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ваблюють більші інвестиції, ними легше управляти 
та регулювати їх діяльність, вони є більш конкурен-
тоспроможними на глобальному рівні. Парадоксаль-
но, але аргументи і прихильників лібералізації євро-
пейських енергоринків та енергогалузей, і аргументи 
їх опонентів є однаково слушними, тому й вирішення 
цієї проблеми лежить не на рівні уніфікованої полі-
тики Європейського Союзу, а на рівні національних 
енергетичних політик, коли кожна окрема країна 
обирає собі ту форму організації енергетичної галузі 
та енергетичного ринку, яка найбільш їй підходить.

3. Третя суперечність спільної енергетичної по-
літики країн ЄС полягає у тому, що спільна та уніфі-
кована для всіх країн-членів енергетична стратегія 
може призвести до руйнації національно унікальних 
та усталених впродовж багатьох десятиліть пропо-
рційних співвідношень між різними енергоресурсами 
в рамках енергетичних комплексів кожної окремої 
країни-члена ЄС.

4. Четверта суперечність спільної енергетичної по-
літики ЄС випливає зі зростаючої залежності Європей-
ського Союзу від імпортних енергоносіїв. До 2030 р. 
ситуація може стати критичною, тому жодна уніфіка-
ція енергетичних законодавств країн-членів ЄС тут не 
зарадить, адже бракує фінансів та технологій. В остан-
ньому випадку йдеться про технології виробництва 
енергії на основі альтернативних та поновлюваних 
джерел. На сьогодні ці технології все ще залишаються 
дорогими і недостатньо ефективними, і навряд чи змо-
жуть найближчим часом замінити традиційні способи 
виробництва енергії. Крім того, альтернативні та по-
новлювані види енергоресурсів також не є цілковито 
екологічно безпечними. Частина з них спричиняє той 
самий парниковий ефект, а частина створює якісно 
нові екологічні загрози. Тому, з реалістичного погля-
ду, єдиними більш-менш ефективними елементами 
спільної енергетичної політики країн Європейського 
Союзу є енергозаощадження і розвиток атомної та гід-
роенергетики.

5. Уніфікація енергетичних законодавств країн-
членів ЄС мало чим допоможе цим країнам в їх ді-
яльності на світових енергоринках, ситуація на яких 
прискорено загострюється через вичерпання запасів 
енергоресурсів, зростаюче споживання традиційних 
енергоресурсів та відповідне зростання цін на них, а 
також прискорену політизацію глобальних енерге-
тичних проблем. На сьогодні набагато важливішим 
від законодавчої уніфікації є уніфікація технологіч-
на, спрямована на створення єдиної загальноєвропей-
ської енергомережі та запасів енергоресурсів, а також 
мобілізація фінансових ресурсів задля розвитку і мо-
дернізації енергетичних комплексів країн-членів ЄС.
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АнотАція
Проаналізовано систему внутрішніх факторів, що впливають 

на розвиток людського капіталу. Деталізовано вплив внутрішніх 
факторів на результуючий показник. Досліджено якісний вплив 
внутрішніх факторів на розвиток людського капіталу виробничої 
організації шляхом підтвердження гіпотези дослідження.

Ключові слова: знання, інтелект, капітал, внутрішні фактори, 
людський капітал, гіпотеза, методи навчання, тип особистості, ор-
ганізаційна культура.

АннотАция
Проанализирована система внутренних факторов, влияющих 

на развитие человеческого капитала. Детализировано влияние 
внутренних факторов на результирующий показатель. исследо-
вано качественное влияние внутренних факторов на развитие 
человеческого капитала производственной организации путем 
подтверждения гипотезы исследования.
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Аnnotation
The system of internal factors that influence the development of 

human capital. Detail the influence of internal factors on the resulting 
figure. Qualitative influence of internal factors on the development 
of human capital production organization by confirmation of the 
hypothesis of the study.
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Вступ. Нові умови господарювання у ХХІ століт-
ті свідчать про принципово новий етап розвитку сус-
пільства. Незважаючи на те, що у центрі розвитку 
економіки залишається людина з її індивідуальними 
характеристиками, орієнтир зміщено у напрямку її 
знаннєвого капіталу та здатності до саморозвитку 
та самовдосконалення. Новий етап розвитку харак-
теризується тенденціями глобалізації суспільного 
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2. В кожному колективі використовується особли-

ве сполучення методів навчання для розвитку профе-
сійного потенціалу. 

