
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
и

чн
е 

м
о

д
ел

ю
ва

н
н

я

131БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2017
www.business-inform.net

УДК 331.1

ОцІНкА ТЕНДЕНцІй фОРМувАННя ТА вИкОРИСТАННя люДСькОгО кАпІТАлу 
пРОМИСлОвИх пІДпРИєМСТв

© 2017 ТИМОШЕНКО К. В. 

УДК 331.1

тимошенко К. В. Оцінка тенденцій формування та використання людського капіталу промислових підприємств
Метою статті є дослідження динаміки та числових характеристик змін значень показників, які характеризують тенденції формування та ви-
користання людського капіталу промислового підприємства. Наведено методичне забезпечення аналізу та оцінки тенденцій формування та ви-
користання людського капіталу промислових підприємств, яке ґрунтується на системі показників, що визначає людський капітал. Для вирішення 
аналітичних завдань рекомендовано набір інструментів, а саме: описову статистику для обчислення числових характеристик розподілу значень 
показників, математичний метод побудови інтегрального показника рівня розвитку людського капіталу, економетричні моделі залежностей 
рівня розвитку від основних факторів, що впливають на нього. Саме такий склад методичного забезпечення спроможний об’єктивно встанови-
ти тенденції формування та використання людського капіталу на промисловому підприємстві.
Ключові слова: людський капітал, інноваційні процеси, інтелектуалізація праці, динаміка зміни показників.
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Целью статьи является исследование динамики и числовых характери-
стик изменений значений показателей, характеризующих тенденции 
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промышленных предприятий, основанное на системе показателей, 
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The article is aimed at studying the dynamics and numerical characteristics 
of change in the values of indicators, characterizing tendencies of formation 
and use of human capital of industrial enterprises. A methodical support for 
analyzing and evaluating tendencies of formation and use of human capital 
of industrial enterprises on the basis of a system of indicators defining hu-
man capital has been provided. For solving analytical tasks, use of such set of 
tools is recommended: the descriptive statistics for calculating the numerical 
characteristics of the distribution of values of indicators; the mathematical 
method of building an integral indicator of the level of development of human 
capital; the econometric models of dependency of the development level on 
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of human capital at industrial enterprise.
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Людський капітал має важливе значення для роз-
витку підприємства, тому що здорові людські 
відносини сприяють злагодженій роботі колек-

тиву для досягнення кінцевої мети – одержання мак-
симального прибутку. Відсутність стабільності, низькі 
темпи економічного зростання, високий рівень інфляції 
гостро поставили проблему формування та використан-
ня людського капіталу. Вирішення цієї проблеми вимагає 
ефективного поєднання концепції людського капіталу і 
практичних дій у сфері управління людським капіталом.

Дослідженню тематики людського капіталу при-
свячені роботи відомих зарубіжних учених: Г. Беккера, 
Т. Шульца, Е. Денісона, А. Маршалла, М. Фрідмана,  
Б. Чизвіа, Дж. Мінцера, Г. Менк’ю. Також питанням 
формування і розвитку людського капіталу займалися 
таки вітчізняні науковці, як: В. Антонюк, А. Василик, 

О. Грішнова Н. Гавкалова, Н. Гвоздик, С. Гринкевич,  
І. Каленюк, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Д. Мельничук, І. Пе-
трова, Л. Шаульська та ін. Питання розвитку інновацій-
ної діяльності висвітлено в роботах таких вітчизняних 
і зарубіжних науковців, як: В. Базилевич, А. Кредісов, 
Л. Федулова, П. Друкер, Є. Куценко, Ф. Макдональд,  
О. Сталінська, Дж. Харт, Е. Чемберлін та ін. Проте стрім-
кий розвиток економіки знань потребує подальшого ви-
вчення особливостей та можливостей людського капі-
талу промислових підприємств і розробки дієвих меха-
нізмів його ефективного формування та використання, 
що й зумовило подальші дослідження.

На сучасному етапі людський капітал відіграє одну 
з провідних ролей у забезпеченні економічного зро-
стання. Інтенсифікація інноваційних п р о ц е с і в , 
широке розповсюдження інформаційних технологій, 
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інтелектуа лізація праці тощо приводять до трансфор-
мації змісту і структури людського капіталу, вносять 
корективи в процес його формування, накопичення та 
використання, змінюють характер впливу активів люд-
ського капіталу на економічний розвиток [2]. 

