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Мета статті полягає в дослідженні впливу соціальних чинників на формування і розвиток інтелектуального капіталу, сформованого на сільських територіях Хмельницької області, який використовується в аграрній галузі регіону. При аналізі даних статистики й узагальненні публікацій
вітчизняних і зарубіжних науковців було проведено оцінку соціальної інфраструктури сільських територій Хмельницької області. У результаті
дослідження було визначено нові напрями розвитку інтелектуального капіталу. Обґрунтовано, що інноваційний розвиток галузі сільського господарства сприятиме розвитку соціальної інфраструктури села, що, у свою чергу, дозволить зберегти сформований інтелектуальний капітал
і ефективно його використовувати. Перспективою подальших досліджень у даному напряму є визначення обсягів підготовки інтелектуального
капіталу для забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора регіону. На концептуальному рівні потрібно розробити стратегію розвитку всіх складових інтелектуального капіталу аграрної галузі: людського, організаційного, споживчого і соціального.
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Цель статьи заключается в исследовании влияния социальных факторов на формирование и развитие интеллектуального капитала
сельских территорий Хмельницкой области, который используется в
аграрной отрасли региона. При анализе данных статистики и обобщении публикаций отечественных и зарубежных ученых была проведена оценка социальной инфраструктуры сельских территорий Хмельницкой области. В результате исследования были определены новые
направления развития интеллектуального капитала. Обосновано,
что инновационное развитие отрасли сельского хозяйства будет
способствовать развитию социальной инфраструктуры села, что,
в свою очередь, позволит сохранить сложившийся интеллектуальный
капитал и эффективно его использовать и развивать. Дальнейшие
исследования в данном направлении планируется проводить с целью
определения объемов подготовки интеллектуального капитала для
обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора региона. На
концептуальном уровне следует разработать стратегию развития
всех составляющих интеллектуального капитала аграрной отрасли:
человеческого, организационного, потребительского и социального.
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The purpose of the article is to study the influence of social factors on the
formation and development of intellectual capital in rural areas of Khmelnytskyi oblast, which is used in the agricultural sector of the region. While
analyzing statistics and synthesis publications of domestic and foreign scientists the social infrastructure of rural areas of Khmelnytskyi oblast were
assessed. The study identified new directions of development of intellectual
capital. It is proved that the innovative development of the agriculture sector
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шинним інтелектами, а також інтелектуальними продуктами, створеними самостійно або залученими як засоби
створення нової вартості [3, с. 31].
Акцентують увагу на можливості інтелектуального капіталу в сучасних умовах створювати нову вартість і
забезпечувати конкурентні переваги підприємства Л. Курило [4, с. 127]; суттєво впливати на здобуття конкурентних переваг підприємством та отримання значного економічного ефекту за умов жорсткої конкурентної боротьби
О. Бутнік-Сіверський [5, с. 20]; об’єктивно підвищити ринкову вартість компанії В. Геєць [6, с. 192].
Узагальнивши погляди науковців, можна сформулювати поняття «інтелектуальний капітал» як сукупність
наукових, професійних і загальних знань працівників, що
у своїй взаємодії є корисним активом не тільки конкретної
фізичної особи, а й підприємства, на якому вона працює,
оскільки у процесі своєї діяльності ця особа здатна створювати додаткову вартість. Об’єднаний на рівні підприємства, галузі інтелектуальний капітал у вигляді запасу знань,
інтелекту, навичок, компетенцій може бути ефективно використаний для досягнення поставлених цілей.
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нтелектуальний капітал на інноваційний розвиток підприємства, галузі впливає через свої складові: людський,
організаційний, споживчий та соціальний капітал. Саме
соціальний капітал дає можливості найбільш ефективного
використовування інших видів капіталу, а іноді й компенсувати їх відсутність. О. Грішнова стверджує, що якість і кількість взаємодій і взаємовідносин між людьми визначаються
соціальним капіталом як сукупністю горизонтальних зв’язків
між ними, соціальних контактів, норм, довіри тощо [7, с. 20].
Соціальні зв’язки позитивно впливають на такі характеристики якості життя, як здоров'я, довголіття працівників, наповненість життя сенсом, здатність виконувати
своє призначення тощо. Це прихований ресурс, який можна підключити для того, щоб бути успішним у всіх сферах