3. Організаційна культура, що панує в колективі, є 
синтезом цінностей еталонних культур.

Перевірку гіпотез реалізовано з використанням 
оцінок фактичного (Ф) і бажаного (Б) стану характе-
ристик. 

Результати діагностики розвитку інтелектів пра-
цівниками двох відділів представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1
оцінка типів особистості у двох відділах

(середній бал)

Тип інтелекту
БПК БРС

Ф Б Ф Б

Інтелектуальний 4,4 3,8 4,1 4,3

Емоційний 3,4 3,1 4,1 3,9

Практичний 2,8 3,4 3,8 4,7

Графічно результати тестування методів навчання 
представлено на рис. 1.1.

За даними табл. 1 і рис. 1, видно, що в обох колек-
тивах немає проблем з емоційним інтелектом, обидва 
колективи мають фактичний рівень його розвитку, 
близький до бажаного. Найбільшу увагу керівникам 
колективів слід надавати розвитку практичного інте-
лекту підлеглих.

Бюро підготовки та підвищення кваліфікації (Бпк)

Бюро з роботи із спеціалістами та службовцями (БрС).

рис. 1.1. результати діагностики
типу особистості у відділах

Тобто сформульована гіпотеза підтвердилася. 
Результати оцінки стану методів навчання у двох 

відділах представлено у табл. 1.2. Вони дають змогу 
констатувати відмінності рівня розвитку методів на-
вчання у колективах.

Таблиця 1.2
оцінки методів навчання працівниками двох відділів 

(середній бал)

Показник
БПК БРС

фак-
тично

бажа-
но

фак-
тично

бажа-
но

Навчання на робочому місці: 

МНІ Інструктаж 5,00 5,00 4,67 4,33

МНН Наставництво 4,83 5,00 4,33 4,22

Л
ю

дськи
й

 кап
італ

Методи навчання

Організаційна 
культура

Тип особистості

О
Р

Г
А

Н
ІЗА

Ц
ІЯ

Усталеність умов 
функціонування колективу

Особливості сфери  
керівництва

Природно-закладені 
характеристики

розвитку, переходом від індустріальних до науково-
інформаційних технологій, їх характерною рисою є 
зростання ролі знань, інформації і інтелекту, просто-
ром для реалізації яких є людський капітал.

Проблемам формування та розвитку людського 
капіталу підприємства присвячені роботи таких за-
рубіжних вчених, як: Г. Бекер [1], Е. Брукинг [3], А. 
Маршалл [3], М. Мелоун, Л. Едвінсон [4], та вітчиз-
няних вчених: О. А. Грішнова [5], М. І. Дрозач [6], В. 
Дієсперова [15], О. М. Вакульчик, Г. Л. Ступнікер [7], 
М. Ажажа [8], В. Антонюк [9], Є. Бородина [10], О. Го-
ловінов [11], Н. Корольова [12] І. В. Журавльова [13], 
Г. В. Назарова [14]. На думку В. Дієсперова, теорія 
людського капіталу відкриває перспективи вдоско-
налення суспільних відносин і пов’язаного з цим при-
скорення соціально-економічного розвитку [15, с. 6]. 
Але перш ніж впровадити політику пошуків резервів 
розвитку людського капіталу постає проблема враху-
вання факторів, що впливають на нього.

Мета статті: теоретико-методичне дослідження 
факторів розвитку людського капіталу в рамках ви-
робничої організації. 

основна частина. Узагальнення точок зору, що 
представлені у наукових джерелах [1-15], дає змогу 
стверджувати, що людський капітал знаходиться під 
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Вироб-
нича організація як самостійний суб’єкт господарю-
вання здатна впливати більше на внутрішні фактори, 
зовнішні є менш досяжними, формуються більш неза-
лежно. Внутрішні фактори, які обрані предметом до-
слідження автора, представлені на рис. 1.

рис. 1. поле предмету дослідження.

