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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуті теоретичні основи сучасних тенденцій інтелектуалізації людського
капіталу. Проведено аналіз рівня інтелектуалізації людського капіталу підприємств. Запропоновано напряX
ми підвищення інтелектуалізації людського капіталу підприємства.
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Summary. The theoretic basis of present tendency of intellectualization of human capitalhave been examined in
the article. Spendanalysisof standard of intellectualization of human capital of plant. Propound tendency by rise of
intellectualization of human capital of plant.
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Постановка проблеми. Сучасні глобальні про�
цеси диктують перехід від постіндустріального
суспільства до нового інформаційно�інтелектуаль�
ного. У цьому контексті людський капітал стає
найважливішим стратегічними об’єктом управ�
ління підприємством. Наявність висококваліфіко�
ваних людських ресурсів є вирішальним для до�
сягнення підприємством економічного зростання
та конкурентоспроможності на ринку. Сучасні на�
укові погляди все більше орієнтовані на зміну став�
лення до ролі людини в системі соціально�еконо�
мічних відносин. Спостерігається трансформація
органічного підходу в гуманістичний, коли роз�
глядається процес управління не працівником, а
людським капіталом. Упровадження терміна «люд�
ський капітал» означає усвідомлення значної ролі
людини в економічній системі та необхідності
ефективного управління людиною як капіталом
підприємства. Хоча неможливо заперечувати той
факт, що людський капітал перш за все виступає
капіталом підприємства, його основна відмінність
від фізичного капіталу в тому, що людина є носієм
знань, досвіду та розумових здібностей, тобто інте�
лектуального капіталу, який посідає місце вирі�
шальної продуктивної сили нової епохи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут�
тєвий внесок у дослідження вказаної проблема�
тики внесли такі вітчизняні вчені, як Н. Бердяєв,
Д. Богиня, І. Бондар, А. Богуцький, В. Вернадсь�
кий, О. Гришнова, М. Долішній, Т. Заяць, Е. Ка�
пустін, Т. Кир’ян, А. Колот, С. Мочерний, В. Оні�
кієнко, О. Рудченко, М. Туган�Барановський,
М. Чумаченко, А. Чухно, М. Шмельов та інші.

Мета статті — запропонувати напрями підви�
щення інтелектуального рівня людського капіта�
лу підприємств за допомогою положень концепції
управління знаннями та програму управління інте�
лектуалізацією людського капіталу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний
капітал — це системне поняття, що потребує роз�
гляду з урахуванням вимог сучасного інформацій�

ного суспільства, в якому вирішальними ресурса�
ми є інформація та знання. Учені стверджують, що
складові інтелектуального капіталу існують тільки
завдяки людським знанням, його трансферу, що в
результаті виражається у синергетичному ефекті
від їх використання. Цей ефект і визначає прихо�
вані джерела цінностей, які наділяють підприєм�
ство високою ринковою вартістю. Такої точки зору
щодо інтелектуального капіталу дотримуються
К. Мелам’юка [1] та І. Росс [2].

А. Чухно визначає інтелектуальний капітал як
«капітал, що акумулює наукові та професійно�
технічні знання працівників, поєднав інтелектуаль�
ну працю й інтелектуальну власність, нагромадже�
ний досвід, організаційну структуру, інформаційні
мережі — тобто все те, що визначає імідж підпри�
ємства та зміст його діяльності. Усі елементи
інтелектуального капіталу є дійовими факторами,
що визначають створення багатства сучасного сус�
пільства» [3, с. 41]. Такий підхід відображає сутність
усіх складових інтелектуального капіталу. О. Кендю�
хов визначає інтелектуальний капітал як «здатні
створювати нову вартість інтелектуальні ресурси
підприємства, представлені людським і машинним
інтелектами, а також інтелектуальними продукта�
ми, створеними ним самостійно або залучені із
сторони як засоби створення нової вартості» Інте�
лектуальний капітал виступає як вартість, що ство�
рює нову вартість [4, с. 31]. Такий погляд відпові�
дає визначенню «капіталу» як базовій економічній
категорії. І. Журавльова, А. Кудлай під інтелектуаль�
ним капіталом розуміють сукупність знань, прак�
тичних навичок і творчих здібностей працівників
підприємства. Людський капітал — це частина інте�
лектуального капіталу, що має безпосереднє відно�
шення до людини (знання, практичні навички,
творчі й розумові здібності людей, їхні моральні
цінності, культура праці) і відіграє особливу роль
при проведенні інновацій та будь�якого відновлен�
ня [5, с. 41–44]. Іншої думку дотримуються Г. На�
зарова, Н. Гавкалова, Н. Маркова, стверджуючи, що
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інтелектуальний капітал є складовою частиною
людського капіталу, та визначають його як інте�
лектуальні ресурси, втілені в сукупності наукових,
професійних та загальних знань працівників, їх
досвіді, навичках, котрі створюють продукти інте�
лектуальної діяльності, що можуть належати як
його винахіднику, так і іншим суб’єктам господа�
рювання та використовуються з метою одержан�
ня додаткової вартості [6, с. 116].

