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В збірнику представлені матеріали І міжнародної науково-

практичної дистанційної конференції «Проблематика та інноваційна 

парадигма розвитку економіки, бізнесу та hr-інжинірингу», яка була 

організована кафедрою управління персоналом і економіка праці 

Хмельницького національного університету за підтримки місцевих 

органів самоврядування, партнерських організацій та університетів. 

Проаналізовано антикризове управління персоналом в умовах 

системної економічної кризи та зовнішньої міграції населення; 

визначені основні вектори розвитку HR-інжинірингу як інноваційної 

технології організації діяльності персоналу в системі корпоративної 

архітектури організації; досліджено стратегічні домінанти подальшого 

розвитку та вдосконалення управління персоналом в емерджентній 

економіці; встановлені та обґрунтовані ключові аспекти демографії, 

економіки праці, соціальної економіки і політики в процесі масштабної 

трансформації національної економіки; доведено об’єктивну 

необхідність  застосування цифрових технологій в управлінні 

економічними системами та персоналом організації; досліджено 

математичні методи, моделі та інформаційні технології дослідження 

управлінських та економічних систем. 
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КАРПЕНКО А.В., КАРПЕНКО Н.М. 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

 

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ 

АКТИВІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНОГО РУХУ 

 

У сучасних складних посткоронавірусних соціально-

економічних умовах, в яких опинилась вся світова спільнота, для 

України з’являється черговий шанс разом з розвиненими країнами 

світу, долаючи наслідки пандемії COVID-19, вкотре розпочинати 

новий етап розбудови національної економіки. Уряд України сьогодні 

покладає великі надії у забезпеченні економічного зростання на 

міжнародну донорську підтримку, яка можлива за умови послідовних 

узгоджених кроків реформування суспільно-економічних процесів і 

розвитку людського капіталу. Особливо відчутним у 

висококонкурентному середовищі стає вплив людського капіталу на 

модернізацію економіки, формування позитивних трендів на різних 

галузевих ринках. 

З часу обґрунтування концепції та теорії людського капіталу 

пройшло вже більше ніж пів століття, проте історичний розвиток та 

сучасні реалії демонструють, що реалізувати відповідні заходи для 

стимулювання розвитку людського капіталу всім країнам однаково не 

вдається. Зокрема, у розвинених країнах зазначені процеси 

забезпечуються з вищою результативністю, оскільки в них людський 

капітал на 70 % формує національне багатство, а природні фактори – 

лише на 3 %. В Україні результати є значно гіршими – людський 

капітал формує лише близько 33 % національного багатства, а 44 % 

фізичний капітал та 24 % природний капітал [1]. Зазначені факти 

дають чітке розуміння, що сьогодні умови формування та розвитку 
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людського капіталу мають суттєво змінюватися через створення та 

підтримку різних фахових спільнот. 

Розвиток концепції людського капіталу має давню історію, 

проте актуальність здійснюваних досліджень визнаними класиками 

(Г. Беккер, Е. Денісон, Т. Шульц, Дж. Коулман та ін.) має вивчатися та 

впроваджуватись і сьогодні. Загальне визнання теорія людського 

капіталу набула лише завдяки публікаціям і присудженню 

Нобелівської премії в області економіки в різні роки двом 

представникам «чиказької школи» Теодору В. Шульцу (1979 р.) і Гері 

С. Беккеру (1992 р.). Це започаткувало трансформацію наукових 

поглядів про роль і місце людського чинника у виробництві і разом з 

цим витіснення традиційних продуктів інформаційно-інтенсивними. 

Однак вважається, що теорія людського капіталу почала 

зароджуватися значно раніше і знадобилася майже столітня історія для 

її становлення. Близько половини століття знадобилося для 

повноцінного її сприйняття й урахування як на рівні окремих 

підприємств, так і держави в цілому. 

Термін «людський капітал» визначається як «сформований і 

розвинений у результаті інвестицій і накопичений людиною (людьми) 

певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій та інших 

продуктивних якостей, цілеспрямовано застосовується і 

використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє 

зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливає на зростання 

доходів його власника, прибутку підприємства та національного 

доходу» [2, с. 280]. Відповідно, людський капітал ґрунтується на 

вроджених і набутих характеристиках людини, формування і 

накопичення яких відбувається в результаті інвестування, а 

використання в процесі трудової діяльності забезпечує дохід. 

