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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК КАДРОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних умовах вітчизняної практики управління розвиток кадрового
потенціалу стає одним з пріоритетних напрямків формування стратегії підприємства.
Розвиток людини – це процес її якісної зміни під впливом зовнішніх і внутрішніх,
соціальних і природних чинників [1]. Основна мета розвитку кадрів – забезпечення
організації добре інформованими і мотивованими працівниками відповідно до стратегії
і цілей організації, здатних забезпечити, у свою чергу, рішення завдань підприємства.
Під самою ж системою розвитку кадрів слід розуміти комплекс взаємопов’язаних
інформаційних та освітніх характеристик і елементів, що мають відношення до
конкретних робочих місць, які сприяють підвищенню кваліфікації працівників [3].
Одним із заходів щодо розвитку кадрів є інвестування у розвиток кадрового потенціалу.
Під інвестиціями у розвиток кадрового потенціалу слід розуміти витрати підприємства,
що пов'язані з підвищенням загальноосвітнього і професійного рівня працівників,
виплатами стимулюючого і компенсаційного характеру [4].

Проблема інвестицій є багатогранною й актуальною в Україні. Питанням
інвестування присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як
Бланк І.А., Гаврилюк О.В., Грішнова О.А., Даниленко А.І., Ковальов В.В., Колот А.І.,
Макогон Ю.В., Мєшков А.В., Пересада А.А., Попова О.Ю., В.М.Хобта В.М., та інші. В
той же час аспекти інвестування у трудові ресурси підприємств залишилися в більшості
авторських досліджень недостатньо розкритими.

Враховуючи все вище зазначене, метою статті є дослідження специфіки
інвестування в кадровий потенціал в сучасних умовах господарювання в Україні.

Причиною і наслідком недостатньо ефективної роботи вітчизняних підприємств є
низький рівень заробітної плати, що є основним мотивом трудової діяльності в умовах
погіршення параметрів соціальної інфраструктури. Це обумовлює низьку якість
кадрового потенціалу і ще більш погіршує положення господарюючих суб'єктів. У
сучасному трактуванні розвиток розглядається, перш за все, з позиції соціального
результату – поліпшення якості життя. Соціально-економічний розвиток виробництва
можливий лише при забезпеченні балансу інтересів власників підприємства, найманих
робітників і держави [5]. Згідно із Законом України «Про господарські товариства»,
«фонд розвитку персоналу: утворюється за рахунок чистого прибутку підприємства, що
залишається після формування фондів...». Крім того, слід зазначити, що провідні
організації витрачають на професійний розвиток своїх співробітників значні кошти –
від 2 до 10% фонду заробітної плати. Ці витрати є капіталовкладеннями організації в
розвиток своїх співробітників, від яких вона чекає віддачу у вигляді підвищення
продуктивності. Проте такий підхід при визначенні розміру інвестицій у персонал для
вітчизняних підприємств має значний недолік, що, в першу чергу, пов’язано з низькою
питомою вагою фонду оплати праці в собівартості продукції [6]. Так, якщо в США
частка заробітної плати в собівартості продукції досягає 50%, в економічно розвинутих
країнах Європи дорівнює 20–30%, то в Україні – лише 1–10%. Враховуючі пропозиції
щодо створення пайового інвестиційного фонду, на наш погляд, можна запропонувати
аналогічний підхід щодо формування фонду розвитку персоналу на вітчизняних
підприємствах (див. рис.1). Найважливішим чинником, який визначає рівень інвестицій
є співвідношення між споживанням і заощадженням. Іншим важливим чинником, що
визначає рівень інвестицій в суспільстві, є безпека вкладень.
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Рис 1. Джерела формування внутрішньоорганізаційних інвестицій в розвиток кадрового
потенціалу.

Наступним чинником, який робить вплив на перетворення заощаджень в
інвестиції, є рівень прибутку на інвестиції. Всі ці чинники характеризують здатність
внутрішньоорганізаційного механізму перетворювати заощадження на інвестиції [5].

Таким чином, з реалізацією внутрішньоорганізаційного фінансово-інвестиційного
механізму формування і використання заощаджень, персоналу можуть бути створені
умови для розвитку кадрового потенціалу підприємства. Але при цьому необхідність
створення надійної системи залучення коштів, спрямованих на здійснення мотивуючих
виплат персоналу, ефективне використання якої забезпечувала б повернення капіталу в
майбутньому і стимулювала економічне зростання, є одним з ключових завдань
сучасного етапу розвитку підприємств. Перехід до кадровоорієнтованої моделі
підприємств передбачає перебудову всієї внутрішньої діяльності, і перш за все
формування відповідної стратегії організації і використання спеціалізованих
технологій.
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