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Вплив людського фактора на розвиток KpaiH
з перехiдною економiкою

Розглянуто nuтання вnливу людського фактора на розвuток кра

ii/ з nерехiдною економiкою. Заnроnоновано OCH08Hi якостi та риси

лmй6Уl1lнього еКОНOJиiсmа, ЩО nрагне до усniшноi nрофесiiiНОi кар 'ери.

Ques/iofl о! people [ас/ог iflf!uellce а/ /ransi/ion coun/ries develop

mellt is cOflsidered. The main /acul/ies and Jeatures о/ future economis/,

which is goillg /0 achieve success/ul carrier аге proposed.

ВаСllЛСВIIЧ B3JICIITlllla Василiвна

acnipaнт НаУКМА, асиС1'СНТ кафедр и

англiЙСЬКОl мови МЩ"У. Коло наукових

ilПeресiв - t:кономiчнi аспскти псдaroriки.
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Сучасний piвeнь розвитку суспiльства вимагае

переосмислення ролi економiстiв-професiоналiв у

краУнах з перехiдною економiкою, ЗОh.'"]Jема в Yкpa'j

Hi, яка прагне до iнтеграцii' у европейський та CBiтo

вий простiр. Основними тенденцiями розвитку

сучасного CBiтy е кардинальнi соцiально

економiчнi змiни, прискорений розвиток продукти

вн.их СИЛ суспiльства, зростаюча глобалiзацiя дер

жав cBiTOBOro спiвтовариства. Цi тeMeIЩii' зумов

люють перехiд вiд суспiльн.их продуктивних сил як

результату екстенсивного розвитку кpa'jH з перехiд

ною економiкою до загальних. Духовно розкрiпа

чена, вiльна творча iндивiдуальнiсть як форма ви

робничих вiдносин набувае адекватного характеру

загальних продуктивних сил. Починае формува

тись якiсно нова система цjнностей i мотивацiй, в

центрi якоi' мае бути moдський фактор.

Людський фактор - "найбiльш широке й зага

льновживане визначенн.я Bcie"l сукупностi якостей

працiвника як соцiальноi' кaтeгopu' (квалiфiкaцiя, мо

тиви поведiнки, iнтeреси, cBiдoMiCТb, культура та iн.).

Вживаеться в зiставленнi з технiчними, економiч

ними факторами виробництва в зв'язку з зазначен

иям необхiдностi урахуванн.я його специфiки, шля

xiв використанн.я тощо" [7, с. 503].

У науковiй лiтературi частiше використову

ються тaKi аналоги визначенн.я людського фактора,

як "iндивiд в органiзацii", "персонал", "робоча си

ла", "працiвник" та iH.
Уявленн.я про moдський фактор мало тривалу

й суперечливу евоmoцiю. У свiтовiй управлiнськiй

та соцiальнiй лiтературi вiдношен.ня до нього було

тiCHO пов'язане з домiнyючим у рiзн.их концеrщiяx

образом moдини. Вперше BiH розглядався в працях

теоретикiв управлiнн.я, полiтекономil, органiзацil

працi як "moдина економiчна", вiдношенн.я з якою

виробництво встановлюе викmoчно через заробiт

ну плату. Але бaraточисельнi факти, розбiжностi

поведiнки працiвника з логiкою саме економiчн.их

iHTepeciв, а також дослiдження мотивацi'i робiтника

виявили розма'iтiсть потреб його як особистостi.

у сучаснiй лiтературi Формуються диференцi

йованi уявлення про людський фактор, можливостi

й поведiнка якого значно варiюють у залежностi

вiд Biкy, освiти, типу населенн.я та iH.
для подальшого аналiзу вважаеться доцiльним

зазначити, що реформування адмiнiстраТИВНОl сис

теми в кpai'Hax з перехiдною економiкою е однieю з

наЙ8аЖЛивiших проблем, оскiльки виникае проти

рiччя мiж вiдповiднiстю вимог, якi ставлять еконо

мiчнi закони у перiод трансформацi'j до нових рин

кових вiдносин, та наявнiстю певних атрибyтiв
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щодо людського фактора. Прикладом цього може

