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Ðîçâèòîê ëюäñüêîãî êàï³òàëó ÿê óìîâà ï³äâèùåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âóã³ëüíîї ãàëóç³

Надано теоретико-методологічне обґрунтування людського капіталу як чинника конкурентоспро-
можності. Визначено негативні тенденції скорочення чисельності персоналу вугільної промисло-
вості та невисокого рівня освіти працівників. Здійснено оцінку умов та можливостей розвитку 
людського капіталу в вугільній галузі. Визначено недоліки чинної системи професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації. Запропоновано шляхи підвищення інноваційної активності рівня та 
якості кадрового забезпечення вугільної промисловості через розробку Концепції кадрового за-
безпечення галузі. Заходи з її реалізації потребують збалансованості між освітньо-професійним 
рівнем та трудовими обов’язками, стратегіями розвитку підприємств та персоналу.
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Вóã³ëüíà ãàëóçü º îäí³ºþ ³ç áàçîâèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³, ÿêà çàáåçïå÷óº 
åíåðãåòè÷íó íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. Îäíàê ¿¿ ðîçâèòîê ñóïðîâîäæóºòüñÿ íèçêîþ 
проблем,  серед  яких  –  падіння  продуктивності  праці,  зростання  витрат  та 
ñîá³âàðòîñò³ îäí³º¿ òîííè âóã³ëëÿ, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çáèòêîâîñò³ âóãëåäîáóâíèõ 
ï³äïðèºìñòâ. Вèð³øèòè ïðîáëåìè âóãëåäîáóâàííÿ íåìîæëèâî áåç àêòèâ³çàö³¿ 
ëþäñüêîãî ÷èííèêà âèðîáíèöòâà, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåðñîíàëó. Íà ñó÷àñíîìó 
åòàï³ ñàìå ëþäñüêèé êàï³òàë º ãîëîâíèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó áóäü-ÿêîãî 
ï³äïðèºìñòâà, â òîìó ÷èñë³ ³ âóã³ëüíî¿ øàõòè, à íåäîë³êè ó ôîðìóâàíí³ ëþäñüêîãî 
÷èííèêà âèðîáíèöòâà ìîæóòü ñóòòºâî ïîçíà÷èòèñÿ íà ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà. 
В³äîìèé çàõ³äíèé ôàõ³âåöü ç óïðàâë³ííÿ Г. Äåññëåð ï³äêðåñëþº, ùî ñàìå ðîáî÷à 
ñèëà º âóçüêèì ì³ñöåì âèðîáíèöòâà, ³ ùî âîíî ìîæå áóòè íàâ³òü ïðèçóïèíåíå àáî 
ë³êâ³äîâàíå âíàñë³äîê òîãî, ùî íå áóâ ï³äòðèìàíèé åíòóç³àçì òà íå ñòèìóëþâàëàñü 
åôåêòèâí³ñòü ðîáî÷î¿ ñèëè [1, ñ. 31].

В ñó÷àñíèõ óìîâàõ ëþäñüêèé ÷èííèê âèðîáíèöòâà íàáèðàº ôîðìè ëþäñüêîãî 
êàï³òàëó, ï³ä ÿêèì ðîçóì³ºìî íàãðîìàäæåí³ ïðîäóêòèâí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè, ùî 
ïðîÿâëÿþòüñÿ ó âèãëÿä³ çíàíü, óì³íü, êâàë³ô³êàö³¿, çäîáóòèõ êîìïåòåíö³é, à 
òàêîæ ñóêóïíîñò³ ðèñ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñòàâëåííÿ ïðàö³âíèêà äî ðîáîòè 
(ñóìë³íí³ñòü, äèñöèïë³íîâàí³ñòü, ìîòèâîâàí³ñòü òîùî). Фîðìóâàííÿ ëþäñüêîãî 
êàï³òàëó â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì íàäáàííÿ çàãàëüíî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, 
âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ìîòèâàö³¿ ïåðñîíàëó.

В Óêðà¿í³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ôîðìóâàííÿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó çä³éñíþþòü 
÷èìàëî â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ, ó òîìó ÷èñë³ Å. Ë³áàíîâà, В. Аíòîíþê, Î. Гð³øíîâà, 
І. Кàëåíþê, В. Кóöåíêî, Ë. Ìèõàéëîâà òà ³í. В òîé æå ÷àñ íåäîñòàòíÿ óâàãà 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ãàëóçåâîìó àñïåêòó ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêîãî 
êàï³òàëó, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, çîêðåìà âóã³ëüíî¿ 
ãàëóç³, äå â³äáóâàþòüñÿ ñêëàäí³ ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòêó òà âèêîðèñòàííÿ 
ëþäñüêîãî ÷èííèêà âèðîáíèöòâà.