життя – на роботі, у сім’ї, у громаді, у суспільстві [8, р. 95].
Забезпечення комфортних умов життя і праці сільських мешканців є одним з пріоритетів збереження і розвитку інтелектуального капіталу аграрної галузі будь-якого
регіону країни. Проте, статистика розвитку сільських територій Хмельницької області достатньо сумна. За 2008 –
2012 рр. сільський житловий фонд регіону знизився на 15,1
тис. м2 (20,1 %), тоді як міський житловий фонд, навпаки,
зріс на 65,7 тис. м2 (28, 2%) [9, с. 301].
Сільський житловий фонд в регіоні має незадовільну
якість (табл. 1).
Так, питома вага загальної площі будівель у сільській
місцевості Хмельницької області, обладнаних водопроводом, каналізацією, опаленням, газом і водопостачанням,
значно нижча, ніж у міських поселеннях. Рівень обладнання житлового фонду у сільських поселеннях водопроводом
і каналізацією складає лише 9,6 % і 7,8 % від загальної житлової площі проти 70,7 % і 68,8 % відповідно в міських поселеннях. Удвічі нижчим є показник централізованого опалення житлового фонду в селах області, ніж у містах. Дуже
низьким (у середньому 2,4 % будівель від загального житлового фонду) є показник забезпечення гарячим водопо
стачанням житла на сільських територіях. Для порівняння:
у міських поселеннях він становив у 2012 р. 55,3 %. Рівень
газифікації будинків сільських мешканців регіону у 2012 р.
становив 88 %, проте значна частина сільських будинків залишається на пічному та іншому опаленні.
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лючовим елементом розвитку конкурентоздатної
економіки в інформаційному суспільстві є високорозвинений інтелектуальний капітал. Тільки за
його розвитку підприємства, галузі та країна отримують
перспективи до подальшої ефективної діяльності у вигляді підвищення рівня знань, умінь, професіоналізму та
творчого, неординарного мислення. На сьогоднішній день
у галузі сільського господарства України завдання формування інтелектуального капіталу стоїть досить гостро.
З одного боку, підготовлені для галузі спеціалісти не можуть працевлаштуватись, оскільки відбулося значне скорочення сільськогосподарських підприємств і робочих місць
в них. З іншого – молодь не приваблює низька заробітна
плата аграрних працівників, і вона надає перевагу роботі в
інших сферах економіки. Не сприяє закріпленню інтелектуального капіталу на селі також і незадовільний розвиток
соціальної інфраструктури сільських територій, яким раніше займались сільськогосподарські підприємства, а зараз – органи місцевого самоврядування, при цьому кошти
виділяються зі скудних місцевих бюджетів.
Сільське господарство залишається головною галуззю економіки, в якій реалізується сформований в
українських селах інтелектуальний капітал. Теоретичним,
методологічним і практичним питанням формування і
розвитк у інтелектуального капіталу присвячені дослідження відомих вітчизняних науковців таких, як В. Базилевич,
О. Бутнік-Сіверський, В. Геєць, О. Грішнова, Г. Задорожний,
О. Кендюхов, А. Колот, Е. Лібанова, М. Семикіна, В. Семиноженко, А. Чухно, Л. Федулова, О. Шкурупій та інші. Вагомий внесок у наукові дослідження соціально-економічного
розвитку села зроблено в працях О. Богуцького, В. Збарського, О. Крисального, В. Мацибори, В. Месель-Веселяка,
Н. Новикової, О. Онищенка, В. Юрчишина та інших. Зокрема, проблему розвитку соціальної сфери села досліджували Ф. Богиня, О. Бородіна, М. Орлатий, І. Прокопа,
П. Саблук, Р. Тринько, К. Якуба та інші. Однак, відповідно
до сучасних умов, коли Україна прямує курсом формування економіки знань, проблеми формування, використання
і розвитку інтелектуального капіталу потребують глибокого дослідження. Особливу актуальність мають питання
збереження і ефективного використання інтелектуального
капіталу сільських територій.
Метою статті є аналіз сучасного стану соціальної
сфери сільських територій Хмельницької області та визначення її впливу на формування і розвиток інтелектуального капіталу аграрної галузі регіону.
На сьогоднішній день немає єдиного визначення інтелектуального капіталу, і, як наслідок, немає єдиного підходу до визначення структури даній категорії.
Особливу роль інтелектуального капіталу як визначального чиннику розвитку економіки відмічає В. Базилевич і наполягає на необхідності інтелектуалізації всіх сфер
суспільного життя [1, с. 5].
Академік НАН України А. Чухно стверджував, що
інтелектуальний капітал акумулює наукові та професійнотехнічні знання працівників, поєднює інтелектуальну працю та інтелектуальну власність, нагромаджений досвід,
спілкування, організаційну структуру, інформаційні мережі, тобто все те, що визначає імідж підприємства та зміст
його діяльності. [2, с. 53].
Професор А. Кендюхов визначає інтелектуальний
капітал як інтелектуальні ресурси підприємства, що здатні
створювати нову вартість і представлені людським і ма-
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Таблиця 1
Благоустрій сільських територій Хмельницької області
Питома вага житлової площі, що обладнана (%)
Рік

