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РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті висвітлюються проблеми залучення та використання людського капіталу як 

складової інтелектуального капіталу на вугільних підприємствах. На сьогоднішній день в Україні ведеться 

реструктуризація вугільної галузі, що вимагає залучення коштів до шахт, тому шахти мають бути інвес-

тиційно привабливі. За умов правильного підходу та методів управління інтелектуальним капіталом засо-

би, що в нього вкладаються, зможуть дати приріст вартості підприємства та підвищення ефективності 

роботи шахт більший, ніж при вкладанні у виробничі засоби.

Ключові слова: людський капітал, інтелектуальний капітал, вугільні підприємства.

Summary. In the article disclosed problems attracting capital and the use human capital as a component of 

intellectual capital in mining enterprises. Nowadays in Ukraine being restructured the coal industry that the attracting 

requires the funds in the mine, so the mine should be attractive investment. With the right approach and methods of 

management intellectual capital, funds, to him able to increase value of enterprises and improving the cost efficient 

operation of mines, over something than when investing in fixed assets.
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Постановка проблеми. Процеси реформуван-

ня, розпочаті у вугільній галузі, назріли вже давно, 

відтоді як виникла глибока суперечність між над-

звичайно складним станом вугільної галузі та її 

ключовою роллю в забезпеченні енергетичної не-

залежності держави. З одного боку, більшість дер-

жавних шахт потребує значної державної підтрим-

ки, без якої вони не можуть повноцінно працювати 

(сьогодні більш як 50 % фонду оплати праці фінан-

сується із бюджету). З іншого боку, до 70 % потреби 

теплових електростанцій України у вугіллі забез-

печує державний сектор вугільної промисловості. 

Саме цей сектор є одним із найважливіших чинни-

ків у підтримці енергетичної безпеки держави.

Для усунення цього дисбалансу необхідно 

провести системні зміни, пов’язані з підвищен-

ням ефективності виробництва, його фінансо-

вого оздоровлення, формування конкурентного 

ринку вугілля.

Для досягнення цієї мети необхідно забез-

печити пропорційний розвиток всіх трьох скла-

дових виробництва: гірничого господарства, 

техніко-технологічного стану, трудового і про-

фесійного потенціалу.

На виконання Програми економічних ре-

форм України на 2010–2014 роки Мінвуглепром, 

за участю міжнародних експертів, науковців, роз-

робили детальний План-графік реформ у вугіль-

ній галузі. Ним передбачено виконання конкрет-

них заходів із залучення недержавних інвестицій, 

початок приватизації вугледобувних шахт, про-

довження закриття шахт, що вже перебувають на 

стадії ліквідації, більш швидкими темпами.

В умовах реформування вугільної промисло-

вості України, коли ключовим пріоритетом визна-

но активізацію інвестиційного процесу через залу-

чення приватного капіталу, особливої актуальності 

набуває визначення ролі інтелектуального капіта-

лу у виробничій діяльності вугледобувних підпри-

ємств. Якщо раніше вважалось, що економічний 

прогрес найбільшою мірою залежить від систем 

управління, організації управління та його техніч-

ного переоснащення, то зараз прерогатива відда-

ється інноваційній активності персоналу.

Аналіз досліджень і публікацій. Сьогодні світо-

ва промислова економіка уступає місце інтелекту-

альній економіці. Все частіше у ринковому сере-

довищі використовують терміни «інтелектуальна 

власність», «інтелектуальний потенціал», «інтелек-

туальний капітал». Інтелектуальний капітал — це 

ресурс, який характеризує знання, інтелектуаль-

ний потенціал організації та є одним із нових кри-

теріїв конкурентоспроможності підприємства. 

Інтелектуальний капітал — це знання, які можуть 

бути перетворені в прибуток та оцінені [1]. Таке 

широке визначення, на думку російських вчених, 

охоплює управлінські, ринкові та технологічні 

новини, які можуть бути інновацією та приносити 

додатковий прибуток. У сучасних умовах питан-

ням визначення ролі інтелектуального капіталу 

займаються багато вітчизняних та зарубіжних на-

уковців. Це такі вчені, як Д. Бем, П. Дойль, В. Хан-

сон, Т. Вурстон, Т. Стюарт, Н. Стівенс.

