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ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 331.336 О.В. Мазуренко

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТВАРИННИЦТВА: ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА

Анотація. Проаналізовано результати наукових досліджень з питань формування та розвитку люд-
ського капіталу в аграрному виробництві. Визначено, що формування людського капіталу в тваринництві 
відбувається в складних умовах, під впливом низки негативних факторів, що значно уповільнює цей процес. 
Обґрунтовано напрями формування та розвитку людського капіталу тваринництва з урахуванням галузевої 
специфіки.

Ключові слова: людський капітал, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, галузь тваринни-
цтва, галузева специфіка, кваліфікація.

Summary. The results of scientific research on the formation and development of human capital in agrarian 
production are studied. It is determined that the formation of human capital in animal husbandry occurs under diffi-
cult conditions, under the influence of a number of negative factors, which significantly slows down this process. The 
directions of formation and development of the human capital of the 
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Постановка проблеми. У сучасному світі 
людський капітал дедалі більшою мірою стає дже-
релом життєвої сили і розвитку будь-якого під-
приємства і суспільства в цілому. Саме людський 
капітал, а не обладнання і виробничі запаси, є ви-
значальним фактором підвищення конкуренто-
спроможності підприємств, економічного зрос-
тання та ефективності економіки.

Актуальність цих питань у ринковій еконо-
міці обумовлена зростанням інтересу до творчих 
здібностей людини, їх активізації, інтелектуаль-
ної діяльності, що збігається із загальною законо-
мірністю розвитку сучасної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Од-
ними з перших дослідників людського капіталу 
були зарубіжні економісти та соціологи Г. Бек-
кер [1], Е. Денісон, Р. Дорнбуш, Дж. Кендрік, Дж. 
Мінсер, Р. Солоу, Л. Туроу, С. Фішер, Л. Хансен, 
Р. Шмалензи, Т. Шульц та інші. Вони визначили 
економічну категорію „людський капітал” і ви-
явили одне з його виняткових якостей – здатність 
створювати особистий, економічний і соціальний 
добробут і прискорювати економічне зростання. 
У вітчизняній науці проблема людського капіта-
лу розглянута у працях Д. Богині [2], В. Воронко-
вої [4], Н. Голікової [5], О. Грішнової [6], І. Лап-
шиної [8], В. Мандибури [9] та інших науковців. 
Теоретичним і практичним аспектам проблеми 
формування та використання людського капіталу 
в аграрному секторі економіки присвячені дослі-
дження О. Бородіної [3], Л. Курило [7], Л. Михай-
лової [10] та інших авторів.

НЕзважаючи на значну кількість досліджень 
проблем розвитку кваліфікаційних характерис-
тик трудових ресурсів і їх зв’язку з ефективністю 
праці і виробництва, питання формування і роз-
витку людського капіталу, його сучасного стану 

в сільському господарстві в цілому, і в його най-
більш трудомісткій галузі – тваринництві зокре-
ма, комплексна оцінка, особливості формування і 
розвитку цієї найважливішої складової економіч-
ного зростання потребують подальшого вивчен-
ня.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 
напрямів формування та розвитку людського ка-
піталу галузі тваринництва з урахуванням галузе-
вої специфіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наразі вивчення людського капіталу визначаєть-
ся необхідністю нового погляду на людину та її 
життя як на головне надбання українського сус-
пільства і один з найважливіших факторів досяг-
нення економічного прогресу. Для України, яка 
робить кроки в становленні інноваційної еконо-
міки, важливо усвідомити ключову роль людсько-
го капіталу. Гігантський, як за значенням, так і за 
соціальним змістом, перехід країни до нової стадії 
інноваційного розвитку має великий загальноци-
вілізаційний зміст, що є початком переосмислен-
ня української реальності.

Розвиток людського капіталу, поліпшення 
його якостей дозволяє розв’язувати численні со-
ціально-економічні проблеми, прискорювати ін-
новаційний розвиток регіонів. Людський капітал 
є основним джерелом численних новацій і змін у 
суспільстві, фактором його вдосконалення, пере-
ходу до нової якості.

Особлива роль людського капіталу полягає в 
тому, що, з одного боку, він виступає як необхід-
ний ресурс підприємства, а з іншого – як суб’єкт, 
який призводить до продуктивного руху всі чин-
ники конкурентоспроможності. Тобто людський 
капітал є визначальним фактором конкуренто-
спроможності підприємства.
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Специфіка людського капіталу в тваринни-
цтві визначається його особливостями. Найбіль-
шим чином на формування людського капіталу 

цієї галузі впливають організаційно-економіч-
ні особливості та соціально-економічні умови 
(рис. 1). 

Рис. 1 Особливості, що визначають специфіку формування та використання людського капіталу 
тваринництва.

Джерело: авторська розробка

Організаційно-економічні особливості обу-
мовлені роботою з природними і біологічними 
об’єктами (земля, рослини, тварини), що визна-
чають високу залежність результату праці від фі-
зіологічних особливостей та природно-кліматич-
них умов господарювання.

Як основний засіб виробництва в тварин-
ництві використовуються продуктивні тварини, 
здійснюються витрати на їх розведення, утриман-
ня, годівлю, ветеринарне обслуговування тощо. У 
цьому виражається поєднання природного і еко-
номічного процесів при виробництві продукції. 
Багатофакторність ефективності тваринництва, 
що випливає з різноманіття прямих і непрямих 
впливів на результат ведення виробництва, ви-
значає складність організації, управління й обліку 
в галузі.

