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СУТНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Модернізація економіки, соціальних та інституційних відносин, зорієнто-
ваних на інноваційний спосіб господарювання, інтеграції виробництва, науки і 
освіти, формує нові вимоги до людського капіталу, рівня відновлення трудово-
го потенціалу, що сприяє практичній реалізації зростаючих вимог сучасного су-
спільства щодо підвищення ефективності та конкурентоздатності  виробництва. 
Успіх проведення структурних, технологічних та науково-технічних перетво-
рень щонайбільшою мірою залежить від якості людських ресурсів, компетент-
ності і професіоналізму всіх категорій працівників. Це, в свою чергу, зумовлює 
необхідність адекватного розвитку соціальної сфери, ринку праці, а також під-
силення уваги до проблем відновлення та використання трудових ресурсів, в 
тому числі і на рівні підприємств. 

Людський фактор є визначальним в становленні успішності бізнесу наряду 
з грамотно сформованою стратегією, ефективним управлінням фінансами, ви-
користанням сучасних технологій. Сучасний бізнес визнає необхідність інвес-
тиційних вкладень в його розвиток та відновлення. Проблема термінологічної 
визначеності поняття «трудовий потенціал підприємства» та його співвідно-
шення з близькими категоріями – «людський капітал», «людські ресурси» має 
вагоме значення як при формуванні концептуальних основ управління інвести-
ціями в людський фактор, так і при обґрунтуванні конкретних практичних рі-
шень на рівні підприємства. 

Мета дослідження – визначити сутність та соціально-економічні переду-
мови відтворення людського капіталу підприємства в інноваційному середови-
щі, яке характеризується прискоренням реалізації результатів наукових дослі-
джень. Відновлення людського капіталу – це трансформація людського 
потенціалу в людські ресурси через обернення фаз відтворення (формування, 
розподіл та використання). Такого висновку можна дійти, дослідивши характе-
ристики людського фактору, які використовуються в сучасній економічній лі-
тературі. Трудовий потенціал підприємства являє собою сукупну кваліфікацію 
та професійні здібності всіх працівників підприємства, а також досягнення під-
приємства в ефективній організації праці та розвитку персоналу.  

Людський капітал — це сформований або розвинений у результаті інвес-
тицій і накопичений працівниками підприємства певний запас здоров'я, знань, 
навичок, здібностей, мотивацій та інших продуктивних якостей, який цілеспря-
мовано використовується в економічної діяльності підприємства, що сприяє 



  Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону   2012 

 

________________________________________________________________________________ 
 
68

зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання його 
доходів [1, с. 281]. 

Тобто, за умови реалізації підприємством сукупної кваліфікації та профе-
сійних здібностей працівників підприємства в економічній діяльності та забез-
печення за рахунок цього зростаючої доходності вкладених в розвиток персо-
налу інвестицій трудовий потенціал підприємства набуває ознак людського 
капіталу. 

Основним факторами, що зумовлюють зміни трудового потенціалу суспі-
льства, є природний приріст населення, зміцнення фізичного стану і здоров'я, 
підвищення інтелектуально-культурного рівня населення. Елементом, який 
входить до кола об’єктів управління трудовим потенціалом підприємства є 
знання (освіта, кваліфікація, досвід, навички) дійсних та потенційних членів 
його трудового колективу. 

Процес відновлення трудового потенціалу підприємства, в частині його 
освітньої складової, включає наступні фази [2, с.25]. 

1. Формування трудового потенціалу відбувається в системі професійної та 
вищої освіти. Визначальним при цьому є рівень готовності випускників освіт-
ніх закладів до професійної діяльності. 

2. Розподіл (перерозподіл) трудового потенціалу охоплює процеси працев-
лаштування осіб, які отримали освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного 
рівня. Ефективність такого розподілу забезпечується дотриманням відповіднос-
ті обійнятих випускниками посад та зайнятих робочих місць їх освіті – за її рів-
нем та за професійною направленістю. 

3. Використання трудового потенціалу – процес ефективної реалізації в го-
сподарському процесі сформованих знань, умінь, навичок та досвіду членів 
трудового колективу. Специфікою названої стадії в сучасних умовах є схиль-
ність сформованого людського капіталу до морального зносу внаслідок впливу 
зовнішніх технологічних та інформаційних факторів. Прискорення швидкості 
реалізації інновацій (особливо у сфері IT-технологій) вимагає навчання персо-
налу, який вже тривалий час працює на підприємстві.  

Забезпечення ефективності процесів відновлення трудового потенціалу пі-
дприємств можливе за рахунок активізації взаємодії суб’єктів освітнього про-
цесу (професійних та вищих навчальних закладів) та суб’єктів господарювання 
(підприємств, установ, організацій). 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Проблема більшості підприємств, які використовують систему бюджетно-
го управління, полягає в тому, що вони прагнуть зібрати й аналізувати досить 
велику кількість даних, з яких тільки невелика частина впливає на успішну дія-
льність підприємства. Для ефективного бюджетного управління підприємством 
у рамках стратегії необхідна така звітність, на основі якої можна було б опера-
тивно робити висновки щодо росту вартості підприємства й втілення інвести-
ційних перспектив розвитку. 

Використання стратегічних бюджетів людського капіталу в рамках систе-
ми механізму управління промисловим підприємством висвітлено у роботах 
наступних вчених:  С.К. Мордовін [1], Нівен Пол Р.[3], Нільс-Горан Ольве [4], 
Фридаг Хервиг Р. [5]. 

Однак використання закордонних концепцій без адаптації до вітчизняних 
умов господарювання є недоцільним у зв'язку з наявністю ряду істотних націо-
нальних особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня інфор-
маційного забезпечення. 

Ціль статті. Обґрунтувати необхідність використання стратегічних бюдже-
тів людського капіталу як головного інструменту реалізації стратегії промисло-
вого підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аспект людського капіталу під-
приємства характеризує здатність підприємства до довгочасного розвитку і є 
передумовою успішного виживання в довгостроковій перспективі.  

Відстеження виконання планових стратегічних показників людського капі-
талу в процесі стратегічного бюджетування відбувається за допомогою наступ-
них форм стратегічної звітності:  

- Звіт про стратегічну готовність людського капіталу; 
- Звіт про виконання стратегічного бюджету людського капіталу; 
- Звіт про ефективність процесу управління людським капіталом. 
Одним з найважливіших питань є формування переліку кінцевих користу-

вачів, які за допомогою звітності визначають напрямку розвитку підприємства, 
ідентифікують проблеми й можливості їх подолання, ухвалюють відповідні 
управлінські рішення. Як правило, управлінські рішення ухвалюються на трьох 
рівнях: 

1) керівництвом підприємства; 