Мета статті полягає у виявленні ролі люд-

ського капіталу як головної складової інтелекту-

ального капіталу в умовах вугільних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Слід зауважи-

ти, що інтелектуальний капітал має надзвичайну 

складну сутність, однак, на погляд автора, саме 

інтелектуальний капітал має всі необхідні ознаки 

капіталу як економічної категорії:

— він не є майном;

— має свою вартісну оцінку;

— створює додаткову вартість.
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На теперішній час більшість науковців у 

структурі інтелектуального капіталу виділяють 

такі складові:

1) людський капітал — сукупність знань, на-

вичок, творчих здібностей працюючих;

2) організаційний капітал — програмні засо-

би, програмне забезпечення, організаційна струк-

тура, системи управління;

3) споживчий капітал — майбутні споживачі 

продукції підприємства, його спроможність задо-

вольнити їх запити, тривалі зв’язки з клієнтами і 

споживачами персоналу підприємства.

Людський капітал є одним із найважливіших 

складових інтелектуального капіталу. Питанням 

оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах 

вугільної галузі приділяється недостатньо уваги, в 

основному він розглядається з позиції ресурсного 

підходу: як певна сукупність інтелектуальних ре-

сурсів і, значно менше, як здатність реалізувати ці 

ресурси, тобто потенціал інтелектуального капіталу.

Уперше термін «людський капітал» з’явився 

у працях Т. Шульца, який зазначав, що поліп-

шення добробуту бідних людей залежить не від 

землі, техніки, а від знань. Шульц запропонував 

таке визначення: «Усі людські здатності є або 

вродженими, або набутими. Кожна людина на-

роджується з індивідуальним комплексом генів, 

які визначають її вроджені здатності. Отримані 

людиною цінні якості, які можуть бути посилені 

відповідними вкладеннями, ми називаємо «люд-

ський капітал». Розробкою теорії людського ка-

піталу займалися також Г. Беккер [2], Е. Флем-

хольц [3]. Основні положення теорії людського 

капіталу висвітлено в статті А. В. Корицького 

[4]. Творча енергія людини як основне джерело 

формування економічних і соціальних відносин 

у суспільстві розкрита О. М. Мельниковим [5]. 

Численні дослідження підтверджують, що забез-

печення високого рівня життя відбувається не 

стільки завдяки володінню природними ресур-

сами й виробничим капіталом, а, в основному, 

завдяки високому рівню людського капіталу.

Людський капітал можна описати як комбі-

націю таких чинників:

1) якості людини — розум, енергія, надій-

ність, відданість;

2) здатність людини вчитися — обдарова-

ність, творчий характер, кмітливість;

3) потяг людини ділитися інформацією та знан-

нями — передавати набуті професійні навички.

У деякому розумінні людський капітал — це 

єдиний елемент, що володіє здатністю створю-

вати додаткову вартість, тобто відповідає за-

гальним властивостям капіталу як економічній 

категорії. Всі інші елементи — сировина, облад-

нання, гроші, енергія — це лише інертний по-

тенціал, вони нічого не додають самостійно і не 

можуть додати, поки людина не використає цей 

потенціал, змусивши його працювати. Тобто вар-

то розглядати гроші, техніку, виробничі запаси, 

основні фонди як пасивні ресурси, що завжди 

вимагають втручання людини для виробництва 

вартості, створення додаткової вартості в проце-

сі діяльності любого підприємства.

Для розвитку будь-якої сучасної компанії од-

ним із головних резервів є людські ресурси. За дани-

ми зарубіжних досліджень, середня рентабельність 

інвестицій у творчість персоналу досягає 300 %, що 

більше ніж у 3 рази перевищує рентабельність інвес-

тицій в управління якістю (TQH).

Кризовий стан, в якому перебуває вугільна 

галузь в останнє десятиріччя, значно зумовлений 

кризою правління. Процес відродження вугільної 

галузі може розпочатися тільки разом з оновлен-

ням та ефективним використанням інтелектуаль-

ного та людського (кадрового) потенціалу.