Для дослідження тенденцій формування та ви-
користання людського капіталу спочатку слід проана-
лізувати динаміку та числові характеристики змін зна-
чень показників, які характеризують його. Аналіз робіт 
провідних фахівців з проблем управління персоналом і 
трудовими ресурсами на промислових підприємствах 
установив, що однозначна думка щодо складу системи 
показників відсутня. Але за частотою рекомендацій 
можна зробити висновок, що для опису та оцінювання 
людського капіталу підприємства відомі вчені та прак-
тики рекомендують використовувати систему показни-
ку, до складу якої входять: показник внутрішньофірмо-
вих зв’язків (x1), питома вага працівників, які підвищили 
кваліфікацію (x2), показник неформальних відносин на 
підприємстві (x3), показник загального рівня освіти пра-
цівників (x4), рівень соціальної підтримки працівників 
(x5), відрахування на соціальні потреби (x6), витрати на 
охорону здоров’я (x7), обсяг власного капіталу на одного 
працівника (x8), фондоозброєність (x9), обсяг реалізова-
ної продукції на одного працівника (x10). 

У дослідженні основних тенденцій людського капі-
талу взяли участь деякі промислові підприємства 
Харківського регіону, а саме: ПАТ «Турбоатом», 

ПАТ «Світло шахтаря», ПАТ «Завод ім. Фрунзе», ДП 
«Завод ім. Малишева», ПАТ «Харківській підшипнико-
вий завод» (ХПЗ). На рис. 1 представлено динаміку по-
казників, що характеризують людський капітал на до-
сліджуваних підприємствах. Позитивну стійку динаміку 
має показник внутрішньофірмових зв’язків на підприєм-
стві ПАТ «Харківській підшипниковий завод» (див. рис. 
1), що є протилежним підприємству ДП «Завод ім. Ма-
лишева», хоча на початку періоду дослідження на даному 
підприємстві цей показник мав максимальне значення.

На підприємстві ПАТ «Харківській підшипнико-
вий завод» зберігається найвищий рівень значень і по-

казника питомої ваги працівників, що підвищили ква-
ліфікацію, але тенденція даного показника протягом 
періоду дослідження спадна. Найнижчий рівень даного 
показника на підприємстві ПАТ «Турбоатом». Стійка 
позитивна динаміка неформальних відносин і загаль-
ного рівня освіти працівників на підприємствах, що до-
сліджувалися, зберігається тільки на підприємстві ДП 
«Завод ім. Малишева» (рис. 2). 

Порівняно стійкий стан змін даних показників 
спостерігається і на підприємстві ПАТ «Завод ім. Фрун-
зе», але наявні значно нижчі значення. Набагато вищий 
рівень соціально підтримки працівників порівняно з ін-
шими на підприємстві ПАТ «Харківській підшипнико-
вий завод», особливо в порівнянні з ПАТ «Турбоатом», 
хоча відрахування на соціальні потреби високі на під-
приємстві ДП «Завод ім. Малишева» (рис. 3).

Втім, витрати на охорону здоров’я найбільші на 
підприємстві ПАТ «Харківській підшипниковий 
завод», чого не скажеш про ПАТ «Турбоатом» 

(рис. 4). Про той факт, що керівництво підприємства 
не піклується про соціальні потреби своїх працівників, 
свідчить аналіз динаміки показників обсягу власного 
капіталу на одного працівника та обсягу реалізованої 
продукції на одного працівника на підприємствах, що 
досліджувалися (рис. 4, рис. 5). Негативна ситуація в 
даному питанні склалася протягом періоду дослідження 
на підприємстві ПАТ «Світло шахтаря». 

Підприємство ДП «Завод ім. Малишева» протягом 
шести років має високі обсяги реалізованої продукції та 
водночас здійснює значні витрати на соціальні потреби, 
що забезпечує формування людського капіталу на під-
приємстві, незважаючи на те, що фондоозброєність на 
даному підприємстві невисока порівняно з іншими під-
приємствами (див. рис. 5).

Для продовження дослідження тенденцій фор-
мування та використання людського капіталу промис-
лових підприємств пропонується обчислити значення 
числових характеристик показників людського капіталу 
на досліджуваних підприємствах [1]. Це такі показники, 
як середнє значення, медіана, мінімальне значення, мак-

Показник внутрішньофірмових зв’язків

Рік Рік

Питома вага працівників,
які підвищили кваліфікацію

х 1 х 2
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ПАТ «Турбоатом» ПАТ «Світло шахтаря» ПАТ «Завод ім. Фрунзе»

ПАТ «ХПЗ»ДП «Завод ім. Малишева»

ПАТ «Турбоатом» ПАТ «Світло шахтаря» ПАТ «Завод ім. Фрунзе»