водопроводом

каналізацією

опаленням

газом

гарячим водо
постачанням

2008

8,4

6,6

27,5

88,9

1,9

2009

8,8

7,0

29,2

88,7

2,1

2010

9,7

7,7

33,5

88,7

2,3

2011

10,4

8,5

35,2

88,1

2,8

2012

10,8

9,3

35,8

88,0

3,1
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Джерело: [9, с. 313].

Важливим фактором впливу на формування інтелектуального капіталу аграрної галузі є рівень здоров’я
людей, оскільки саме він відображає здатність людини до
праці та мотивує до подальшого розвитку та вдосконалення. Здорова робоча сила має найважливіше значення для
конкурентоспроможності та продуктивності країни. Хворі
працівники не зможуть реалізувати свій інтелектуальний
потенціал і працюватимуть менш продуктивно.
Дані табл. 2 свідчать, що рівень здоров’я сільських
жителів Хмельницької області є незадовільним, навіть
загрозливим, оскільки за 2008 – 2012 рр. кількість тільки
ВІЛ-інфікованих людей зросла на 45,8 %, хворих на СНІД –
у 2,4 разу. Така статистика є негативним показником життєдіяльності, насамперед, сільської молоді.
Слід відмітити незначне зменшення рівня захворюваності на туберкульоз у сільських населених пунктах
регіону та зниження травматизму, пов’язаного з виробництвом. Середньоочікувана тривалість життя протягом періоду дослідження зросла на 2,9 рокe (4,3 %), а рівень смертності дітей віком до одного року зменшився з 11,3 до 8 осіб
(15,9 %) на 1000 народжених живими.
Гальмуючим елементом у створенні належного рівня
охорони здоров’я на сільських територіях є низький темп
розвитку лікарень та амбулаторно-поліклінічних установ.
Медичні заклади на селі не мають повного набору обладнання, виробів медичного призначення та інвентарю, необхідних для надання первинної допомоги. Навантаження на
лікаря первинної допомоги у сільській місцевості подекуди

сягає 5-6 тис. прикріпленого населення. За 2008 – 2012 рр.
на сільськогосподарських територіях Хмельницької області прийнято в експлуатацію всього 16 лікарняних ліжок.
Вважаємо, що одним з пріоритетів розвитку інтелектуального капіталу аграрної галузі регіону має стати збереження й укріплення здоров'я населення на основі формування здорового способу життя і підвищення доступності
та якості медичної допомоги.
Організація інноваційного сільськогосподарського
виробництва потребує великої кількості фахівців з інноваційного менеджменту, маркетингу інноваційної продукції,
трансферу технологій, захисту інтелектуальної власності.
Одержання освіти та кваліфікації – це процес інвестування
в інноваційний тип розвитку аграрної галузі, що забезпечуватиме підвищення рівня прибутковості сільськогосподарських підприємств на довгострокову перспективу.
За 2008 – 2012 рр. кількість загальноосвітніх навчальних закладів і учнів у селах Хмельницькій області постійно
скорочується. За цей період кількість таких закладів скоротилась з 931 одиниці у 2008 р. до 754 закладів у 2012 р.,
а число учнів зменшилось на 18,3 тис. осіб [9, с. 316, 321].
Недозавантаженість загальноосвітніх закладів на сільських
територіях є величезною проблемою для региону. Це, насамперед, закриття шкіл і скорочення педагогічних працівників, по-друге, необхідність місцевим органам самоврядування вишукувати додаткові кошти для доставки дітей в
інші села. І, по-третє, e більш глобальному розумінні, ця ситуація веде до скорочення інтелектуального капіталу села.
Таблиця 2

Показники захворюваності сільських мешканців Хмельницької області протягом 2008 – 2012 рр.
Відхилення 2012 р.
до 2008 р., %

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Захворюваність на активний туберкульоз, осіб

682

617

526

517

504

73,9

ВІЛ-інфіковані, осіб

120

180

166

156

175

145,8

Хворі на СНІД, осіб

32

30

43

75

77

у 2,4 р.