Сьогодні більшість питань, які пов’язані з 

розвитком інтелектуального потенціалу вугільних 

шахт, вивчені недостатньо. Інтелектуальний по-

тенціал значимий, але він недооцінюється, тому 

в період реформування вугільної галузі, необхід-

ності залучення недержавних інвестицій та в по-

дальшому — приватизації вугільних підприємств 

на перший план виходить такий вид капіталу, як 

інтелектуальний та його основна частина — люд-

ський (кадровий) капітал.

На кожному вугільному підприємстві своя 

якість трудового потенціалу; однією з важливих 

особливостей людського потенціалу є його дина-

мічний характер. Складові структури людського 

капіталу можуть змінюватися, разом з тим буде 

змінюватися й величина людського капіталу, 

тому будь-яке підприємство зацікавлене в тому, 

щоб величина людського капіталу була якнай-

більшою й найактивнішою.

Доцільно розглянути трудовий потенціал ву-

гільної шахти за допомогою деяких критеріїв та 

знайти показник, який може бути комплексною 

оцінкою людських ресурсів підприємства (люд-

ського капіталу), знайти можливість оцінити ін-

телектуальний капітал за допомогою будь-якого 

методу оцінки, що в подальшому дозволить забез-

печити умови стабільного розвитку вугільного під-

приємства на основі накопичення і використання 

інформації і знань. Одним із основних показників 

структурного складу чисельності працівників є 

оптимальне співвідношення підземних робітни-

ків до загальної чисельності працюючих на шахті. 

Якщо вугільне підприємство працює нестабільно, 

виробничі показники не виконуються, то люди 

отримують низьку заробітну плату, що спонукає 

підземних робітників шукати іншу, більш оплатну 

роботу, в результаті на цьому підприємстві порушу-

ється оптимальне співвідношення між чисельніс-

тю підземних робітників та загальною чисельністю 

працівників шахти, а це призводить до зниження 
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продуктивності праці та погіршення виробничих 

показників. Значний вплив на стан трудового по-

тенціалу шахт чинить також чисельність робітни-

ків основних професій ГРОВ та прохідників. Якщо 

на шахті немає достатнього обсягу проведення ви-

робок і відсутні високонавантажені очисні вибої, 

то найкращі спеціалісти, найбільш працьовиті, 

вимушені покидати такі підприємства у пошуку 

іншої, більш оплачуваної роботи. Це також при-

зводить до дисбалансу чисельності та зниженню 

рівня трудового потенціалу, адже підприємству 

потрібно досягати такого співвідношення чи-

сельності працівників ведучих професій (ГРОВ 

та прохідників), котре дозволяє за допомогою їх 

професіоналізму досягти різкого збільшення про-

дуктивності праці, тим самим виробити додаткову 

вартість (капітал). Далі одним із значимих факто-

рів, який впливає на рівень трудового потенціалу 

вугільного підприємства, є вік працюючих. До-

сить часто на шахтах, які нестабільно працюють, 

залишаються працювати робітники старшого 

віку, що не поспішають виконувати встановлені 

завдання та яких влаштовує відносно невелика 

заробітна плата, але при цьому вони мають край 

низькі трудові показники, це, у свою чергу, незадо-

вільно відображається на обсягах виробництва та 

знижує трудовий потенціал підприємства.

Також оцінку трудового потенціалу вугіль-

ної шахти можна доповнити критерієм знань. Це 

необхідно, адже сьогодні підприємства вугіль-

ної галузі мають бути інвестиційно привабливі. 

Якщо на виробництві використовується техні-

ка нового рівня, яка має високу продуктивність 

праці та якою можуть управляти робітники з 

необхідними знаннями та навичками, доведе-

но, що чим більше робітників ведучих профе-

сій мають освіту: середньотехнічну та вищу, тим 

вищі стимули до праці, більше творчої ініціати-

ви, цілеспрямованості до постійного оновлення 

знань. Багато з них висувають ідеї щодо покра-

щення організації праці в очисних та підготов-

чих вибоях. Забезпеченість вугільного комплек-

су спеціалістами не завжди відбувається, тільки 

6–8 % випускників гірничих кафедр вузів йдуть 

працювати за спеціальністю. Сьогодні триває пе-

реоцінка людського ресурсу в економіці країни, 

збільшується роль творчої людини, робітника, 

який володіє знаннями та є носієм нововведень 

у сфері організації науково-технічної культури. 