ПАТ «ХПЗ»ДП «Завод ім. Малишева»

Рис. 1. Динаміка показника внутрішньофірмових зв’язків та питомої ваги працівників, які підвищили кваліфікацію  
на досліджуваних підприємствах
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Рис. 2. Динаміка показника неформальних відносин і загального рівня освіти працівників  
на досліджуваних підприємствах
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Рис. 3. Динаміка рівня соціальної підтримки працівників та відрахувань на соціальні потреби  
на досліджуваних підприємствах
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Рис. 4. Динаміка витрат на охорону здоров’я та обсяги власного капіталу на одного працівника  
на досліджуваних підприємствах
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симальне значення, коефіцієнт варіації, нормований ко-
ефіцієнт асиметрії, нормований коефіцієнт ексцесу [5]. 
Дані числові характеристики описують, по-перше, по-
ложення значень показників людського капіталу на чис-
ловій осі; по-друге, ступінь розкиду значень показників 
відносно свого центру, а також характеризують ступінь 
їх мінливості; по-третє, характеризують форму розпо-
ділу значень величини та описують симетрію розподілу 
значень показника відносно свого центру. 

Щодо закону розподілу значень показників, які 
характеризують людський капітал, то на під-
приємствах ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Завод 

ім. Фрунзе», ПАТ «Харківській підшипниковий завод» 
він нормальний для всіх показників, тобто протягом 
періоду дослідження тенденції змін показників відпо-
відають закономірностям змін. На підприємствах ПАТ 
«Світло шахтаря» та ДП «Завод ім. Малишева» зміни 
значень окремих показників підпорядковуються закону, 
який далекий від нормального, а отже, і тенденції змін є 
протилежними до закономірних. 

Для дослідження тенденцій формування та вико-
ристання людського капіталу промислових підприємств 
важливо знати фактори, що впливають на зміни значень 
результативних показників, а це обсяг реалізованої про-
дукції на одного працівника (х10, у подальшому позначи-
мо його y). Для визначення впливу дев’яти показників, 
які характеризують людський капітал підприємств, що 
досліджувалися, слід обчислити багатофакторні регре-
сійні залежності. Отже, залежність обсягу реалізованої 
продукції на одного працівника (y) від факторів, що є 
ознаками людського капіталу, має вигляд:

3 5 6

7 9

0 3 5 6

7 9

12,989 91,567 4,128 10,461
33,729 1,109 ,

0,42; 4,69; 4,09; 2,49;
2,15; 2,06,

y x x x
x x

t t t t
t t

    

 

   

 

 

(1)

де t − обчислене значення критерію Стьюдента. Дана 
модель статистично якісна, це підтверджують крите-
рій Фішера F = 20,03, критерій Дарбіна – Уотсона DW 

= 1,79, коефіцієнт детермінації R2 = 76,65. Таким чином, 
підвищуються: показник неформальних відносин на 
підприємстві (x3), показник загального рівня освіти пра-
цівників (x4), рівень соціальної підтримки працівників 
(x5), відрахування на соціальні потреби (x6), витрати на 
охорону здоров’я (x7), обсяг власного капіталу на одного 
працівника (x8), фондоозброєність (x9), обсяг реалізова-
ної продукції на одного працівника (x10). 

Істотний вплив на обсяг реалізованої продукції на 
одного працівника (y) здійснює фактор неформальних 
відносин на підприємстві (x3), оскільки зміна його на 1 
приведе до істотного змінення результативної ознаки,  
а саме: на 91,567 тис. грн. Позитивний вплив на змінення 
обсягу реалізованої продукції на одного працівника здій-
снюють витрати на охорону здоров’я, а саме: на 33,729 
тис. грн, відрахування на соціальні потреби – на 10,461 
тис. грн та фондоозброєність праці – на 1,109 тис. грн.  
Отже, правильна соціальна політика на підприємствах, 
що досліджувалися, зміцнює людський капітал та пози-
тивно впливає на результати господарської діяльності 
підприємств [7].

Для прийняття дієвих рішень щодо формуван-
ня та використання людського капіталу промислових 
підприємств важливо визначити їх рівень. У сучасних 
концепціях, методичних підходах визначення ступеня 
розвитку людського капіталу відсутні загальновизнані 
вимірники людського капіталу загалом і людського ка-
піталу підприємства зокрема. Кожен з представників те-
орії людського капіталу по-різному визначав показники 
впливу та оцінки людського капіталу [3; 8–10].

