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ЦІННІСНО-ЗНАННЄВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ 

Особливості професійного розвитку людських ресурсів за су-
часних умов визначаються низкою безпрецедентних змін у соціа-
льно-економічному житті суспільства, обумовлених експансією 
пандемії коронавірусу у світі та стрімким поширенням попиту на 
використання сучасних інформаційно-комунікативних і smart-
технологій, цифровізацією бізнес-відносин, розвитком різномані-
тних форм дистанційної зайнятості, трансформацією соціально-
трудових відносин тощо. Необхідно відзначити, що процеси на-
буття пріоритетності цифрових технологій, розвитку ІТ-сектору, 
роботизації трудових функцій є характерними для розвинутих 
країн і країн, що розвиваються, упродовж останніх років, проте в 
2020 році саме завдяки цим технологіям можливий значний про-
грес у сфері подолання негативних наслідків пандемії, оскільки 
вони дозволяють мінімізувати безпосередній контакт між людь-
ми в процесі праці, а отже, сприяють захисту здоров’я і життя на-
селення. 

Професійний розвиток людських ресурсів перебуває під впли-
вом тенденцій розвитку мережевої економіки, за якої суттєво ро-
зширюються і ускладнюються горизонтальні зв’язки між 
суб’єктами усіх рівнів. На даний час керівництво та менеджери 
підприємств, установ, організацій усе більш усвідомлюють необ-
хідність реалізації гуманістичного підходу у соціально-трудових 
відносинах, тобто визнання людини, її потреб та інтересів най-
вищою цінністю [3]. 



350 

Відбувається трансформація розуміння сутності робочих 
місць — якщо раніше превалював традиційний підхід, за якого 
виконання трудових функцій працівником відбувалося пере-
важно на стаціонарному робочому місці, а його професійний 
розвиток був чітко регламентований стандартними процедура-
ми і підходами, то на сьогодні все поширенішим стає виконан-
ня трудових обов’язків поза межами певної організації чи під-
приємства. Відповідно, процес професійного розвитку 
людських ресурсів дедалі частіше відбувається із застосуван-
ням засобів інформальної та неформальної освіти, а роль фор-
мальної освіти зводиться до надання базових знань і навчання 
суб’єкта освітнього процесу «умінню вчитися», генерувати но-
ві знання, активно впроваджувати їх у практичну діяльність. 
Унаслідок цього все більшої популярності набувають різнома-
нітні масові відкриті онлайн-курси, прикладами яких є 
Prometheus, EdX, Coursera, Udacity та ін. Подібні курси дозво-
ляють людині підвищувати свій професійний рівень і здобува-
ти необхідні знання у будь-який зручний час і в будь-якому мі-
сці, доволі часто на безкоштовній основі, що й обумовлює 
зростання попиту на них.  

Цілком поділяємо твердження О.А. Грішнової, що фунда-
ментальною основою культури і кадрової політики організації 
виступають цінності (працівників і відповідної компанії), на-
самперед розвиток соціальної відповідальності [1]. Загалом, 
ціннісно-орієнтований підхід і розвиток емоційного інтелекту 
за сучасних умов виступають одним із найдієвіших засобів пі-
двищення ефективності професійного розвитку людських ре-
сурсів.  

У найзагальнішому розумінні емоційний інтелект людини може 
бути визначений як здатність розуміти як власні емоції, так і емоції 
оточуючих, та ефективно керувати процесами емоційної взаємодії у 
конструктивному вимірі. Високий рівень емоційного інтелекту та 
соціальної згуртованості сприяють захисту від негативних впливів 
зовнішнього інформаційного поля та наслідків дезінтеграції суспі-
льства, подоланню опору змінам та нововведенням, досягненню си-
нергетичного ефекту від командної роботи. 

Ефективна командна робота сприяє скороченню часу на при-
йняття рішень, налагодженню довіри у певній групі, розвитку 
креативності та інтелектуального рівня усіх членів команди, фо-
рмуванню соціального капіталу в цілому. В контексті подальшо-
го професійного розвитку цінності людини повинні бути засно-
вані на конструктивному та продуктивному підходах, 
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враховувати потреби у забезпеченні екологізації, енергоощадли-
вості та ресурсоефективності бізнес-процесів.  

Крім того, сучасні соціально-трудові процеси в країнах світу 
сприяють трансформації підходів до менеджменту знань. Пого-
джуємося із твердженням А.М. Колота, О.О. Герасименко, що 
однією з основних характеристик (особливостей) знань, інфор-
мації та інших постіндустріальних ресурсів є їхня необмеженість 
[2]. Пріоритетного значення на сьогоднішній день набувають мі-
ждисциплінарні знання, що справляє суттєвий вплив на станов-
лення системи професійного розвитку людських ресурсів. Актуа-
лізується доцільність комплекснішого та раціональнішого 
менеджменту знань на всіх рівнях, включаючи процеси їх гене-
рування, обміну, поширення, накопичення та використання, роз-
витку системи безперервної професійної освіти.  
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