що можна зробити за
допомогою вартісного методу, помноживши
кількість годин (надоїв), проведених (отрима�
них) працівником на роботі, на їх вартість.
Таким чином можна отримати грошовий вне�
сок кожного працівника в конкретний ре�
зультат.

На третьому етапі слід оцінити загальний
термін служби людини на підприємстві, вико�
ристовуючи при цьому один з наступних
підходів: метод експертної оцінки (коли керів�
ник, колеги дають свою оцінку найбільш вірог�
ідного терміну служби) й аналітичний метод
(аналіз накопичених у межах підприємства ста�
тистичних даних).

Четвертим кроком є мовний опис ймовірні�
сних оцінок очікуваного кар'єрного шляху пра�
цівника аж до його звільнення: з якою вірогід�
ністю за кожен подальший рік аж до року очі�
куваного виходу зі складу персоналу підпри�
ємства працівник займатиме кожну з можли�
вих позицій. В останній рік роботи вірогідність
звільнення повинна бути рівна 100%. Для виз�
начення цієї вірогідності
необхідно використати
аналітичний метод, який
передбачає наступний ал�
горитм: збір даних про
прийом, переміщення і
звільнення; групування да�
них відповідно до службо�
вих позицій; складання
матриць вірогідності пере�
ходів [5].

Отже, спочатку скла�

демо списки посад, які займали працівники за
час роботи на підприємстві (табл 1).

Далі будується матриця переходів, у яку за�
носять кількість переміщень працівників між
посадами з урахуванням звільнення і "нульо�
вого" переміщення (табл 2).

Потім дані переводяться в імовірнісний виг�
ляд (табл. 3).

Так, згідно отриманих результатів щороку
кожен оператор машинного доїння з вірогід�
ністю 0,5 стане бригадиром, а з вірогідністю 0,25
— завідувач ферми, з вірогідністю 0, 25 — за�
лишить підприємство.

На основі матриці переходів можна скла�
сти індивідуальну матрицю окремого праці�
вника на весь очікуваний термін служби
табл. 4.

Основна перевага аналітичного методу
полягає в його "об'єктивності", незалежності
від особистих оцінок і упереджень. Основний
недолік — в тому, що він базується на мину�
лому досвіді і враховує не всі змінні і умови
[5].

Наступним (п'ятим) кроком стохастичної мо�
делі є визначення величини дисконтування. Фор�
мула для її визначення має наступний вигляд:

(10),

де PC — величина дисконтування;
i = 1, m — всі потенційні посади (позиція m

— звільнення);

Таблиця 3. Матриця міжпосадових переміщень з врахуванням
імовірності

Таблиця 4. Індивідуальна матриця посадових переміщень
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Ri — вартість посади;
P (Ri) — вірогідність того, що працівник зай�

ме посаду i в певний період часу і принесе
підприємству прибуток Ri;

t — період часу;
r — величина дисконту;
n — імовірний термін роботи працівника на

підприємстві [2].
Вирішення запропонованої стохастичної

моделі дасть змогу реально оцінити стан
справ на підприємстві та прийняти рішення
про необхідність впровадження додаткових
заходів у сфері управління трудовими ресур�
сами. Тому теорія людського капіталу стає
сьогодні унікальним інструментом плануван�
ня й оцінки ефективності роботи кадрової
служби.

Крім оцінки людського капіталу окремих
підприємств, існують різні методичні підходи
до розрахунку вартості сукупного людського
капіталу на рівні держави, регіону.

У результаті аналізу існуючих методів оц�
інки людського капіталу підприємства можна
зробити логічний висновок, що, незважаючи
на існування великої кількості методик, нині
не існує єдиної універсальної системи оцінки.
Проте комбінація різних методик дозволяє
здійснити вичерпну оцінку людського капіта�
лу підприємницьких структур в аграрній
сфері.

ВИСНОВКИ
Аграрний сектор економіки має значний

економічний потенціал, проте він використо�
вується недостатньою мірою. При цьому оцін�
ка людського капіталу є необхідним інструмен�
том керівників аграрних підприємств, оскіль�
ки вона здатна відобразити об'єктивний стан
справ у галузі.

Проведене нами дослідження методів оцін�

ки людського капіталу
дозволило нам виділити
найважливіші моменти,
що можуть бути викори�
станими для прогнозу�
вання зміни чисельності
та складу кваліфікованих
спеціалістів. Нами дослі�
джено механізм успішно�
го функціонування під�
приємств аграрного сек�
тора за умови викорис�
тання стратегії розвитку
людського капіталу. Виз�
начено різні підходи до
оцінки трудових ресурсів

залежно від специфіки підприємств та запропо�
новано стохастичну модель оцінки людського
капіталу на основі посадових переміщень, що
дає можливість керівникам аграрних підпри�
ємств прогнозувати обсяги людського капіталу
та вчасно реагувати на зміни кон'юктури ринку
праці.
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* побудовано на основі джерела [9].


