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слідницьких університетів, чітка система контролю, 
зміна суспільного ставлення до вищої освіти, активне 
застосування досвіду країн – ключових інноваторів у 
становленні конкурентоспроможної економіки (а та-
кож залучення провідних закордонних вчених до нау-
ково-дослідницької роботи корейських університетів) 
разом з урахуванням особливостей розвитку регіонів 
Південної Кореї – всі ці фактори зумовили успішність 
реформ системи вищої освіти країни.
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Постановка проблеми. Все більшого значення в 
регулюванні світо господарських відносин набувають 
імперативи глобального розвитку, які являють со-
бою обов’язкові, об’єктивно зумовлені принципи по-
водження суб’єктів глобальної системи, напрямки, 
форми і методи господарювання, механізми, інстру-
менти і засоби їх реалізації, що мають обов’язковий 
характер і використовуються в межах створювано-
го правового поля, що відбиває суспільні глобальні 
інтереси. Ключовими сучасними імперативами гло-
бального розвитку є: політичні, науково-технологіч-
ні, інформаційні, культурні, екологічні, соціально-
економічні, імперативи людського розвитку.

Саме тому дослідження провідних наукових еко-
номічних шкіл орієнтовані на виявлення імперати-
вів глобального розвитку та обґрунтування моделей 
оптимальної системної взаємодії з виокремленням не 
тільки позитивних впливів і наслідків глобалізації, 
а й її все більш руйнівних проявів у міжкраїновому, 
міжрегіональному та цивілізаційному контекстах.

Постановка завдання. Перманентні динамічні се-
редовищні зміни та поглиблення глобальних протиріч, 
з одного боку, знецінюють інструментарій ефективно-
го реагування на зміни параметрів соціально-еконо-
мічного розвитку, коли глобальна конкурентоспро-
можність країн та регіонів визначається не стільки 
інноваційністю і структурно-збалансованою економіч-
ною моделлю, скільки здатністю до самостабілізації, 
внутрішньої консолідації і пошуку оптимальних форм 
взаємодії. Саме це стимулює нові наукові досліджен-
ня в сфері соціалізації глобального розвитку, підви-
щує обґрунтованість дослідницьких узагальнень, про-
гнозів щодо практичних висновків та рекомендацій.

У зв’язку з цим метою даної статті є дослідження 
системи соціально-економічних імперативів глобаль-
ного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін 
«імператив» походить від латинського «imperatives» 
(владний, наказовий) і означає вимогу, наказ, закон. 
Раніше він використовувався у філософії для озна-
чення загальнозначущого морального наказу. У за-
гальновизнаному логічному трактуванні імператив 
означає безумовний принцип поводження [7, с. 372].

Взагалі термін «імператив», а саме «категоричний 
імператив» вперше вжив І. Кант. Він трактує «катего-
ричний імператив» як безумовне загальнообов’язкове 
формальне правило поведінки всіх людей. Категорич-
ний імператив вимагає поводитися завжди відповідно 
до принципу, який у будь-який час може стати за-
гальним моральним законом, і ставитися до людей як 
до мети, а не як до засобу [2].

У більш широкому значенні категоричним імпе-
ративом називають також основний принцип дії, що 
має абсолютний і безумовний характер, як, напри-
клад, необхідність боротьби за збереження миру, за 
виживання природи і т. д.

У нашому розумінні імперативи глобального роз-
витку являють собою обов’язкові, об’єктивно зумов-
лені принципи поводження суб’єктів глобальної сис-
теми, напрямки, форми і методи господарювання, 

механізми, інструменти і засоби їх реалізації, що 
мають обов’язковий характер і використовуються 
в межах створюваного правового поля, що відбиває 
суспільні глобальні інтереси.

Ключовими сучасними імперативами глобально-
го розвитку є: 1) політичні; 2) науково-технологічні; 
3) інформаційні; 4) культурні; 5) екологічні; 6) люд-
ського розвитку; 7) соціально-економічні.

У першу чергу коротко охарактеризуємо систему 
сучасних імперативів глобального розвитку.

Політичні імперативи глобального розвитку пе-
редбачають трансформацію уніполярної моделі сві-
тоустрою, в якому спостерігалося домінування США 
як лідера економічних і технологічних процесів, у 
поліполярну модель з посиленням ролі регіональних 
інтеграційних блоків та нових центрів світового еко-
номічного суперництва (Китай, Індія, Росія, країни 
близькосхідного регіону).