Основними характеристиками людського капіталу є отриманий при 

народженні, накопичений і розвинений потенціал здоров’я, знань, 

навичок, здібностей, мотивацій та інших продуктивних якостей, що 

застосовуються у практичній площині і забезпечують дохід. Сам 

процес розвитку людського капіталу пов’язаний зі створенням і 

реалізацією продуктивних здібностей людини та залежить від низки 

чинників, на які здійснює безпосередній вплив як носій людського 

капіталу, так i середовище (макро- і мікрооточення). 

На розвиток людського капіталу в Україні сьогодні 

здійснюють суттєвий вплив саме нові форми організації бізнесу, 

зокрема кластерні об’єднання. Активізація кластерного руху в останні 
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декілька років поступово почала позитивно сприйматися різними 

акторами ринку з причин доцільності посилення ролі малого та 

середнього бізнесу в національній економіці. В умовах надвисокого 

тиску великого (часто монопольного) бізнесу, який не здатен 

повноцінно конкурувати на світових ринках і бути інноваційними 

драйверами національної економіки, саме кластери визнаються як 

важливі елементи інноваційних екосистем, де концентрується та 

розвивається людський капітал.  

Сьогодні в Україні (насамперед за ініціативи окремих бізнес-

спільнот та частково за участі Уряду) широкого поширення набуває 

світовий тренд «Industry 4.0», який передбачає суттєві технологічні 

зміни в напрямі створення повністю автоматизованих виробництв, де 

управління всіма виробничими процесами здійснюється в режимі 

реального часу й з урахуванням мінливих зовнішніх умов. Для 

реалізації зазначених напрямів суттєва увага надається формуванню 

відповідних професійних спільнот у регіональних екосистемах, де 

ядром мають виступити промислові кластери, що будуть здатні 

сприяти відповідним зрушенням та розвитку індустріальних парків. 

Кластери визнаються як важливі елементи розвитку регіональних 

інноваційних екосистем, які характеризуються потужними 

мобілізаційними можливостями та високою конкурентоспроможністю 

на світовому й національному ринках. Кластерна проблематика стає 

актуальною у всіх її проявах, як у практичній площині, так і у науково-

теоретичних дослідженнях, у всьому інформаційному просторі 

суспільства. Кластерний рух є вже визнаним об’єктом уваги іноземних 

донорів, серед яких доцільно відмітити GIZ, UNDP тощо. Підтримка 

стосується різноманітних навчальних програм щодо розуміння 

сутності та ролі кластерів, кластерного менеджменту, а також 

реалізації процесів інституціоналізації таких структур, розвитку їх 

спільних активів та експортного потенціалу тощо. Навіть незначні 

поточні програми, що вже реалізовані на сьогодні залучили до даного 

напряму велику кількість проактивних бізнесів та громадян, освітні 

заклади та владні інститути, посприяли розвитку власного потенціалу і 

потенціалу різних локальних утворень, розвитку інфраструктури тощо.  

Отже, сьогодні людський капітал в умовах активізації 

кластерного руху в Україні розвивається та набуває нових рис, що має 

визнаватись різними рівнями влади та підтримуватись всією 

спільнотою. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ КОМАНДИ В 

УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

В кризових умовах функціонування суб’єктів господарювання 

одним з найважливіших елементів у їх кадровій політиці є підбір 

стійких до стресових умов менеджерів, які здатні працювати у 

антикризовій команді. Найважчий процес – це пошук керівника цієї 

команди, який буде добирати та формувати антикризову команду, що 

здатна подолати кризову ситуацію в організації та перевести її в 

стабільний стан діяльності. Важливо вірно визначити основні вимоги 

до особистості керівника антикризової команди, тобто сформувати, так 

званий, антикризовий тип керівника. Антикризовий тип керівника - це 

менеджер, який повинен володіти спеціальними професійними 

знаннями, компетентностями та технологіями антикризового 

управління, індивідуальними властивостями особистості, що 

відповідають необхідним вимогам управління організацією в кризових 

умовах [1]. 

Зважаючи на завдання, що має вирішувати антикризовий 

керівник, основні його компетентності, необхідні для реалізації в 

кризових умовах, можна умовно розділити на такі основні групи: 

1. Здатність до реалізації функцій антикризового 

управління: визначення перспективних цілей та завдань для їх 

досягнення, раціональне планування роботи, виконання оперативного 

https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/
https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/
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