Сучасний розвиток науково-технічного про-
гресу дозволяє організовувати ведення тваринни-
цтва з широким використанням сучасних засобів 
механізації і автоматизації виробничих процесів. 
Повністю автоматизовані тваринницькі комплек-
си наразі не рідкість, їх обслуговування та ефек-
тивна експлуатація вимагає від працівників різно-
бічних знань у багатьох галузях науки та практики. 
Наприклад, головний зоотехнік має володіти гли-

бокими знаннями не тільки в зоотехнії, але і в ме-
ханізації виробництва, ветеринарії, економіці, у 
виробничій логістиці тощо. 

Чим вище механізація виробничих процесів, 
тим вище вимоги до кваліфікації і знань праців-
ника, тим вище його відповідальність за раціо-
нальне та ефективне використання вкладень під-
приємства у виробництво.

Однак у галузі тваринництва вкладення в ме-
ханізацію і автоматизацію виробництва не є осно-
воположною умовою прибутковості виробництва. 
Необхідна фізіологічна здатність тварин до висо-
кої продуктивності, забезпеченість породними 
якостями і здоров’ям. Робота з оцінки та поліп-
шення стану здоров’я тварин повинна здійсню-
ватися із застосуванням методів профілактики 
захворювань, своєчасного лікування тощо. Осно-
вною метою є збереження здоров’я і продуктив-
ності тварин на якомога більший термін, що вима-
гає від фахівців і робітників тваринництва високої 
кваліфікації, відповідальності, постійних зусиль у 
самоосвіті. Робота щодо поліпшення породних 
якостей тварин має проводитися постійно, орі-
єнтуватися на отримання результату в майбутньо-
му, тому вимагає ретельного планування і добору 
методів. Це можливо тільки, якщо фахівець з від-
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творення стада має специфічні знання в цій галузі 
поряд зі знаннями ветеринарної та зоотехнічної 
справи та інших суміжних галузей знань.

Тварини, крім фізіологічних, мають психічні 
властивості, які також мають враховуватися при 
організації їх утримання. Наприклад, продуктив-
ність корів вище в стабільних групах, ніж у гру-
пах, де склад тварин постійно змінюється. Знання 
особливостей психології тварин відноситься до 
специфічного інтелектуального капіталу праців-
ників тваринництва, володіння ними та їх засто-
сування дозволяє отримувати високу продуктив-
ність худоби та птиці.

Сприятливе середовище для підтримки 
здоров’я і високого рівня продуктивності тварин 
забезпечується шляхом виконання вимог ветери-
нарного обслуговування, утримання, застосуван-
ня інноваційних технологій годівлі, що обумов-
лює високу продуктивність тварин і отримання 
прибутку.

Диспаритет цін на продукцію, виробничі ре-
сурси і послуги знижує ефективність виробни-
цтва, змушує виробників економити, в тому чис-
лі на заробітній платі і соціальному забезпеченні 
працівників, рівень яких на сьогоднішній день є 
одним з найнижчих. Цим обумовлена низка со-
ціально-економічних проблем села, серед яких, 
крім низької заробітної плати, є недостатній рі-
вень освіти, відсутність і регрес інфраструктури 
в сільській місцевості, падіння престижу роботи 
в сільському господарстві як важкої і низькоо-
плачуваної. Працівники, які мають високий люд-
ський потенціал, воліють працювати в інших, 
більш прибуткових, галузях, цим обумовлена ви-
сока трудова міграція з сільської місцевості в міс-
та.

Перераховані особливості визначають специ-
фіку людського капіталу працівників сільського 
господарства в цілому і галузі тваринництва, зо-
крема:

 —  складність організації виробництва в 
тваринництві ставить високі вимоги до кваліфі-
каційної та інтелектуальної складової людського 
капіталу. Працівникам потрібні різнобічні знання 
в зоотехнії, ветеринарії, кормовиробництві, меха-
нізації і автоматизації виробничих процесів, еко-
номіці і організації виробництва, логістиці тощо;

 —  низька заробітна плата в поєднанні з ви-
сокою відповідальністю і напруженістю праці, со-
ціальні проблеми села визначають недостатність 
матеріальної, моральної, професійної віддачі від 
роботи в тваринницькій галузі, що зумовлює від-
тік працівників, які володіють високими профе-
сійними якостями, низький рівень розвитку і на-
копичення людського капіталу;

 —  обмежений характер спеціалізації, від-
сутність іншої роботи в сільській місцевості ви-
значають вимушений професійний вибір жителів 
сільської місцевості і як наслідок, – недостатню 

мотивацію на високе професійне зростання та 
розвиток свого людського капіталу.

Висновки. Вищевикладене дає змогу дійти 
висновку, що формування людського капіталу 
в тваринництві відбувається в складних умовах, 
під впливом цілої низки негативних факторів, що 
значно уповільнює цей процес.

Мотивація працівників у сільському госпо-
дарстві має специфіку, пов’язану з особливою 
соціальною структурою, властивими лише сіль-
ським жителям нормами поведінки, близькістю їх 
до природи. З огляду на це, не можна здійснювати 
мотивування працівників без глибокого вивчення 
чинного мотиваційного комплексу працівників та 
інструментів впливу на нього.

Вивчення результатів наукових досліджень 
з питань формування та розвитку людського ка-
піталу в аграрному виробництві дозволило ви-
значити людський капітал галузі тваринництва, 
як сукупність індивідуальних професійних, інте-
лектуальних, культурних, соціальних, фізичних і 
духовних можливостей індивідуума, здатних при-
носити прибутки та забезпечувати техніко-техно-
логічне середовище утримання тварин, в якому 
досягається оптимальне співвідношення витрат 
на виробництво та ефективності галузі.
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