У свою чергу науково-технологічні імперативи 
глобального розвитку проявляються у прискоренні 
науково-технічного прогресу країн через їх залучен-
ня до процесу розробки ключових інновацій та їх ко-
мерціалізації [6, с. 87].

Щодо глобальних інформаційних імперативів, то 
основною їх закономірністю є феномен інформацій-
ного глобалізму, який перетворює інформацію в най-
важливіший економічний ресурс та спонукає країни 
до масового впровадження в усі сфери людської жит-
тєдіяльності інформаційних технологій.

Щодо культурних імперативів, то тут слід зазначи-
ти, що логіка глобалізацій них процесів в галузі куль-
тури підкоряється іншим законам, ніж в економіці, по-
літиці, фінансовій сфері. Це пов’язано з тим, що якщо 
гомогенізація, універсалізація цивілізаційного матері-
ального компонента можлива, то в області духовного 
стримування досить проблематична [4, с. 19].

Єдиним можливим способом взаємодії культур у 
сучасному світі стає діалог, тобто рівне партнерство, 
де як логіка розуміння іншого виступає принцип до-
датковості.

У свою чергу екологічні імперативи являють со-
бою обов’язкові, об’єктивно зумовлені принципи 
екологічного поводження, напрямки, форми і методи 
господарювання, механізми, інструменти і засоби їх 
реалізації, що мають обов’язковий характер і вико-
ристовуються в межах створюваного правового поля, 
що відбиває суспільні інтереси [6, с. 273].

Доцільність виділення імперативів людського роз-
витку пов’язана з тим, що на сьогоднішній день кон-
цепція людського розвитку стала одним з найкращих 
гуманітарних надбань людської цивілізації. Як осо-
блива теоретична система й орієнтована на практику 
державного управління методологія вона виходить з 
визнання неможливості звести суспільний прогрес 
до зростання грошового доходу чи примноження ма-
теріального багатства. В її основі лежить принцип, 
згідно якого економіка існує для розвитку людей, а 
не люди – для розвитку економіки [3, с. 13].

Однак у зв’язку з процесами соціалізації глобаль-
ного розвитку надзвичайно актуального значення в 
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наш час набувають соціально-економічні імперативи 
глобального розвитку, що генеруються в ключових 
сферах життєдіяльності людини (рис. 1).

Трудова діяльність Розвиток професійних 
здібностей працівників

Відтворення робочої 
сили

Тріада генерації глобальних соціально-
економічних імперативів

 Рис. 1. Тріада генерації глобальних 
соціально-економічних імперативів

Джерело: авторська розробка

Концепція зазначеної тріади генерації соціально-
економічних імперативів полягає у тому, що саме вони 
пов’язують між собою економічну та соціальну сфери 
країн і світу в цілому. Адже економіка являє собою 
взаємопов’язану сукупність галузей матеріального ви-
робництва та невиробничої сфери, ключовою ланкою 
яких виступає. Завдяки діяльності працівників на 
підприємствах створюються матеріальні блага та по-
слуги, які використовуються для задоволення потреб 
у соціальній сфері не тільки працівників, а й інших 
членів суспільства. Таким чином, трудова діяльність, 
що ґрунтується на використанні професійних здібнос-
тей працівників, забезпечує не лише відтворення по-
тенціалу самих працівників, а й задоволення різнома-
нітних потреб всіх верств населення, що і складає суть 
функціонування соціальної сфери. Ось чому соціаль-
но-економічні імперативи формуються саме у зазначе-
них трьох ключових сферах діяльності людей: власне 
трудовій діяльності, розвитку професійних здібностей 
працівників та розширеному відтворенні робочої сили. 
Розглянемо ці сфери більш детально.

Як відомо, трудова діяльність являє собою «ціле-
спрямовану діяльність людей по створенню матері-
альних і духовних благ, необхідних для задоволення 
потреб окремої людини, підприємств і суспільства в 
цілому» [1, c. 755], яка потребує певної мотивації, 
тобто стимулів окремої людини чи групи людей до 
дій, спрямованих на досягнення цілей підприємства 
[1, c. 344]. Наука менеджменту обґрунтувала різно-
манітні концепції мотивації: класична Ф. Тейлора, 
ієрархія потреб Маслоу, теорія гігієнічних факторів 
Ф. Герцена, теорія очікувань Д. Надлера та Лоулера, 
теорії «Х» та «Y» Мак Грегора, теорія «Z» У. Оучі 
та ін. Так як аналіз цих концепцій не входить до за-
вдань цього дослідження, ми лише хочемо звернути 
увагу на ключову роль винагороди в процесі мотива-
ції, значення якої недооцінюється у вітчизняній на-
уці і господарській практиці.