Мета статті – визначення проблем розвитку людського капіталу вугільної 
ïðîìèñëîâîñò³ òà îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ãàëóç³.

Ëþäñüêèé êàï³òàë áóäü-ÿêî¿ ãàëóç³ ÿâëÿº ñîáîþ ºäí³ñòü ïåðñîíàëó 
ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ â ñóêóïíîñò³ ç éîãî ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, òàêèìè 
ÿê ð³âåíü îñâ³òè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, â³êîâà ñòðóêòóðà, ñòàí çäîðîâ’ÿ, 
ìîòèâàö³ÿ òà ìîá³ëüí³ñòü, ñõèëüí³ñòü äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº 
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ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îòðèìàííÿ ïðè áóò êó. 
Кîíöåïö³ÿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçóº ³íâåñòèö³¿ â ðîç âèòîê 
ïåðñîíàëó òà åôåêòèâí³ñòü âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Вîíà ðîçãëÿäàº âèñîêî-
êâàô³ë³êîâàíèé òà âèñîêîìîòèâîâàíèé ïåðñîíàë ÿê îñíîâíèé ÷èííèê ðîç âèòêó 
òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ÿê ï³äïðèºìñòâ, òàê ³ îêðåìèõ ãàëóçåé, ðå ã³îí³â òà 
åêîíîì³êè êðà¿íè â ö³ëîìó. Вçàºìîçâ’ÿçîê ëþäñüêîãî êàï³òàëó òà êîí êó ðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ ãàëóç³, ï³äïðèºìñòâà ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1.

Ó ñó÷àñí³é ñòàòèñòèö³ Óêðà¿íè ³ñíóº ïðîáëåìà îáìåæåíîñò³ ïîêàçíèê³â, 
ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ëþäñüêèé ÷èííèê âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Òîìó àíàë³ç 
çä³éñíåíî íà îñíîâ³ ïîêàçíèê³â äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, äå âàæëèâèì 
ñòðóêòóðíèì åëåìåíòîì º âóã³ëüíà ãàëóçü. Ó äîáóâí³é ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè 
ïðàöþº çíà÷íèé çàã³í ïðàö³âíèê³â, ÿêèé ñêëàäàº á³ëüøå 15% âñ³õ çàéíÿòèõ 
ó ïðîìèñëîâîñò³. Îñíîâíà ÷àñòèíà ç íèõ ïîâ’ÿçàíà ç âèäîáóâàííÿì âóã³ëëÿ. 
Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî â³äáóâàºòüñÿ íåóõèëüíå çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ 
ïðàö³âíèê³â äîáóâíî¿ ãàëóç³ (òàáë. 1).

Çà òðè ðîêè ïåðñîíàë äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ñêîðîòèâñÿ íà 7,7%, à ó 
вугільній галузі ще більше – на 7,8%. Найвідчутніше скорочення відбулося у 
2008 ð., ùî çóìîâëåíî êðèçîâèì ÿâèùåì â åêîíîì³ö³. Ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ 
ïåðñîíàëó çóìîâëåíå ÿê ðåñòðóêòóðèçàö³ºþ ãàëóç³, òàê ³ ³íøèìè ÷èííèêàìè, 
ñåðåä ÿêèõ: ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà âíàñë³äîê òðóäíîù³â ³ç ðåàë³çàö³¿ 
ïðîäóêö³¿, à òàêîæ äåô³öèò êàäð³â â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. 

Çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïåðñîíàëó äîáóâíî¿ òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ 
îçíà÷àº çâóæåííÿ ô³ç³îëîã³÷íî¿ îñíîâè ëþäñüêîãî êàï³òàëó, àäæå êîæåí 
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 Рис. 1. Людський капітал як чинник конкурентоспроможності 
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ïðàö³âíèê º íîñ³ºì ïðîäóêòèâíèõ çä³áíîñòåé. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äòâîðåííÿ 
ëþäñüêîãî êàï³òàëó íåîáõ³äíèé ðîçâèòîê ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ïåðñîíàëó: 
ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, çäîáóòòÿ ³íøèõ ïðîôåñ³é.

