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INTEGRATION
OF EVALUATION COMPANY`S

HUMAN CAPITAL IN
MANAGEMENT SYSTEM

It is proposed the method for de-
termining the effectiveness of
company`s human capital. Dis-
playing the possible scope of its
application as a diagnostic tool.

Показників, зазвичай використовуваних для вимірювання яко-
сті людського капіталу, таких як дохід або прибуток на FTE,
плинність кадрів, витрати на оренду персоналу та частка задово-
лених співробітників, недостатньо для вимірювання фінансової
віддачі від значних інвестицій організації в людський капітал
[1—4, 7]. Тому часто, по аналогії із підходом до оцінювання ре-
альних інвестицій, у якості аналітичного інструменту застосову-
ють показник «рентабельність людського капіталу».

Економічний ефект від застосування людського капіталу під-
приємства (продуктивність ЛКП і рентабельність людського ка-
піталу HC ROI), на нашу думку, може бути виражений у вартіс-
ному вигляді — як величина новоствореної вартості, та у
відсотковому її відношенні до вартості людського капіталу.

Рентабельність людського капіталу фармацевтичних підпри-
ємств (як співвідношення чистого прибутку і вартості людського
капіталу) коливається у межах — 18.4 % (ВАТ «Біолік» 2009 р.
до 33,2 % ВАТ «Дарниця» 2004 р.) — рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка рентабельності людського капіталу
фармацевтичних підприємств за 2004—2010 рр., %

Загальним висновком до проведеного нами дослідження впли-
ву динаміки людського капіталу підприємства на його організа-
ційний розвиток [5] може слугувати теза, що запропонована нами
методика діагностики людського капіталу фармацевтичних під-
приємств [6] може бути не тільки аналітичним інструментарієм
для оцінювання процесів формування і використання такого спе-
цифічного ресурсу підприємства, як його людський капітал, а й
бути основою для загальної діагностики організаційного розвит-
ку підприємства (в комплексі з іншими показниками — табл. 1)
та підґрунтям для розробки стратегії подальшого розвитку
суб’єкта господарювання.

Зазначимо, що пропоновані нами показники можуть бути
застосовані для порівняння ефективності процесів формуван-
ня та використання людського капіталу за різні періоди фун-
кціонування підприємства, а також одно часових показників
різних підприємств як у межах однієї галузі, так і економіки
країни.
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Таблиця 1
ІНТЕГРАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
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1 2 3 4 5 6 7 8
Встановлення цільового рівня + + + + + + +

Співвідношення у % до
виручки + + + + +

Застосування щодо всіх
підрозділів + + + + + + +

Підвищення продуктивності +

Мета збільшення доходів +

Компенсаційні витрати як
% від EBITDA +

Пропорційність зростання
витрат у доході + + + +

Обмовимось, у силу об’єктивних обставин неможливо порів-
нювати показники ЛК навіть однотипних підприємств різних
країн і континентів. Людська праця в них ціниться по-різному, й
рентабельність людського капіталу також різна [4]. Однак, віднос-
на легкість у визначенні величин доходу на людський капітал,
вартості людського капіталу підприємства, віддачі на людський
капітал і простота методики розподілу новоствореної вартості в
якості фінансових інтересів стейкхолдерів відкриває широкі мож-
ливості для застосування в управлінні підприємствами, як фар-
мацевтичної галузі, так і будь-яких інших сфер діяльності.
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PRODUCTION
IN THE CONDITIONS

OF INFORMATION ECONOMY

Article is developed to production
in conditions of information eco-
nomy.

Теоретичні концепції економічного розвитку суспільства від-
ображають зміну поглядів економістів і пріоритетність різних
факторів виробництва у процесі виробництва суспільного продук-
ту. Проте на різних етапах еволюції економічної думки теоретич-
ні концепції економічного розвитку суспільства розглядались, з
одного боку, без чітко виражених теоретичних узагальнень, а з
іншого — як теоретичні розробки, які можна використовувати
лише для дослідження окремих проблем економічної теорії. Вра-