В провідних західних університетах і школах біз-
несу, а також транснаціональних корпораціях моти-
вацію вважають ключовим інструментом менеджмен-
ту, тобто важливішим за планування, організацію 
чи контроль. Один з провідних фахівців у цій сфе-
рі професор університету в Новому Орлеані Майкл 
Лібеф сформулював Закон мотивації як найважли-
віший принцип менеджменту у світі (The greatest 
Management Principle in The World), який формулю-
ється наступним чином: «робляться ті речі, які ви-
нагороджуються» (The Things that get reworded get 
done [8, с. 3, 9]. Важливо при цьому підкреслити, що 
грошова винагорода в мотивації відіграє в міжнарод-
них корпораціях все меншу роль.

Іншою складовою тріади є розвиток професійних 
здібностей працівників. Зв’язок між інвестиціями 
в розвиток працівників і динамікою економічного 
зростання підтверджується численними досліджен-
нями. Так, за оцінками, виконаними на даних 58 
країн, підвищення загальної освіти за один рік може 
призвести до зростання ВВП на 3% [9, с. 483].

Інвестиції в освіту забезпечують підвищення про-
дуктивності факторів виробництва. Вищий рівень 
грамотності дозволяє робітникам засвоювати передо-
ву технологію, активніше виявляти творчу ініціати-
ву. Хоча ТНК не чинять прямого впливу на функці-
онування системи середньої освіти, все ж іноді вони 
змушені організовувати або фінансувати курси по-
чаткової освіти для персоналу, який працює в них.

Входження ТНК на ринок приймаючої країни 
породжує з їх боку попит на робітників, які мають 
високий рівень загальноосвітньої підготовки. Од-
нак програми національної освіти в деяких країнах 
поки що слабко орієнтовані на потреби сучасного ви-
робництва, тому ТНК іноді фінансують роботи, які 
пов’язані з удосконаленням загальноосвітньої підго-
товки.

Ще відчутніший вплив на ефективність робо-
ти ТНК здійснює професійне навчання. Інвестиції 
іноземних фірм у підготовку кадрів призводять до 
більш прибуткового функціонування їх підприємств 
за рахунок підвищення продуктивності праці. Разом 
з тим більш кваліфіковані робітники отримують і 
підвищену заробітну плату. Дуже часто професійна 
підготовка (перепідготовка) є частиною угоди про пе-
редачу технології ТНК і здійснюється або на філіалі 
у приймаючій країні, або навіть за кордоном, напри-
клад, у країні базування ТНК.

Для прикладу, більшість японських середніх і 
малих фірм, які мають філіали у країнах, що розви-
ваються, періодично організовували стажування міс-
цевих працівників у Японії. Японські компанії, які 
працюють в Сінгапурі, зазвичай направляли групи 
робітників у Японію на кілька місяців для навчання 
на станках ЧПУ, а також японських промислових 
стандартів. У Малайзії на підприємствах електро-
нних ТНК усі нові робітники навчаються за спеці-
альною програмою близько тижня, після чого про-
ходять тестування. З усіма, хто успішно здав тести, 
укладаються постійні контракти і вони продовжують 
навчання за конкретними спеціальностями до трьох 
місяців. Більшість ТНК – виробників електроніки 
мали навіть спеціальні відділи навчання і професій-
ної підготовки зі штатом викладачів [9, с. 501-503].

Нарешті завершальною ланкою тріади генерації 
глобальних соціально-економічних імперативів ви-
ступає складний процес відтворення робочої сили, 
якому притаманні ряд особливостей в сучасних 
умовах. По-перше, цей процес все більше перетво-
рюється у розвинутих країнах і транснаціональних 
корпораціях у складну і різноманітну діяльність з 
правління людськими ресурсами. І це не проста за-
міна терміну «робоча сила» та інший сучасний тер-
мін «людський ресурс». Як зазначає А.М. Поручник, 
людський ресурс можна кваліфікувати як дана від 
природи та накопичена в процесі розвитку людської 
особистості сукупність її фізичних, розумових, мо-
рально-психологічних та соціально-комунікативних 
потенцій, які вона здатна використовувати а процесі 
економічно значимої та творчої діяльності [5, c. 81].