Кількість потерпілих від травматизму,
пов’язаного з виробництвом, осіб

108

92

62

61

73

67,6

Кількість загиблих від травматизму,
пов’язаного з виробництвом, осіб

7

9

6

8

6

85,7

Середньоочікувана тривалість життя, років

67

68

69,5

70,2

69,9

104,3

Смертність дітей віком до 1 року (померло
дітей у віці до одного року на 1000 народжених живими)

11,3

12,6

7,2

8

9,5

84,1

Джерело: [9, с. 340 – 350].
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Задоволення жителів села різноманітними соціальними потребами залежить від ступеня забезпеченості сільських населених пунктів об’єктами соціальної інфраструктури, зокрема, об’єктами культурного призначення. На сільських територіях Хмельницької області число культурних
закладів з кожним роком постійно зменшується (табл. 3).
За період 2008 – 2012 рр. кількість бібліотек у сільських поселеннях регіону зменшилась на 1,8 %; демонстраторів фільмів – на 10,6 %; відвідань кіносеансів – на 43,3 %;
клубних закладів – на 1,6%; кількість музеїв зменшилась
на 44,4 %. Така ситуація пояснюється зростанням рівня
комп’ютеризації та інформатизації на сільських територіях.
Процес інформатизації спрямований на створення
умов для задоволення інформаційних потреб працівників галузі та населення. Оцінка існуючого рівня розвитку
інформатизації у Хмельницькій області за 2008 – 2012 рр.
показала, що рівень витрат на цей процес зріс на 2 млн грн,
тобто на 8,3 % (табл. 4).
Значно збільшились обсяги наданих послуг стороннім
підприємствам у сфері інформатизації (на 65,7%). Витрати
на програмне забезпечення та обчислювальну техніку за цей
період, навпаки, скоротились на 20,4 % і 4,0 % відповідно.
Висновки
Формування в Україні інноваційної моделі економіч
ного зростання та інтеграція України в європейське співтовариство потребують суттєвого підвищення ролі інтелек-

туального капіталу. Успішний розвиток сільського господарства як однієї з провідних галузей національної економіки теж напряму залежать від розвитку цього елементу.
Соціальні зв’язки позитивно впливають на розвиток інтелектуального капіталу підприємств, галузі, регіону. Однак
соціальна інфраструктура сільських територій Хмельницької області, яка останні роки слабко розвивається, знижує
показники мотивації населення, зокрема, молоді, до роботи в сільськогосподарських підприємствах. Вважаємо,
що потрібно збільшити рівень державного фінансування
сільських територій, зокрема, проводити стимулювання
сільськогосподарських підприємств податковими важелями впливу з метою їх економічного розвитку і, як наслідок,
соціальної сфери села. Важливо, щоб державні кошти спрямовувались на фінансування освіти на селі, включаючи
розвиток професійно-технічної; покращення первинного
медичного обслуговування сільського населення; розвиток
мережі закладів культури і мистецтва.		
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Таблиця 3

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 р.
до 2008 р., %

Кількість бібліотек

835

829

820

820

820

98,2

Кількість демонстраторів фільмів

227

224

270

266

203

89,4
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за рік, тис.

97

82

70

82

55

56,7

1106

1102

1096

1088

1088
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9

9

9

13

13

144,4

Показник
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Джерело: [9, с. 358].

Таблиця 4
Динаміка витрат на інформатизацію аграрної галузі Хмельницькій області

Витрати на
інформантизацію усього

Витрати
на програмне забезпечення

Витрати
на обчислювальну
техніку

Витрати на оплату
послуг сторонніх
підприємств
у сфері
інформатизації

Усього витрат, млн грн

23,9

4,9

12,3

6,7

Частка галузі сільського господарства, %

0,7

12,5

50

37,5

Усього витрат, млн грн

23

2,7

10,3

10,0

Частка галузі сільського господарства, %

0,7

35,3

29,4

35,3

Усього млн грн

19,7

2,7

8,2

8,8

Частка галузі сільського господарства, %

0,7

14,2

42,9

42,9

Усього млн грн

25,9

3,9

11,8

10,2

Частка галузі сільського господарства, %

1,0

12,0

52,0

36,0

Рік

2008
2009
2010
2011

Показник

Джерело: [10, с. 117].
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