Таким чином, інтелектуалізація людського ка�
піталу як наукова економічна категорія — це про�
цес поступового підвищення інтелектуального
рівня людського капіталу на основі синтезу інфор�
мації, знань, умінь і навичок окремого індивіда,
що відбувається задля відповідності сучасним умо�
вам та отримання соціально�економічного ефекту
від їх застосування. Результатом процесу підви�
щення інтелектуалізації праці виступають створен�
ня, формування й нагромадження людського та
інтелектуального капіталів, що визначають резуль�
тативність діяльності. Таким чином, тільки інте�
лектуальна, творча праця є запорукою створення
таких активів, які при вмілому інвестуванні три�

валий час будуть забезпечувати одержання ста�
більно зростаючої норми прибутку [7, с. 109].

Людський капітал як результат інвестицій та
нагромадження у вигляді знань, навичок, здібно�
стей, здоров’я, психологічних якостей людини
використовується для отримання корисного ре�
зультату за допомогою інтелектуальної праці.
Вона на відміну від фізичної викликає здійснен�
ня постійних, заздалегідь визначених дій. Розу�
мова праця передбачає креативний, інновацій�
ний, нестандартний підхід до вирішення постав�
лених задач. Інтелектуальний розвиток, безпереч�
но, в першу чергу формується в процесі освіти
людини. Високий освітній рівень є не тільки
соціальним гарантом для його власника, а й за�
порукою економічного розвитку та процвітання
конкретного підприємства та держави в цілому.

Наприклад, за даними матеріалів «Доклад о
развитии человека 2007/2008», підготовлених за
матеріалами національних доповідей про розвиток
людини (ГНДРУ) за програмою ООН, доведено, що
ті країни, в яких індекс освіченості вищий, загальні
макропоказники теж досить високі (таблиця 1).

Таблиця 1
Показники рівня розвитку економіки та рівня освіченості населення

* Джерело: складено за даними [8, с. 229–232].

При цьому, якщо за показником розвитку
людського потенціалу різниця практично подвійна,
то за показниками економічного рівня різниця
перевищує десять і більше разів. Особливо це ха�
рактерно для відсталих, слаборозвинених країн.

Інтелектуалізацію людського капіталу більш
конкретизовано слід розглядати на рівні підпри�
ємства. У цьому контексті підприємство виступає
первинною ланкою для оцінки інтелектуалізації
людського капіталу. Саме на мікрорівні форму�
ються передумови та вимоги щодо формування
та подальшого розвитку людського капіталу, до�
сягається та виявляється економічний та соціаль�
ний ефект від використання праці людини. Тому
пропонуємо дослідити проблему інтелектуалізації
людського капіталу на прикладі декількох

підприємств м’ясопереробної галузі Запорізької
області.

Підвищення інтелектуалізації людського ка�
піталу на підприємстві залежить від кадрової
політики, що проводиться. Тому необхідно дос�
лідити ці тенденції на підприємствах. При цьо�
му за допомогою даних управлінського обліку
слід з’ясувати ставлення вищого керівництва до
сучасного стану і тенденцій управління персо�
налом (таблиця 2).

На всіх досліджуваних підприємствах прово�
диться кадрова політика, але чітко розроблена
програма з управління персоналом діє лише на
ЗАТ «Запорізький м’ясокомбінат», ЗАТ «Меліто�
польський м’ясокомбінат», ЗАТ М’ясокомбінат
«Ювілейний». Набір персоналу здійснюється зде�
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Таблиця 2
Застосування основних складових кадрової політики при проведенні інтелектуалізації людського капіталу

Джерело: Складено автором за даними відділів кадрів досліджуваних підприємств.

більшого через неформальні контакти співробіт�
ників підприємства. Всі підприємства проводять
програму розвитку персоналу на основі підви�
щення кваліфікації.