Це новий підхід до розуміння особистісної скла-
дової бізнесу, насамперед міжнародного. Адже у по-
стіндустріальному суспільстві розвиток людських 
ресурсів залежить не лише від різноманітних осо-
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бливостей особистості, а й все більше від складових 
інституційного середовища: підприємницької куль-
тури, інноваційної інфраструктури, системи освіти 
і професійного навчання, мультинаціональних пара-
метрів і т. д.

По-друге, завдяки новим поглядам на відтворен-
ня робочої сили в рамках концепції людського ре-
сурсу в розвинених країнах були обґрунтовані новіт-
ні підходи до нарощування конкурентоспроможності 
національних економік. Мова йде про усвідомлення 
вирішальної ролі освіти в економічному розвиткові 
країн, посилення прямої взаємозалежності між роз-
витком людини і підвищенням продуктивності пра-
ці, збільшення рівня ефективності функціонування 
невиробничої сфери і т. д.

По-третє, відтворення робочої сили в умовах по-
стіндустріалізму пов’язується із суттєвою зміною 
соціальної структури суспільства, критеріїв оцінки 
якості життя, поширенням практики соціального 
партнерства. Жорстка класова структура індустрі-
ального суспільства у розвинених країнах не зникає, 
однак поступово позбавляється антагоністичного ха-
рактеру і доповнюється формуванням різноманітних 
професійних груп і посиленням взаємозв’язків як 
всередині груп, так і між ними. Серед показників 
якості життя зменшується значення матеріально-
фінансових індикаторів, однак зростає роль обсягу 
отриманих індивідуумом спектра соціальних послуг: 
освітніх, медичних, мистецько-культурних, що ста-
ють не тільки необхідними, але й доступними для 
все більш широких верств населення. Нарешті, со-
ціальне партнерство стає все більш дієвим інстру-
ментом розв’язання гострих соціальних проблем та 
реалізації сучасної соціальної політики, забезпечен-
ня ефективної взаємодії провідних соціальних сил з 
урахуванням їхніх інтересів.

Висновки з проведеного дослідження. Важливою 
закономірністю глобального розвитку є асиметричний 
розподіл вигод глобалізації та однобічні переваги, які 
отримують розвинені країни в процесі лібералізації 
зовнішньоекономічної діяльності країн, що розвива-
ються, та перехідних економік, у тому числі переваги 
у міжнародній торгівлі, у використанні міжнародних 
фінансових ресурсів, залученні висококваліфікованої 
та дешевої робочої сили внаслідок міжнародної мі-
грації працівників і так званого відпливу умів, при-
власненні технологічної ренти на основі поглиблення 
«цифрового бар’єру» між лідерами та аутсайдерами 
інформаційного суспільства тощо.

Все більшого значення в регулюванні світогоспо-
дарських відносин набувають імперативи глобального 
розвитку, які являють собою обов’язкові, об’єктивно 
зумовлені принципи поводження суб’єктів глобаль-
ної системи, напрямки, форми і методи господарю-
вання, механізми, інструменти і засоби їх реалізації, 
що мають обов’язковий характер і використовуються 
в межах створюваного правового поля, що відбиває 
суспільні глобальні інтереси. Ключовими сучасними 
імперативи глобального розвитку є: політичні, на-
уково-технологічні, інформаційні, культурні, еколо-
гічні, соціально-економічні, імперативи людського 
розвитку.

Ключовими взаємопов’язаними складовими соці-
ально-економічних імперативів є умови та мотива-
ції трудової діяльності, професійний розвиток пра-
цівників та відтворення робочої сили, які утворюють 
у своїй сукупності тріаду генерації цих імперативів. 
Нерівномірність глобального розвитку, нееквівалент-
ність розподілу переваг глобалізації призводять до 
того, що у високорозвинених країнах при розробці 
і реалізації соціально-економічних політик врахову-
ються пріоритети всіх складових даної тріади, в той 
час як у країнах, що розвиваються, основна увага зо-
середжена на простому відтворенні робочої сили вна-
слідок обмеження ресурсів.
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