В óìîâàõ ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ ïåðñîíàëó íàãðîìàäæåííÿ ëþäñüêîãî 
êàï³òàëó ìîæëèâå ëèøå íà îñíîâ³ ðîçâèòêó ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðàö³âíèê³â, 
ïåðåäóñ³ì øëÿõîì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.

Аíàë³ç îñâ³òíüîãî ð³âíÿ ïðàö³âíèê³â äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (ðèñ. 2) ïîêàçóº, 
ùî â³í º íèæ÷èì ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäí³ì ïî ïðîìèñëîâîñò³. Íà ê³íåöü 2008 ð. 
35,5% ïðàö³âíèê³â ö³º¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ìàëè ïîâíó, íåïîâíó òà áàçîâó âèùó 
îñâ³òó, ó ïðîìèñëîâîñò³ òàêèõ áóëî 42,8%. Ó äîáóâí³é ïðîìèñëîâîñò³ çíà÷íî 
íèæ÷à ÷àñòêà òèõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïîâíó âèùó îñâ³òó, ïðè öüîìó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
нестабільна  динаміка  освітнього  рівня  –  у  2007  р.  він  знизився  порівняно  з 
2006 ð. Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî îñâ³òí³é ð³âåíü ïðàö³âíèê³â äîáóâíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ ñóòòºâî íå ïîë³ïøèâñÿ, íåçâàæàþ÷è íà ïîòðåáó ï³äâèùåííÿ 
ÿêîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ïðàö³âíèê³â 
âàæëèâîþ º îðãàí³çàö³ÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ. Ï³äãîòîâêà òà ïåðåï³äãîòîâêà 
êàäð³â áåçïîñåðåäíüî íà âèðîáíèöòâ³, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ 
ïðàö³âíèê³â çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ ñïåöèô³÷íîãî ëþäñüêîãî êàï³òàëó, ÿêèé 
íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì ï³äïðèºìñòâà.

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ º îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ åëåìåíò³â 
ñèñòåìè áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè âïðîäîâæ æèòòÿ, ìåòîþ ÿêî¿ º ðîçâèòîê ëþäñüêîãî 
потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили і на цій основі – 

 Таблиця 1  

Динаміка облікової кількості штатних працівників  
добувної промисловості, тис. осіб [2, с. 63] 

 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 р. у %  
до 2006 р. 

Добувна промисловість 509,5 503,7 473,3 92,9 
у тому числі:     

добування паливно-енергетичних 
копалин 359,4 359,8 334,9 93,2 

з них вугілля, ліфтінг і торф 318,3 311,9 293,5 92,2 
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â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè. Кîíöåïö³ÿ áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè âïðîäîâæ æèòòÿ øèðîêî 
âïðîâàäæóºòüñÿ ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Цå îáóìîâëåíå òàêèìè ÷èííèêàìè:
−	 ñòð³ìêèé ðîçâèòîê íàóêè, òåõí³êè, òåõíîëîã³é, ñèñòåì êîìóí³êàö³é, ùî 

ìîäåðí³çóº ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî;
−	 ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè çíàíü, â ÿê³é ïðîâ³äíó ðîëü â³ä³ãðàþòü ³íòåëåêò, 

çàãàëüí³ òà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ ïðàö³âíèê³â;
−	 ïîñèëåííÿ êîíêóðåíö³¿, ïåðåõ³ä â³ä åêîíîì³÷íèõ (âèòðàòè, ö³íà) äî ñîö³àëüíèõ 

÷èííèê³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³.
Äîñë³äæåííÿ, ÿêå ïðîâîäèëîñÿ â çàðóá³æíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ïîêàçóº, ùî 70% 

êîìïàí³é ³ç ô³íàíñîâèì ñòàíîâèùåì, âèùèì çà ñåðåäí³é ð³âåíü, ðîçãëÿäàëè 
íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòîê ïåðñîíàëó ÿê âàæëèâèé ÷èííèê óñï³õó êîðïîðàö³é. Ц³ 
êîìïàí³¿ ñòâîðþþòü êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè øëÿõîì ðîçâèòêó ñâîãî ëþäñüêîãî 
êàï³òàëó [1, ñ. 41].

Ó äîáóâí³é ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ³ñíóº ñèñòåìà ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, äå 
щорічно освоюють нові професії близько 40 тис. працівників та близько 70 тис. – 
ï³äâèùóþòü êâàë³ô³êàö³þ (òàáë. 2). Îäíàê ÷àñòêà ïðàö³âíèê³â, îõîïëåíèõ 
âèðîáíè÷èì íàâ÷àííÿì, çàëèøàºòüñÿ íåâèñîêîþ. Ó ñóêóïíîñò³ ìåíøå ÷åòâåðò³ 
ïðàö³âíèê³â ùîð³÷íî ï³äâèùóþòü êâàë³ô³êàö³þ, ïðîõîäÿòü ïåðåï³äãîòîâêó àáî 
ïåðâèííó ï³äãîòîâêó.

Äàí³ òàáë. 2 ñâ³ä÷àòü, ùî ÷èñåëüí³ñòü òèõ, ùî íàâ÷èëèñÿ íîâèõ ïðîôåñ³é, 
ñêîðîòèëàñü, îäíàê ¿õ ÷àñòêà ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â ìàéæå 
íå çì³íþºòüñÿ. Ïðè öüîìó çðîñëà ÷àñòêà ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïåðâèííó 
ï³äãîòîâêó (íà 3,8 â. ï.). Цå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîôåñ³éí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
íåñïðîìîæí³ çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ðîáî÷î¿ ñèëè íåîáõ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ 
äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, òîìó ï³äïðèºìñòâà çìóøåí³ âñå á³ëüøå çä³éñíþâàòè 
íåîáõ³äíó ïåðâèííó ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó.

 Таблиця 2  

Охоплення працівників добувної промисловості  
виробничим навчанням у 2006- 2008 рр. * 

 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 р. у % до 
2006 р. 

1. Навчилися новим 
професіям, тис. осіб; 42,3 39,3 39,1 92,4 

у % до облікової кількості 
штатних працівників 8,3 7,8 8,3 100,0 

2. Частка нових працівників, 
які пройшли: первинну 
підготовку, %  

27,1 28,3 30,9 114,0 

перепідготовку, % 72,9 71,1 69,1 94,8 
3. Підвищили кваліфікацію, 

тис. осіб; 69,6 70,4 68,0 97,7 

у % до облікової кількості 
штатних працівників 13,7 14,0 14,4 105,1 

4. Частка працівників, які 
підвищили кваліфікацію:      

на виробництві, % 79,9 79,0 76,9 96,2 
у навчальних закладах, % 20,1 21,0 23,1 114,9 

* Складено за [2–4]. 
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Ó ñèñòåì³ ôîðìóâàííÿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó âàæëèâå ì³ñöå çàéìàº ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿, ÿêå çàáåçïå÷óº ï³äòðèìêó íåîáõ³äíî¿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü òà 
óì³íü, ðîçâèòîê êîìïåòåíö³é, ãíó÷êó àäàïòàö³þ ïðàö³âíèêà äî ì³íëèâèõ óìîâ 
âèðîáíèöòâà. Ó äîáóâí³é ïðîìèñëîâîñò³ ùîð³÷íî ï³äâèùóº êâàë³ô³êàö³þ áëèçüêî 
14% øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â, îòæå ïåð³îä îíîâëåííÿ çíàíü ñêëàäàº á³ëüøå 7 ðîê³â, 
ùî íå â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà íà ³ííîâàö³éí³é 
îñíîâ³. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â îñíîâíîìó çä³éñíþºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ (77% 
òèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ï³äâèùóâàëè ñâ³é ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü). Ïîçèòèâíèì º ïåâíå 
çðîñòàííÿ ÷àñòêè òèõ, ÿê³ öå ðîáèëè ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Аíàë³ç âèòðàò ï³äïðèºìñòâ íà ðîáî÷ó ñèëó ïîêàçóº, ùî ï³äïðèºìñòâà 
³íâåñòóþòü ó ðîçâèòîê ïåðñîíàëó íå äîñèòü âåëèê³ êîøòè (òàáë. 3).

Чàñòêà âèòðàò íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ñêëàäàº âñüîãî 0,2% â³ä óñ³õ âèòðàò 
íà ðîáî÷ó ñèëó. Íà îäíîãî ïðàö³âíèêà ï³äïðèºìñòâà ³íâåñòóþòü ó ðîçâèòîê 
ëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó ìåíøå 60 ãðí. íà ð³ê, ùî º âêðàé íèçüêèì ïîêàçíèêîì 
ïîð³âíÿíî ç ðîçâèíåíèìè êðà¿íàìè òà ïðîâ³äíèìè ì³æíàðîäíèìè êîìïàí³ÿìè. 
Òàê, íàïðèêëàä, êîðïîðàö³ÿ «Ìîòîðîëà» ùîð³÷íî ³íâåñòóº â ï³äãîòîâêó êàäð³â 
120 ìëí. äîë. [5, ñ. 31]. Ó Бåëüã³¿ ï³äïðèºìñòâà âèòðà÷àþòü íà íàâ÷àííÿ îäíîãî 
ïðàö³âíèêà ïîíàä 1200 ºâðî íà ð³ê, ïîëîâèíà ö³º¿ ñóìè êîìïåíñóºòüñÿ äåðæàâîþ 
[6, ñ. 81].

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà íå âèêîðèñòîâóþòü óñ³õ 
ìîæëèâîñòåé äëÿ ðîçâèòêó ïåðñîíàëó. Çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî 
îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ» (ñò. 5.4.2), ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ïðàâî 
âêëþ÷àòè äî âàëîâèõ âèòðàò âèòðàòè íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ ó ñóì³ äî 3% ôîíäó îïëàòè ïðàö³ çâ³òíîãî ïåð³îäó. Фàêòè÷í³ 
âèòðàòè íà îñâ³òó ï³äïðèºìñòâ äîáóâíî¿ ãàëóç³ ó 15 ðàç³â íèæ÷³ çà íîðìàòèâí³ 
ïîëîæåííÿ.

Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì âóã³ëüíî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè ì³æíàðîäíèìè ôàõ³âöÿìè 
ó ðàìêàõ Ïðîãðàìè ï³äòðèìêè âóã³ëüíîãî ñåêòîðà, ÿêà ô³íàíñóºòüñÿ ªÑ, 
âèÿâèëî, ùî ³íòåðåñ ÿê ðîáîòîäàâö³â, òàê ³ ïðàö³âíèê³â äî ó÷àñò³ ó ïðîôåñ³éí³é 
ï³äãîòîâö³ òà ïåðåï³äãîòîâö³ äîñèòü íåâèñîêèé [7, ñ. 25]. Цå çóìîâëåíî, íà íàøó 
äóìêó, òèì, ùî âóã³ëüíà ïðîìèñëîâ³ñòü íàðàç³ íå ñòàëà íà øëÿõ ³ííîâàö³éíîãî 
ðîçâèòêó. Ð³âåíü ³ííîâàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ³ç äîáóâàííÿ ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íèõ êîðèñíèõ êîïàëèí º íàéíèæ÷èì ñåðåä óñ³õ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ 
(ðèñ. 3). Ó 2008 ð. âñüîãî 11 ï³äïðèºìñòâ (4% äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³) çàéìàëèñü 
³ííîâàö³ÿìè, â òîé ÷àñ ÿê ó ïðîìèñëîâîñò³ òàêèõ áóëî 1397, àáî 13% [8, ñ. 328].

 Таблиця 3 

Витрати на розвиток персоналу підприємств добувної промисловості у 2006 р.* 

Показники витрат Добувна про-
мисловість 

У тому числі добування 
паливно-енергетичних 

корисних копалин 

Витрачено на професійне навчання, 
млн. грн. 2 994,4 2 103,1 

Частка витрат на професійне навчання у 
загальних витратах на робочу силу, % 0,2 0,2 

Витрати на професійне навчання у 
розрахунку на одного штатного 
працівника, грн. на рік 

57,6 55,9 

* Складено за [4, с. 361-363]. 
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Íå³ííîâàö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó äîáóâíî¿ âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ âåäå ó ãëóõèé êóò, â³í ïðèçâîäèòü äî äåãðàäàö³¿ âèðîáíèöòâà, âòðàòè 
конкурентних  позицій.  Тому  серед  першочергових  завдань  Мінвуглепрому  – 
çàâäàííÿ ìîäåðí³çàö³¿ øàõòíîãî ôîíäó òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ âèðîáíèöòâà. 
Ó âóã³ëüí³é ãàëóç³ ïëàíóºòüñÿ øëÿõîì çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ñòâîðþâàòè 
âèñîêîïðîäóêòèâí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Вñå öå âèìàãàº ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè, 
ðîçâèòêó ëþäñüêîãî êàï³òàëó øëÿõîì ìîäåðí³çàö³¿ òà ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè íà âèðîáíèöòâ³. 

Фàõ³âö³ âèçíà÷àþòü íàÿâí³ñòü ñóòòºâèõ ïðîáëåì ³ç çàáåçïå÷åííÿì âóã³ëüíî¿ 
ãàëóç³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè êàäðàìè. Òîìó íå âèïàäêîâèì º òå, ùî ì³æíàðîäí³ 
ôàõ³âö³ ³ç Ïðîãðàìè ï³äòðèìêè âóã³ëüíîãî ñåêòîðà ðåêîìåíäóþòü Óðÿäó Óêðà¿íè 
ñóòòºâî ïîë³ïøèòè ñèòóàö³þ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ãàëóç³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì 
ïåðñîíàëîì [7].

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ï³äïðèºìñòâà äîáóâíî¿, â òîìó ÷èñë³ é âóã³ëüíî¿, 
ïðîìèñëîâîñò³ íå çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê ëþäñüêîãî êàï³òàëó íà íåîáõ³äíîìó 
ð³âí³. Íèçüêà ÷àñòêà âèòðàò íà ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, âåëèêà ïåð³îäè÷í³ñòü 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ íå çàáåçïå÷óþòü ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè. 
Вðàõîâóþ÷è òå, ùî äîáóâíà ïðîìèñëîâ³ñòü ÷åðåç âàæê³ òà íåáåçïå÷í³ óìîâè 
ïðàö³ º ìàëîïðèâàáëèâîþ ñôåðîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ äëÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ 
ïðàö³âíèê³â, îñíîâíîþ ñòðàòåã³÷íîþ ë³í³ºþ íàãðîìàäæåííÿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó 
ãàëóç³ ìàº áóòè ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³. Äëÿ öüîãî 
íåîáõ³äíî â ìåæàõ Кîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ âóã³ëüíî¿ ãàëóç³ àáî îêðåìî ðîçðîáèòè 
Кîíöåïö³þ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ãàëóç³, îá´ðóíòóâàòè 
íåîáõ³äí³ çàõîäè, ó òîìó ÷èñë³: 
−	 íà êîæíîìó ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíèòè îö³íêó îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ 

ïðàö³âíèê³â òà éîãî â³äïîâ³äíîñò³ âèêîíóâàíèì òðóäîâèì îáîâ’ÿçêàì;
−	 âèçíà÷èòè ïîòðåáó ó ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àíí³ â³äïîâ³äíî äî ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó 

ï³äïðèºìñòâ;
−	 ðîçðîáèòè êîìïëåêñíó ïðîãðàìó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ âñ³õ êàòåãîð³é 

ïðàö³âíèê³â, ò³ñíî ïîâ’ÿçàâøè ¿¿ ç ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó (àáî ìîäåðí³çàö³¿) 
âóã³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ;

−	 çàáåçïå÷èòè ìîòèâàö³þ äî íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â, ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè 
äëÿ ïîºäíàííÿ ðîáîòè, íàâ÷àííÿ òà âèêîíàííÿ ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â. 
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Залознова Ю.С. Развитие человеческого капитала как условие повышения конкурентоспособности 
угольной отрасли.

Представлено теоретико-методологическое обоснование человеческого капитала как фактора 
конкурентоспособности. Определены негативные тенденции сокращения численности персонала 
угольной промышленности и невысокого уровня образования работников. Осуществлена оценка 
условий и возможностей развития человеческого капитала в угольной отрасли. Определены 
недостатки действующей системы профессиональной подготовки и повышения квалификации. 
Предложены пути повышения инновационной активности уровня и качества кадрового обеспе-
чения угольной промышленности через разработку Концепции кадрового обеспечения отрасли. 
Мероприятия по ее реализации нуждаются в сбалансированности между образовательно-про-
фессиональным уровнем и трудовыми обязанностями, стратегиями развития предприятий и 
персонала.
Ключевые слова: человеческий капитал, угольная отрасль, развитие, профессиональное обучение.

Zaloznova Yu.S. Development of Human Capital as a Condition for Improving Competitiveness of Coal 
Industry.

Theoretical and methodological explanation of human capital as competitiveness factor is presented. 
Negative trends in reduction of employees in coal industry and low educational level of these employees 
are defined. Estimation of conditions and possibilities of human capital development in the coal industry 
is carried out. Disadvantages in existing vocational system and advanced training are defined. The ways 
for increasing of innovative activity and quality of personnel in coal industry are offered through devel-
opment of the Concept for Personnel Maintenance in the industry. Activities for this Concept realization 
require the balanced approach between educational-professional level and worker’s responsibilities, 
between the strategies for enterprises’ and personnel development.
Key words: human capital, coal industry, development, vocational training.
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