Найпоширенішим методом діагностики явищ і 
процесів в соціальному середовищі є метод анкетуван-
ня. Саме опитування з використанням розроблених 
попередньо анкет працівників бюро підготовки та під-
вищення кваліфікації (БПК) та бюро з роботи із спе-
ціалістами та службовцями (БРС) конкретної вироб-
ничої організації дали змогу отримати оцінку таких 
внутрішніх факторів розвитку людського капіталу:

1. Узагальнена оцінка рівня розвитку в колективі 
трьох інтелектів (логічного, емоційного і практичного).

2. Актуальність методів розвитку професійно-
кваліфікаційного потенціалу через освіту, які були 
розподілені на групи: а) навчання на робочому місці 
(інструктаж, наставництво, стажування); б) навчання 
поза робочим місцем (лекція, тренінг, ділова гра, пре-
зентація, обмін досвідом).

3. Характеристики організаційної культури (пере-
вірялась розповсюдженість і актуальність цінностей 
органічної, адхократичної, бюрократичної, партиси-
пативної і підприємницької культур). 

Кількісне вимірювання обраних для дослідження 
характеристик здійснювалося в балах, причому була 
обрана п’ятиінтервальна шкала, в якій оцінка 5 балів 
констатувала найвищий позитивний рівень розвитку 
характеристики.

За аналізом літератури [12; 13] були сформульова-
ні такі гіпотези, що підлягали перевірці: 

1. Кожний колектив має свій перелік актуальних 
ресурсів розвитку людського капіталу й умов для вве-
дення їх в дію. 
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Тобто друга гіпотеза одержує підтвердження. Слід 
звернути увагу на низький рівень бажаного рівня ви-
користання зазначених показників в обох відділах, це 
може стати сигналом щодо низької доцільності їх ви-
користання взагалі.

Результати оцінки цінностей організаційної куль-
тури у двох відділах представлено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3
результати оцінки організаційної культури 

у відділах (середній бал)

Тип організацій-
ної культури

БПК БРС

фак-
тично бажано фак-

тично бажано

Органічна 3,5 4,2 4,0 4,2

Адхократична 3,4 3,2 3,6 3,9

Бюрократична 3,9 3,8 4,1 4,3

Партисипативна 3,7 4,7 4,3 4,1

Підприємницька 3,3 3,9 3,7 4,0

Графічно результати оцінки методів навчання 
представлено на рис. 1.3., 1.4.

рис. 1.3. оцінки організаційної культури відділу 
підготовки та підвищення кваліфікації (Бпк)

рис. 1.4. оцінки організаційної культури бюро
з роботи із спеціалістами та службовцями (БрС)

За результатами, наведеними у табл. 1.3 і рис. 1.3. 
та 1.4, можна зробити висновок, що третя гіпотеза 
отримує підтвердження. У бюро підготовки та підви-
щення кваліфікації (БПК) фактично домінує бюро-
кратичний тип організаційної культури, діяльність 
колективу підпорядкована значному рівню офіційної 
регламентації, а партисипативний тип, коли діяль-
ність підприємства орієнтована на взаємодію підле-
глого і менеджера при формуванні цілей та визначенні 
ресурсів для їх досягнення, домінує на бажаному рівні 
та буде слугувати підвищенню ефективності діяльнос-
ті колективу. У бюро підготовки та підвищення ква-
ліфікації (БПК) фактично спостерігається поєднання 
цінностей всіх типів організаційної культури, але до-
мінує партисипативний, коли діяльність підприєм-
ства орієнтована на взаємодію підлеглого і менеджера 
у формуванні цілей та визначенні ресурсів для їх до-
сягнення, а бажаним є підвищення регламентації ді-
яльності колективу, тобто бюрократичний тип.

Висновок. Розвиток людського капіталу колективів 
організації знаходиться під впливом таких внутрішніх 
факторів розвитку, як тип особистості, який формуєть-
ся поєднанням логічного, емоційного і практичного ін-

МНС Стажування 4,67 5,00 4,00 4,11

МНР Ротація 3,83 3,83 3,22 4,11

Навчання поза робочим місцем: 

МНЛ Лекція 4,33 4,67 3,44 4,11

МНТ Тренінг 4,67 4,50 3,56 4,33

МНД Ділова гра 3,67 4,00 3,56 4,00

МНП Презентація 4,00 4,50 3,22 4,22

МНО Обмін досвідом 4,00 4,83 3,56 4,33

Практично персонал двох відділів задоволений 
станом таких методів навчання, як інструктаж, на-
ставництво, стажування. Потребує уваги опанування 
технологій ротації керівником бюро з роботи із спеціа-
лістами та службовцями.