Навчання є необхідною умовою для підви�
щення інтелектуального рівня персоналу, адже
тільки накопичення знань, вмінь і досвіду роботи
дозволяє реалізувати персональну складову інте�
лектуального капіталу. Тісний зв’язок між стиму�
люючим чинником та кадровою політикою з роз�
витку персоналу зумовлює прагнення працівників
до безперервної освіти, самонавчання, самореа�
лізації та підвищення продуктивності праці.

Отже, на людський капітал найбільший вплив
справляє характер кадрової політики підприєм�
ства, що направлений не тільки на використання
людського капіталу, а ще й на можливість його
розвитку та розширеного відтворення, що доціль�
но з точки зору отримання прибутку у майбутньо�
му. Однією зі складових кадрової політики є роз�
виток людського капіталу засобами професійної
підготовки та самонавчання, що є передумовою
підвищення інтелектуального рівня, а отже, інте�
лектуалізації людського капіталу. Тому доцільно
провести аналіз рівня кваліфікації персоналу та
видатків на професійне навчання (таблиця 3).

Таблиця 3
Аналіз витрат на навчання на досліджуваних підприємствах

Джерело: Складено автором за даними відділів кадрів досліджуваних підприємств.

Таким чином, можна сказати, що частка ви�
трат на навчання є надто низькою в загальних
витратах підприємства, та на деяких підприєм�
ствах має тенденцію до зменшення.

Частка працівників, що пройшли профнав�
чання, також має негативну тенденцію. На ЗАТ
«Запорізький м’ясокомбінат», ЗАТ М’ясокомбі�
нат «Ювілейний» та ЗАТ «Аванта».

Процес інтелектуалізації людського капіталу
значною мірою залежить від стимулюючого чин�
ника, що зумовлює прагнення до здійснення інте�
лектуальної діяльності. Як головний стимулюю�
чий чинник в сучасних умовах господарювання
України розглядають матеріальне стимулювання,
що визначається, зокрема, розміром заробітної
плати. Тому пропонуємо аналіз заробітної плати
на досліджуваних підприємствах (таблиця 4).

Часка витрат на оплату праці залежить від
декількох показників: кількість працівників, роз�

мір їх заробітної плати за категоріями та сукупна
величина витрат на підприємстві. Частка витрат на
оплату праці в загальній сумі за елементами опе�
раційних витрат є не нижчою за 12,3 % — станом
на 2008 рік та 11,09 — на 2009 рік. Загалом частка
витрат на оплату праці в операційних витратах
знизилася на ЗАТ «Мелітопольський м’ясокомбі�
нат» на 1,03 %, ЗАТ М’ясокомбінат «Ювілейний»
на 0,3 %, ЗАТ «Бердянський м’ясокомбінат» на
0,7 %, ВАТ «Меркурий» на 0,99 %. Наочніше ця
інформація наведена на рисунку 1.

Результат аналізу показав, що на сьогод�
нішній день, на жаль, на практиці більшості
підприємств підвищенню інтелектуального рівня
персоналу не приділяється значна увага. Люди
продовжують розцінюватися як ресурс, який тре�
ба використовувати у виробничих цілях, а не
капітал, що потребує постійного розвитку та
удосконалення. На це вказує мінімізація інвес�
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Таблиця 4
Аналіз заробітної плати як стимулюючого чинника до інтелектуалізації праці

Складено автором за даними.

Рис. 1. Динаміка частки витрат на оплату праці
в операційних витратах (%)

досліджуваних підприємств за 2008–2009 рр.

тицій у розвиток персоналу, недостатній рівень
матеріального стимулювання працівників до на�
вчання. Це призводить до зниження внутрішньої
мотивації до підвищення професійного рівня
людини та самоосвіти. Тільки постійний розви�
ток та самовдосконалення людини сприяють
інтелектуалізації людського капіталу, розвитку
творчих здібностей, креативному мисленню, ви�
никненню раціонаторських ідей, тобто підвищен�
ню інтересу до інтелектуальної праці. Такий підхід
позитивно вплине на соціально�економічний ре�
зультат роботи підприємства.

Інтелектуалізацію людського капіталу пропо�
нується здійснювати за допомогою положень кон�
цепції управління знаннями. Накопичення знань
разом із здатністю людського капіталу швидко й
ефективно навчатися при позитивному впливі мо�
тиваційного чинника інтелектуалізації виступають
як цінний актив підприємства [9, с. 141]

Для підвищення якісних показників людсь�
кого капіталу підприємствам Запорізької області
м’ясопереробної галузі надзвичайно важливою є
розробка та реалізація наступних заходів у роз�
різі основних напрямів інтелектуалізації людсь�
кого капіталу (рис. 2):

— Переорієнтація стратегічних напрямів ро�
боти з людським капіталом підприємства, тобто
перехід від простого використання знань, вмінь і
навичок людського капіталу до їх розвитку, нако�
пичення та відтворення, потребує перегляду
ціннісних та основних моральних настанов керів�
ництва. Мається на увазі розробка і впроваджен�
ня нової філософії та культури господарювання,
де вони несуть у собі переконаність співробітників
у тому, що обмін і передача знань породжують
синергетичний ефект як у цілому для підприєм�
ства, так і для кожного співробітника зокрема.