стати стаття Л. Бровченка "Изменения правил с

поправкой на "человеческий фаю"()р". Автор акцен

туе увагу на фактi руйнацi'j CyмiCHOro пiдприемства

з iдеальною схемою функцiонування. Дана схема

не спрацювала, оскiльки вона була розрахована на

однодумцiв. Отже, соцiальний i духовний атрибути

людського фактора не були BpaxoBaHi.
Питанн.я впливу moдського фактора на розви

ток краlН з перехiдною економiкою в наш час с

актуальним, але недостатньо вивченим. ГЛ. Го

голь, Т. Кир'ян, М. Шаповал, О.В. Погорелова,

Ю.М. Бажал у CBO'iX працях розглядають проблему

процесу трансформацii' держав з нерозвиненою еко

номiкою. Але в даних працях беруться OI\.'"]JeMi аспекги
людського фаюuра [10, с. 5].

В.с. Лозниця розкривае роль moдського (пси

хологiчного) фактора в процесi управлiнськоi' дiя

льностi [8].
Ми поставили завдан.н.я визначити умови, за

яких людський фактор у процесi економiчноi' дiяль

Hocтi позитивно впливатиме на розвиток кpa'iH в

умовах переходу lx до рин.ковоl системи господа

рюванн.я.

Вважаеться за доцiльне дати характеристику

атрибутiвлюдського фактора- економiчного, coцi·

ального, духовного. На нашу думку, атрибут духо

BHocтi невiд'емно пов'язаний з пон.яттям "духовне

виробництво". "Духовне виробництво - процес

створен.ня (вироблен.н.я) iдей, теорiй, моралi, cBiдo

Mocтi, знань, культури, спрямоване на формування

нових духовних, iнтелектуальних i фiзичних якос

тей moдини. Духовне виробництво е дiалектичною

еднiстю духовних продуктивних сил (наука, мора·

льний, iдеологiчний, управлiнський фактори вироб

ництва, полiтична, наукова, технiчна iнформацiя) i
специфiЧНОl системи зв'язкiв, взаемин мiж людьми

у процесi виробництва своерiдноi' продукцi'i

(наукових винаходiв, творiв мистецтва, духовнlIX

цiнностей, iдей, теорiй, уявлень)" [9, с. 79].
Пон.яття moдського фактора не icнye окремо

вiд сфери соцiально1. "Соцiальна сфера, одна знай·

важливiших сфер життя суспiльства, охоnлю€: iнтe·

реси BCix верств населенн.я, вiдносини суспiльства

й особи, умови працi i побуту, здоров'я, вiдпочин·

ку. Соцiальна сфера вимагае знаЧНОl уваги з боку

держави, суспiльства, особливо у планi наукового

прогнозування й управлiнн.я ..... розвитком. Важливу

роль у цьому процесi Biдiгpae система соцiэльних

нормативiв, якi характеризують ступiнь пiдгoтовки

й освiти рiзних соцiальних груп, piBeНb реальних

дoxoдiв, умови прaцi й побуту" [9, с. 304].
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Економiчна теорiя дослiджуе oкpeMi аспекти

поведiнки ЛЮДИНИ, якi дiстали назву "Ното

economicus" - людина економiчна.

"Людина економiчна - сукупнiсть економiчних

потреб, цiлей iндивiду. Структуру таких потреб,

iHTepeciB i цiлей людини необхiдно розглядати вiд

повiдно до структури суспiльного засобу виробни

цтва" [9, с. 186]. "Двома основними сторонами 1110

дини економiчноУ е iI належнiстьдо системи проду

ктивних сил (людина - основна продуктивна сила

як людина-працiвник ) та до вiдносин власностi

(людина-власник)" [6, с. 58].
ДуховнlfЙ, соцiальний i економiчний атрибути

людського фактора е визначальним аспектом iHTe
лектуалiзацiУ працi, але розвиток i формування цих

атрибутiв не можливий без наявностi достатнього

OCBiTНbOro рiвня кpai'H з перехiдною економiкою.

Тому вважасмо, що особливу увагу слiд звернути

на npoфесiЙl-ly майстернiсть викладачiв, вiд яких

залежить успiшнiсть працi майбутнього спецiалiста

як людини економiчноУ, ДYXOBHO'i, соцiально opieH
товано! на результативну дiяльнiсть пiдприемства.

Сьогоднi важливе значения мае ступiнь задово

ления людей працею. Досягнення науково

технiчного прогресу зумовили чимало нового у

мотивацii працi людей. Наприклад, зростае роль

факторiв, яю забезпечують подальше розгортання

творчих здiбностей людини, i"1' нове ставления до

npацi не як до необxiдностi, а як до потреби, до

форми самовиявлення.

На думку с.в. Мочерноro, за сучасн:их умов

вiдбувасться формування сукупноro працiвника з

такими основними рисами:

1) виеокi професiйнi можливостi i навички та

творчi здiбностi, що знаходять свiй вияв у

вiдчуттi нового, BMiHHi критично оцiнювати

досягнутi результати, бачити недолiки i
знати шляхи Тх усунення, в бажаннi постiй

но пiдвищувати piBeHb своеТ освiти та ква

лiфiкацi'i, в наявностi багатоплановоТ квалi

фiкацi'i тощо;

2) економiчне мислення, виявом якого е yMiH
ня знаходити оптимальнi рiшення для пiд

вищення ефективностi окремого пiдприем

ства, галузi i народного господарства, Bapi
анти розвитку, оволодiння найвищими при

йомами технологiчних, проектно-конструк

тивних розробок, технiко-технiчна культу

ра, орiентацiя на найбiльш рацiональне

використання економiчних i природних

pecypciB та iH.;
3) piBeHb пiдготовки до органiзаЦlино'i та

управлiнсько'i дiяльностi, що передбачае

знання найновiших методiв i форм opraHi
зацiТ працi, умiння ефективно органiзову-
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вати працю трудового колективу з iншими

працiвниками тощо;

4) високi психологiчнi яKOCTi , ознаками яких е

цiлеспрямованiсть, сумлiннiсть, працьови

TicTb, психологiчна стiйкiсть" [6, с. 60-61].

Icторичний досвiд переконав, ЩО обмеження

можливостей людини у розвитку 'ii активностi, зни

ження i"i вiдповiдальностi за якiсть власноro добро

буту неминуче обертаються значними втратами

для суспiльства, зменшують нацiоналъне багатство.

"Шлях до економiчноУ свободи людини пролягае

через подолання ii' вiдчуженостi вiд засобiв та ре

зулыатiв виробництва. Пiдприсмливiсть i винахiд
ливiсть - найбiльш яскравий приклад творч.оУ акти

BHOCTi люди ни, мотивiв 'ii життедiяльностi. Табу на

пiдприемницъку дiяльнiстъ, накладеllе командно

адмiнiстративною системою, було найбiльшим

гальмом економiчноro "прогресу" [1, с. 113].
Перебудова економiки, перехiд вiд aдмiнicтpa

тивних до економiчн:их Meтoдiв управлiння перед

бач.аютъ iCToTHe пiдвищення квалiфiкацii' персона

лу.

За дани:ми соцiологiчних дослiджень, "майже

половина керiвникiв i спецiалiстiв чiтко не розумi

ють cyтi ринкови:х Meтoдiв господарювання. Кож

ний другий iнженерно-технiчний працiвни:к не во

лодiе необxiдним обсягом економiчн:их знань. Осо

бливо негативно позначилася багатолiтня iзоляцiя

нашоУ економiчноУ освiти Biд cBiTOBOY у таких на

прямках, як менеджмент, маркетинг, основи бiзне

су, пов'язаних з оволодiнням законами ринку" [1,
с. 108]. Динамiчний характер життя й лрофесiйноУ

дiяльноcтi майбутнix eKoHoMicTiв вимагае вiд oCBi
тян iншоro niдходу до навчальноУ дiялъноcтi. OCBi
та мае бути opieHToBaнa на особиcтiстъ, Biд профе

сiйноУ компетентноcтi якоУ залежатиме здiйснення

економiчно цiнних завданъ.

Отже, на нашу думку, ми повиНнi сформувати

такого eKOHOMicтa, який би Mir втiлити в життя Bci
перетворення, якi вiдбуваютъся в галузi економiки

в умовах переходу краУн до ринковоУ системи гос

подарювання. Даний процес вимагае вiд викладачiв

умiння виявляти, розвивати й формувати Ti якостi,

якими повинна володiти економiчно мисляча осо

бистiстъ.