Графічно результати оцінок методів навчання 
представлено на рис. 1.2. та 1.3.

Бюро підготовки та підвищення кваліфікації (Бпк)

Бюро з работи із спеціалістами та службовцями (БрС)

рис. 1.2. оцінки методів навчання на робочому місці

Бюро підготовки та підвищення кваліфікації (Бпк)

Бюро з работи із спеціалістами та службовцями (БрС)
 

рис. 1.3. оцінка навчання поза робочим місцем
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телектів; методів навчання які забезпечують розвиток 
професійно-кваліфікаційного потенціалу працівників; 
організаційної культури, яка сприяє консолідації ро-
бочої сили окремих працівників у колективну робочу 
силу. Подальші дослідження автора доцільно спряму-
вати на детальний аналіз залежності внутрішніх фак-
торів розвитку людського капіталу колективу від інди-
відуальних характеристик його членів. 
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лЮДСький поТенцІАл І його роЗВиТок 
у СВІТлІ еконоМІчної криЗи

human potential and itS deVelopment 
in the lightof economic criSiS

АнотАція
Розкрито феноменологію людського розвитку і людського по-

тенціалу та їхня специфіка, визначена концепція антикризового 
управління та задачі антикризових менеджерів, визначені напрям-
ки антикризової інвестиційно-інноваційної діяльності, окреслені 
причини фактичної стагнації економіки України, та проблеми під-
готовки сучасних антикризових менеджерів.

Ключові слова: людський розвиток, людський фактор, люд-
ський потенціал, людський капітал, індекс людського розвитку, кри-
за, антикризовий менеджмент.

АннотАция
Раскрыта феноменология человеческого развития и челове-

ческого потенциала и их специфика, определена концепция ан-
тикризисного управления и задачи антикризисных менеджеров, 
определены направления антикризисной инвестиционно-инно-
вационной деятельности, очерчены причины фактической стаг-
нации экономики Украины, и проблемы подготовки современных 
антикризисных менеджеров.

Ключевые слова: человеческое развитие, человеческое фак-
тор, человеческий потенциал, человеческий капитал, индекс чело-
веческого развития, кризис, антикризисный менеджмент.

AnnotAtion
Exposed fenomenology of human development and human 

potential and their specificы, certain conception of crisis management 
and tasks of crisis managers, certain directions of anticrisis investment-
innovative to activity, outlined reasons of actual stagnatin of Ukrainian 
economy, and problems of preparation of modern crisis managers. 

Key words: human development, human factor, human potential, 
human capital, index of human development, crisis, anticrisis 
management.

постановка проблеми. Важливою умовою для здій-
снення економічних реформ в Україні є вплив таких 
чинників, вагомість яких у вітчизняному менеджмен-
ті занижується, але які часто є для нашої економіки 
ключовими. Це – людський потенціал і методи його 
використання. З усіх організаційних ресурсів саме 
«людський ресурс» або «людський потенціал» став 
ресурсом, що має найбільші резерви для підвищення 
ефективності функціонування сучасної організації. 
Незалежно від того, скільки часу і коштів вкладається 
в нові технології або системи, саме люди і те, що вони 
роблять (та виробляють), і є запорукою успіху.

В Україні тематика людського розвитку, залишаю-
чись цілком прагматичною й ув’язаною із соціально-еко-
номічними завданнями, набула нової якості й виклика-
ла до життя теоретичні розробки концепцій «людського 
потенціалу», зокрема, активовані Інститутом людини та 
Інститутом філософії Російської академії наук. 

Наразі й у нашій країні, й за рубежем, з’являється 
все більше прихильників розуміння економічного 
розвитку як, насамперед, людського розвитку, роз-
ширення функцій і потенцій людину, нагромадження 
людського потенціалу і його використання в розшире-
нім суспільнім відтворенні в інтересах кожного члена 
суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В резуль-
таті економічної реформи з’явилась необхідність роз-
глядати розвиток людського потенціалу через призму 
стратегічного управління. Отже, в умовах ринкової 