Рис. 2. Основні напрями інтелектуалізації людського
капіталу

— Нові знання персонал отримує за допомо�
гою самонавчання та проходження профнавчан�
ня, до якого можна віднести курси підвищення
кваліфікації та перепідготовки. Самонавчання та
профнавчання є засобом поліпшення якісної скла�
дової людського капіталу. Таким чином, завданням
керівництва є створення сприятливих умов та
впливових мотиваційних чинників, які б змогли
стимулювати персонал до навчання. З урахуван�
ням поширення та використання знань розпов�
сюдження дістає концепція та практика безперер�
вного навчання як комплекс заходів, що надає
людині можливість навчатися протягом усього
життя. Висовується вимога до розподілу освітніх
ресурсів індивіда протягом усього життя. Це пе�
редбачає навчання з урахуванням самонавчання за
консультативно�методичної підтримки.

— Поступова переорієнтація від пріоритетно�
го управління матеріальним виробництвом до уп�
равління знаннями вимагає від керівництва під�
приємств значну увагу приділяти підвищенню
інтелектуального рівня людського капіталу при
розвитку підприємництва в інноваційній сфері.
Таким чином, підвищення інтересу до інтелекту�
альної праці ставить у залежність ефективне уп�
равління знаннями. Управління знаннями — це
створення таких умов, при яких нагромаджені
знання та досвід ефективно використовуються для
виконання важливих для підприємства завдань.

— На сьогоднішній день зміна парадигми
ролі людини в системі соціально�економічних
відносин має змусити керівництво інакше поста�
витися до системи витрат на персонал. Втрачає
актуальність підхід до персоналу як до витрат, що
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треба скорочувати, сьогодні людину сприймають
як капітал підприємства, що потребує інвестуван�
ня для постійного розвитку та грамотного підхо�
ду в процесі управління.

На рисунку 3 запропоновано програму управ�
ління інтелектуалізацією людського капіталу під�
приємства.

ченню конкурентоспроможності організації на
ринку.

Висновки та пропозиції. Світовий досвід та на�
укові дослідження неодноразово доводили, що
знання людини, досвід, навички, розумові здіб�
ності працівників, використані в процесі праці,
є запорукою ефективної роботи підприємства та
основним фактором його економічного зростан�
ня. Тому інтелектуалізація людського капіталу за�
лишається пріоритетним об’єктом дослідження в
економічній теорії та необхідним аспектом у
практичній діяльності підприємств.

Впровадження запропонованих напрямків та
програми інтелектуалізації людського капіталу
позитивно вплине на економічні та соціальні
результати роботи підприємств.
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Рис. 3. Програма управління інтелектуалізацією
людського капіталу підприємства

Програма інтелектуалізації людського капі�
талу на підприємстві має включати в себе на�
ступні етапи:

1. Оцінка рівня інтелектуалізації людського
капіталу. Вона повинна включати оцінку знань
персоналу, тобто освітньо�кваліфікаційний рівень
робітників, проходження профнавчання, від�
повідність освітньо�кваліфікаційного рівня пра�
цівника посаді, яку він займає.

2. Пошук та аналіз резервів підвищення інте�
лектуалізації людського капіталу на основі інфор�
мації, одержаної в ході оцінювання.

3. Розробка плану використання резервів
інтелектуалізації людського капіталу, який має
передбачати певні заходи і терміни їх реалізації,
визначити джерела та обсяги фінансування цих
заходів й очікуваний економічний та соціальний
ефект від їх упровадження.

4. Розробки системи мотивації працівників до
навчання, перенавчання, підвищення кваліфі�
кації та самонавчання.

5. Контроль за реалізацією заходів, передба�
чених планом і всією програмою, а також регу�
лювання їх виконання.

6. Вимірювання й оцінка реального впливу
передбачувальних заходів на інтелектуалізацію
людського капіталу підприємства.

Реалізація розроблених заходів та програ�
ми інтелектуалізації людського капіталу спри�
ятиме підвищенню ефективності та продуктив�
ності праці персоналу, досягненню соціально�
економічному розвитку підприємств, забезпе�


