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— стремление стран к упрощению процедур торговли в рам-
ках глобальных производственно-сбытовых цепочек;

— активность при формировании новых РТС страны с форми-
рующейся рыночной экономикой, с богатой ресурсной базой.

В нынешнем столетии можно выделить ряд тенденций в развитии
РТС. С одной стороны, мы наблюдаем активное взаимодействие в
форме межрегиональных РТС, а с другой — основополагающей тен-
денцией становится формирование «континентальных» торговых
блоков. Новые РТС становились более комплексными с охватом бо-
лее широкого круга вопросов, которые не регулируются соглашени-
ями ВТО. Все больше создается соглашений, включающих положе-
ния, связанные с социальными и экологическими вопросами.
Активизировалось заключение РТС между развивающимися страна-
ми. Современные РТС часто характеризуются диверсификацией уро-
вня экономического развития партнеров по группировке.

Участие стран в интеграционных объединениях предоставляет
новые возможности для бизнеса.
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На сучасному етапі розвитку основним завданням у будь-якій
країні є визначення напрямів інвестування у людський розвиток з
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метою оптимізації шляхів переходу до постіндустріального сус-
пільства та формування відповідної моделі економіки країни, що
зумовлює актуальність досліджень у цьому напрямі. Створення і
використання інновацій, постійне оновлення технологій, зокрема
технологій розповсюдження знань, перетворились у вирішальний
фактор розвитку, що посилює значення інвестування у людський
потенціал.

В основі економічного зростання кожної країни лежить влас-
на модель суспільного розвитку, пріоритетні напрями якого фо-
рмуються з урахуванням глобальних орієнтирів і національних
традицій, стану науково-технічного потенціалу, якості людсь-
ких ресурсів, можливостей виробничо-технологічної системи та
виробничих відносин. Д. Белл сформулював основні ознаки
постіндустріального суспільства: створення великої сфери
«економіки послуг», різке збільшення кваліфікованих науково-
технічних фахівців, визнання центральної ролі наукових знань
як джерела нововведень, можливість самопідтримки технологі-
чного зростання, створення нової «інтелектуальної» техніки [1].
У розвинених країнах створюється підгрунтя для зміцнення
людського потенціалу та формування його «креативного» про-
шарку (тобто людей, що володіють знаннями і є носіями ново-
введень у сфері організаційної, науково-технічної та екологічної
культури).

Криза 2008—2009 років призвела до визнання значущості но-
вих викликів щодо змін у якості економічного зростання на шля-
ху до постіндустріальної епохи, про що свідчить нарощування
темпів та обсягів інвестицій у людський розвиток для «іннова-
ційного прориву» у розвинених країнах (США, Японія, «старі»
члени ЄС), а також у Китаї, Індії, Бразилії. У цих країнах анти-
кризовими програмами передбачено додаткові інвестиції на рівні
десятків мільярдів дол. США у розвиток досліджень у сфері ме-
дицини, біотехнологій, альтернативної та відновлюваної енерге-
тики, атомної галузі, інформаційних технологій тощо. Інвесту-
вання у людський розвиток має привести до збільшення частки
приросту ВВП за рахунок високотехнологічної продукції та ново-
введень (у розвинених країнах наразі близько 80 % приросту
ВВП складає частка нових знань, інновацій і новітніх техноло-
гій).

За темпами людського розвитку та за рівнем конкурентоспро-
можності економік перші місця у світі посідають саме ті країни,
що встановлюють високі соціальні стандарти, інвестують в охо-
рону здоров’я, освіту та знання [2]. Наведені у Доповіді про люд-
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ський розвиток ПРООН 2013 року «Піднесення Півдня: Людсь-
кий прогрес у різноманітному світі» вражаючі економічні резуль-
тати країн Півдня та прогнозовані тенденції їх подальшого підне-
сення надихають на переосмислення значення інвестування у
людський потенціал у процесах розвитку. У Доповіді зазначено,
що у розвинених країнах сповільнились темпи зростання, але ба-
гатьом країнам, що розвиваються, вдалось забезпечити стале ди-
намічне зростання значною мірою завдяки інвестуванню у люд-
ський розвиток. Вперше за 150 років сукупний обсяг
виробництва Бразилії, Індії та Китаю став дорівнювати відповід-
ному обсягу країн, які здавна займали провідне місце серед про-
мислово розвинутих країн — Німеччини, Італії, Канади [3]. Гео-
політичні зміни, переорієнтація глобальних торговельних
зв’язків, зміни у міграційних процесах і прискорення темпів по-
ширення інформаційно-комунікаційних технологій також впли-
нули на такі економічні результати та прогнози.

В умовах переходу до постіндустріальної епохи має бути
створено умови для розвитку підприємств нового типу, для інно-
вацій і появи нових типів послуг. Необхідно надати орієнтири
для модернізації виробництва та модифікації всієї соціальної
структури та запровадити важелі для безперервної освіти впро-
довж життя з метою зміни характеру людської діяльності, поси-
лення її креативної складової.

Наразі для відновлення економічного зростання України не-
обхідним є визначення напрямів модернізації суспільно-еконо-
мічних відносин, становлення нових ефективних форм співробіт-
ництва в умовах глобальної фінансової недостатності та дефіциту
необхідних ресурсів, пошук нових інноваційних рішень, у тому
числі у соціальній сфері, та визначення оптимальних шляхів ін-
вестування у людський потенціал.
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