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У дисертаційній роботі здійснено постановку та запропоновано 

вирішення важливого для економіки України завдання формування ринкового 

потенціалу металургійних підприємств з врахуванням оцінки використання їх 

людського капіталу. 

На основі аналізу характеру і тенденцій розвитку досліджень ринкового 

потенціалу запропоноване авторське визначення в якому під ринковим 

потенціалом підприємства розуміються можливості й ризики розвитку 

підприємства під впливом керованих та некерованих чинників ринку. 

Для підтвердження змісту отриманого визначення виконано аналіз 

можливостей оцінки ринкового потенціалу підприємства та чинників, що 

впливають на його величину.  

Запропоновано оціночний механізм капіталізації ринкового потенціалу 

підприємства, який включає: аналіз цільового ринку; визначення загальних та 

специфічних характеристик його складових; вибір оціночного підходу з 

обґрунтуванням вартісних та інтегральних показників (зокрема ринкової 

позиції), а також визначення ефективності капіталізації ринкового потенціалу 

(коефіцієнта капіталізації). 

Доведено, що поняття «ринкового потенціалу» та «людського капіталу» є 

взаємозв’язаними. Кількісною характеристикою цього зв’язку є параметр 

«вартість капіталу», аналітична база якого побудована на методах капіталізації 
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підприємства. Розроблено структурно-логічну схему взаємозв’язку основних 

наукових понять розглянутих у дослідженні («людський капітал – капіталізація 

– вартість підприємства – ринковий потенціал»). 

У роботі з’ясовано, що для ефективного функціонування та розвитку 

підприємства на ринку необхідно реалізувати його ринковий потенціал, а 

результатом реалізації ринкового потенціалу підприємства виступають як 

отримані доходи та ринкова вартість підприємства, так й інтегральні критерії, 

які відображують ринкову частку підприємства, його ринкову позицію та 

конкурентну репутацію. 

Для обґрунтування та визначення майбутніх стратегічних перспектив 

розвитку підприємства сформовано оціночну базу ринкового потенціалу 

підприємства, яка складається з відповідних ресурсів  активів підприємства, 

витрат та не фінансових показників діяльності. 

Встановлено що, оцінка людського капіталу здійснюється в процесі 

капіталізації його складової – трудового потенціалу, величина якого, в свою 

чергу, виступає вартісною оцінкою трудових ресурсів підприємства. 

Для вдосконалення оціночного інструментарію людського капіталу, як 

елементу ринкового потенціалу підприємства, в роботі досліджено, етапи 

розвитку сутності поняття людського капіталу. На основі проведених 

досліджень, сформований підхід, в якому людський капітал розглядається, як 

частка вартості підприємства та враховуються відмінності окремих форм 

капіталу, а саме економічна форма  частка, яка може безпосередньо 

визначатися вартісними показниками); культурна  частка, яка конвертується в 

економічний капітал частково – здатності, компетенції людини тощо; соціальна 

 у вигляді різного роду соціальних атрибутів, «зв’язків», connections); 

символічна  вид капіталу, що має визнання у суспільстві – престиж, репутація, 

честь тощо. У роботі досліджено економічна форма людського капіталу (тобто 

вона може безпосередньо визначатися вартісними показниками), як частка 

вартості підприємства і як реальне джерело коштів, які можуть бути 
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безпосередньо інвестовані у розвиток конкретної людини або групи команди, 

колективу, нації тощо. 

Доведено, що кожна особа за час свого життя накопичує власний 

людський капітал. При цьому, ринкова вартість її праці та дохід, від 

вкладених в її розвиток підприємством коштів, і є та ціна, яку сплачує 

підприємство за можливість використання (запозичення) індивідуального 

людського капіталу і, згідно теорії відсотка, визначається як частка від основної 

суми капіталу, та виражає вартість послуги, яка забезпечується цим капіталом у 

момент його участі у виробничому процесі, як його тимчасового чинника. 

На основі запропонованої оціночної бази ринкового потенціалу, 

сформовано підходи до урахування людського капіталу, як його елементу. Для 

цього спеціально розроблені облікові документи, інформація з яких, є базою 

для формування балансу людського капіталу в системі управлінського обліку 

підприємства. 

На прикладі ринкової історії ПАТ «ЄВРАЗ  Дніпровський 

металургійний завод» встановлена сумарна недооцінка ринкової вартості 

підприємства за рахунок накопиченої вартості людського капіталу. 

Для визначення галузевих характеристик ринкового потенціалу сучасних 

вітчизняних металургійних підприємств в роботі сформовано поняття 

трансформаційного розвитку. 

Розрахована та представлена динаміка основних вартісних показників 

людського капіталу та проаналізовано тенденції трансформаційних процесів в 

гірничо-металургійному комплексі України, що впливають на ефективність 

використання людського капіталу металургійними підприємствами і, як 

наслідок, на реалізацію їх ринкового потенціалу. 

Сформовано блок-схему аналізу чинників формування ринкового 

потенціалу металургійного підприємства на основі якої досліджено значущість 

впливу показників вартості людського капіталу на ринковий потенціал 

металургійних підприємств групи Металургпрому (16 металургійних та 
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феросплавних заводів цієї групи виготовляють понад 50% усієї продукції 

гірничо-металургійного комплексу). 

За допомогою кластерного аналізу визначено інтегральну характеристику – 

ринкову позицію металургійного підприємства серед своїх найближчих 

конкурентів на цільовому ринку.  

Результати досліджень, підтверджують наявність взаємозв’язку та 

обґрунтовують вплив показників оцінки використання людського капіталу на 

ринкову позицію металургійних підприємств та, відповідно, й на реалізацію їх 

ринкового потенціалу. 

Ключові слова: ринковий потенціал, формування, людський капітал, 

механізм капіталізації, індекс ефективності використання, ціна залучення, 

конкурентна позиція.  
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SUMMARY 

 

Fonarova T.A. Formation of market potential of metallurgical enterprises on the 

basis of assessment of the use of their human capital.  Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript.  

Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 

08.00.04 – economy and management of the enterprises (by types of economic 

activity). – National metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, 2019.  National 

Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2019. 

In the dissertation the formulation is made and the solution of the problem of 

formation of the market potential of metallurgical enterprises important for the 

economy of Ukraine taking into account the estimation of the use of their human 

capital is offered. 

On the basis of the analysis of the nature and tendencies of the development of 

market potential research, the proposed author's is defined in which under the market 

potential of the enterprise are understood the opportunities and risks of the enterprise 

development under the influence of managed and unmanaged factors of the market. 

In order to confirm the content of the obtained definition, an analysis of the 

possibilities of assessing the market potential of the enterprise and the factors that 

may affect its value was performed. 

The author's conception of the evaluation mechanism by capitalization of the 

market potential of the enterprise is proposed, which includes: analysis of the 

industry market and determination of the structure of the market potential; 

determination of general and specific characteristics of market potential components; 

choice of valuation approach: determination of value and integral indicators (in 

particular market position), and determination of capitalization efficiency of market 

potential (capitalization ratio). 

In order to substantiate the relationship between «market potential» and «human 

capital» within the logical chain «human capital - capitalization - enterprise value - 

market potential», a quantitative characteristic, which determines the homogeneity of 
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this chain, is considered to be the parameter «cost of capital», the analytical base of 

which built on enterprise capitalization methods. 

In the work it is proved that for the effective functioning and development of the 

enterprise in the market it is necessary to realize its market potential, and as a result 

of realization of the market potential of the enterprise act both the received income 

and market value of the enterprise, as well as integral criteria that reflect the market 

share of the enterprise, its market position and competitive position. reputation. 

In order to substantiate and determine the future strategic prospects of the 

enterprise development, an estimation base of the market potential of the enterprise is 

formed, which consists of the corresponding resources and assets of the enterprise, 

expenses and non-financial indicators of activity. 

It is established that, as the potential of an enterprise cannot be determined and 

managed solely on the basis of the market value of the enterprise, so the potential of 

human capital must include all possible systemic factors of its value formation. 

To take into account human capital, as one of the assets of the enterprise, human 

capital is included in the estimation base of the market potential. 

In order to improve the human capital appraisal toolkit, as an element of the 

enterprise market potential, the stages of development of the essence of the concept 

of human capital are investigated. Based on the conducted research, an approach has 

been developed in which human capital is considered as a share of the value of the 

enterprise and the differences of particular forms of capital, namely the economic 

form (a share that can be directly determined by the cost indicators) are taken into 

account; cultural  share that is converted into economic capital in part  ability, 

human competence, etc.; social  in the form of various social attributes  

connections); symbolic  the kind of capital that is recognized in society  prestige, 

reputation, honor, etc. 

It is proved that each person accumulates his own human capital during his life. 

The value of this accumulated individual human capital is in fact its market value, 

that is, it shows how much it costs to attract and retain a hired employee during the 

year. 
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It is substantiated that individual human capital should be considered as the 

property of the employee, with the market price of his labor and income from the 

funds invested in its development by the enterprise and is the price paid by the 

enterprise for the possibility of using (borrowing) individual human capital and 

according to percent theory is defined as the proportion (percentage) of the principal. 

To determine the sectoral characteristics of the market potential of modern 

domestic metallurgical enterprises, the concept of transformational development has 

been formed. 

The dynamics of the basic human capital indicators at the sectoral level are 

determined, and the tendencies of transformation processes in the mining and 

metallurgical complex of Ukraine, which affect the efficiency of human capital 

utilization of metallurgical enterprises and, as a consequence, the realization of their 

market potential, are analyzed. 

Based on the proposed assessment base of market potential, approaches to 

accounting for human capital as its element have been formed. 

The work deals with accounting of individual human capital by value indicators. 

For information support of accounting of the state and estimation of the human 

capital in work the forms of the accounting cards are offered, information from 

which, should be the basis for formation of the management balance of the human 

capital in the system of management accounting of the enterprise. 

On the example of the activity of PJSC «EVRAZ – DMZ» it is found that the 

total undervaluation of the market value of the enterprise taking into account the 

accumulated cost of human capital amounted to UAH 583 million. 

An explicit model of analysis of factors of formation of market potential of 

metallurgical enterprise and estimation of indicators of use of their human capital has 

been formed. metallurgical complex). 

Using cluster analysis and a set of market potential indicators of the above group 

of enterprises, the influence of human capital cost indicators on the integral 

characteristic of market potential  the market position of a metallurgical enterprise 

among its closest competitors in the domestic market  was proved. 
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Keywords: market potential, formation, human capital, mechanism of 

capitalization, efficiency index of use, price of attraction, competitive position. 
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