Людський капітал як здатність індивідів викорис-
товувати обмежені ресурси за рахунок свого членства в 
певній соціальній мережі або ж у більш широкій соціаль-
ній структурі є соціальним об’єднувальним інструмен-
том, що дозволяє мобілізувати додаткові ресурси від-
носин на основі взаємодовіри людей. Здатність нагрома-
джувати людський капітал не є індивідуальною характе-
ристикою особистості, це – особливість тієї мережі від-
носин, що вибудовує індивід, тобто людський капітал –  
це результат участі людини в соціальній структурі. 

Фондоозброєність Обсяг реалізованої продукції на 1 працівника

х 9 х 1
0

ПАТ «Турбоатом» ПАТ «Світло шахтаря» ПАТ «Завод ім. Фрунзе»

ПАТ «ХПЗ»ДП «Завод ім. Малишева»

ПАТ «Турбоатом» ПАТ «Світло шахтаря» ПАТ «Завод ім. Фрунзе»

ПАТ «ХПЗ»ДП «Завод ім. Малишева»
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Рис. 5. Динаміка фондоозброєності та обсяги реалізованої продукції на одного працівника  
на досліджуваних підприємствах
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Для визначення рівня розвитку людського капіта-
лу на підприємствах, що досліджувалися, слід обчисли-
ти інтегральний показник методом побудови таксоно-
мічного показника розвитку. Обчислення інтегрального 
показника розвитку людського капіталу за алгоритмом 
В. Плюти доцільно здійснити в середовищі Ecxel [6]. Ре-
зультати обчислень представлено в табл. 1.

 

2 2
60,121 0,009 , 0,646,

7,30, 2,293,
I х R
F DW
   

 

      

(7)

2

7

2,041
1,106 , 0,996,

1061,09, 2,200,

I R
х

F DW

  

 

           

(8)

таблиця 1

Значення інтегрального показника рівня розвитку людського капіталу на досліджуваних підприємствах

підприємство
Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ПАТ «Турбоатом» 0,668 0,64 0,7264 0,502 0,45553 0,32963

ПАТ «Світло шахтаря» 0,483 0,52 0,5454 0,593 0,43672 0,23281

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 0,585 0,49 0,5935 0,507 0,36914 0,26839

ДП «Завод ім. Малишева» 0,421 0,37 0,4307 0,435 0,25683 0,21334

ПАТ «ХПЗ» 0,812 0,71 0,5833 0,504 0,54771 0,35739

Отже, порівняння рівнів розвитку людського ка-
піталу серед підприємств, що досліджувалися 
протягом 2010–2015 рр., спостерігається стій-

кий високий на підприємстві ПАТ «Харківській під-
шипниковий завод», хоча наявна його спадна тенденція. 
Слід сказати, що спадна тенденція рівня розвитку люд-
ського капіталу притаманна всім підприємствам. Най-
нижчий рівень розвитку людського капіталу – на ДП 
«Завод ім. Малишева». 

Далі слід вивчити вплив кожного часткового по-
казника людського капіталу на формування загально-
го рівня розвитку людського капіталу підприємств, що 
досліджувалися. Для цього необхідно обчислити парні 
залежності інтегрального показника рівня розвитку 
людського капіталу від часткових показників, що його 
описують. Так, обчислені парні регресійні залежності на 
підприємстві ПАТ «Харківській підшипниковий завод» 
мають вигляд:
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(11)

Наведені моделі свідчать про нелінійний харак-
тер залежностей рівня розвитку людського капіталу 
від показників, що на нього впливають. Усі обчислені 
регресійні моделі статистично якісні, це підтверджують 
значення коефіцієнта детермінації, обчислені значення 
критерію Фішера, Дарбіна – Уотсона. Рівняння регресії 
має тісні зв’язки рівня розвитку з факторами, тому їх 
слід використовувати при розробці управлінських захо-
дів щодо змінення рівня розвитку людського капіталу та 
прогнозування його величини [4].

ВИСНОВКИ
Для дослідження тенденцій формування та вико-

ристання людського капіталу промислових підприємств 
необхідно мати науково обґрунтоване методичне забез-
печення його аналізу та оцінки. Це методичне забезпе-
чення слід складати з відповідної системи показників, 
що описують людський капітал, та аналітичного забез-
печення, яке, своєю чергою, передбачає інструменти 
описової статистики для обчислення числових харак-
теристик розподілу значень показників, математичний 
метод побудови інтегрального показника рівня розви-
тку людського капіталу, економетричні моделі залеж-
ностей рівня розвитку від основних факторів, що впли-
вають на нього. Такий зміст методичного забезпечення 
спроможний виявить реальні тенденції формування та 
використання людського капіталу промислових підпри-
ємств у сучасних умовах.                    
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