Основними якостями i рисами майбутньоro

eKoHoMicтa, ЩО прагне до усniшно"i професiйно"i

кар'ери, с:

глибоке знання особливостей функцiону

вання РИНКОВО"i економiки;

• умiння ефективно використовувати кращi

досягнення науково-технiчного прогресу;
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Лiтература

Стаття надiйшла до редакцil18.04.2002

но-прогностичний тип мислення, адаптабельнiеть,

самоорганiзацiя, прагнення до постiйного самовдо

сконалення, здатнiсть до самоаналiзу. Разом з тим

основою подальшого розвитку таких кpa"iH будугЬ

профееiйна компетентнiеть працiвникiв, знання

особливостей функцiонування ринково·) економiки,

iнiцiатива та пiдприемливiеть.

Отже, успiх у розвитку кpa"iH з перехiдною

економiкою та iнтеграцiя цих краУн у европейський

та свiтовий економiчний простiр залежать Biд рiвня

освiти, яку надае держава, вiд професiйно"i ком пете·

HTHOCTi викладачiв, що Формують у майбутнix еко

HOMiCTiB вiдповiднi психологiчнi, професiйнi та

iнтелектуальнi яKOCTi з урахуванням соцiапьного,

економiчного й духовного атрибутiв людського

фактора, а також вiд подальшого фахового зростан

ня спецiалiстiв.

•

•

•

•

турбота про пiдвищення влаеного профе

еiйного рiвня;

умiння правильно визначати епiввiдно

шення мiж перепективними та оператив

ними завданнями економiчно'l дiяльноетi

та шляхи 'IX розв'язання;

чiтка орiентацiя напрямiв роботи;

наявнiеть необхiдно'l твердоетi й рiшучоетi

у прийняттi рiшень;

iнiцiативнiеть миелення та дiй;

ехильнiеть i здатнiеть вiднаходити резер

ви людеького фактора на пiдприеметвi;

еформований еиетемний та аналiтичний

тип еприйняття й переробки iнформацi'l;

умiння швидко орiентуватиея при змiнi

еитуацi'l;

активна життева позицiя;

прагнення до уепiху, чеетолюбетво, домi

нування й еамодоетатнiеть оеобиетоетi;

ехильнiеть i rOToBHieTb до ризику тощо.

Таким чином, наявнiеть даних якостей надасть

майбутнiм eKoHoMicтaM МОЖЛИВIСТЬ позитивно

впливати на процес розвитку кpai'H з перехiдною

економiкою. Лрофесiйна дiяльнiсть спецiалiстiв

залежить Biд показникiв фахового зростання особи

cTOcтi, що е неможливим без здатностi до самоор

ганiзацi"i. На думку А. Маслоу [2] та К. Роджерса

[3], ступiнь самоорганiзацi"i особистостi не зале

жить Biд ступеня економiчного розвитку кра"iни; на

думку ж ЛЛ. Блонського та сл Рубiнштейна [5],
- залежить. На нашу думку, cтyniHb економiчного

розвитку краi"ни i ступiнь самоорганiзацi'i особисто

CTi певним чином взаемопов'язанi мiж собою, осю

льки зовнiшне економiчне та соцiальне середовище

впливае на потребно-мотивацiйну сферу особисто

cTi, що спонукае людину до певних дiЙ. У свою

чергу, особистiсть через професiйну дiяльнiсть

впливае на економiчний розвиток держави.

Проблема темпiв руху суспiльства до сучасних

уявлень про роль i мiсце ЛЮдИНи в цивiлiзацi') мае

вирiшуватись на нинiшнъому етапi розвитку CBiтo

воУ економiки. Головнi резерви лежать у площинi

звiльнения людини, розкрiпачення BCix pecypciB
особистостi та зростания значения людськоro фак

тора.

Сучаснi тенденцii', в розвитку людського фак

тора характеризуються його зростаючою диферен

цiацi€ю, посиленням рiзноманiтностi його ознак,

груп i форм i"x прояву, аж до актуалiзацi"i iндивiдуа

льних вiдмiнностеЙ. На нашу думку, за умови icнy

вання будь-яких iндивiдуальних вiдмiнностей базо

ними якостями та рисами працiвникiв у краУнах з

переxiдною економiкою мають стати комбiнатор-
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