Людський потенціал вугільних підприємств роз-

глядається як ключовий економічний ресурс. 

Критерій вартості інтелектуального капіталу за 

фактором трудового потенціалу кожної шахти 

слід розглядати як сукупність усіх оптимальних 

співвідношень чисельності за вищеназваними 

факторами. Зростання трудового потенціалу 

шахти до необхідного рівня буде залежати від 

оптимізації структури та чисельності. Це можуть 

бути й організаційні заходи із впорядкування чи-

сельності, котрі не потребують затрат, і заходи з 

професійної підготовки кадрів, а також впрова-

дження інноваційної діяльності «знизу», тобто 

раціоналізаторство, новаторство, винахідництво. 

Тому ефективність творчої діяльності персоналу 

на вугільних шахтах значною мірою буде залежати 

від чіткої цілеспрямованої організації такої діяль-

ності на підприємстві. Наприклад, на шахтах не-

обхідно створити спеціальні відділи: раціоналіза-

торської роботи і патентної роботи, службу нової 

техніки та технології, службу інноваційної діяль-

ності. При цьому необхідно водночас розробити 

спеціальні програми навчання персоналу в час-

тині інноваційної, творчої діяльності (проводити 

спеціальні бізнес-тренінги, семінари, курси під-

вищення кваліфікації). Дуже важливого значен-

ня набуває матеріальне стимулювання усіх нова-

торських ідей та раціоналізаторства. Тут потрібна 

розробка механізму стимулювання, який повинен 

заохотити робітника у творчій діяльності — ви-

плата винагороди, розмір якої встановлюється у 

залежності від величини економічного ефекту від 

впровадження раціоналізаторської ідеї.

Досвід практики показав, що інвестиції у 

зростання трудового потенціалу підприємства ви-

сокоефективні і завжди дають швидку віддачу.

Взаємозв’язок людського капіталу вугільного 

підприємства з інноваційними, інвестиційними 

та інформаційними процесами, які відбуваються 

і мають відбуватися у вугільній галузі сьогодні та 

його вплив на підвищення ефективності роботи 

підприємства, відображено на рис. 1.

Неймовірно складно оцінити людський капі-

тал на вугільних підприємствах.

На сьогоднішній день існують різні методи 

оцінки інтелектуального капіталу:

— вартісна модель визначення інтелектуаль-

ного капіталу;

— коефіцієнт Тобіна — вимірює інтелекту-

альний капітал як відношення між ринковою й 

обліковою вартістю підприємства;

— метод визначення вартості нематеріальних 

активів (CIV);

— модель визначення доходу від капіталу 

знань (КСЕ);

— критеріальна оцінка людського капіталу;

— критеріальна оцінка споживчого капіталу.

Найбільш доцільним для підприємств вугіль-

ної галузі, на думку автора, варто вважати крите-

ріальний метод оцінки людського капіталу. А саме 

інтелектуальний капітал вугільного підприємства 

визначати як сукупність інтелектуальних ресурсів 

і потенційної здатності людського капіталу при-

носити прибуток — тобто можливість ці ресурси 

реалізувати, щоб забезпечити стабільний розви-

ток шахти на основі накопичення інформації, 

знань та їх використання у повсякденному житті.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012

70

Рис. 1. Взаємозв’язок інтелектуального капіталу з ефективністю роботи підприємства

Висновки. Поняття людського капіталу є 

одним з ключових для розуміння основних тен-

денцій розвитку вугільної промисловості. Дані 

про людський капітал дозволяють визначати та 

вимірювати ефективність людської діяльнос-

ті для успішного функціонування конкретного 

підприємства в ринкових умовах на нинішньому 

етапі глобалізації суспільства й держави, адже 

основою діяльності суспільства, за концепцією 

cталого розвитку, прийнятою світовою спільно-

тою, є діяльність людини, розвиток її матеріаль-

них, інтелектуальних можливостей, тобто розви-

ток людського потенціалу.
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