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соціально-економічних системах

Динамічні перетворення у суспільстві, спричинені глобалізацією, зумовлюють необхідність пошуку основоположних форм управління розвит-
ком людських ресурсів. Метою дослідження є визначення домінуючих форм управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів 
у  різнорівневих соціально-економічних системах і надання їхніх характеристик. У статті здійснено узгодження тринадцяти рівнів середовища 
системи людської життєдіяльності та п’яти управлінських рівнів, які й формують управлінсько-регуляторний вплив на розвиток людських ресурсів 
у  соціально-економічних системах, а також надано їхні характеристики. Доведено, що домінуючі форми управлінського впливу на розвиток людських 
ресурсів у соціально-економічних системах мають різний ступінь «управлінської жорсткості» – від «найжорсткішої» (самоуправління та управління) 
до «помірної» (регуляція) та «м’якої» (координування) на різних управлінських рівнях. Наукова новизна, практичне значення та оригінальність от-
риманих результатів полягають у формуванні методологічного підґрунтя для проектування механізмів управлінсько-регуляторного впливу на 
розвиток людських ресурсів у будь-яких соціально-економічних системах.
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социально-экономических системах

Динамические преобразования в обществе, вызванные глобализаци-
ей, обусловливают необходимость поиска основных форм управле-
ния развитием человеческих ресурсов. Целью исследования является 
определение доминирующих форм управленческо-регуляторного 
воздействия на развитие человеческих ресурсов в разноуровневых 
социально-экономических системах и предоставление их характери-
стик. В статье осуществлено согласование тринадцати уровней сре-
ды системы человеческой жизнедеятельности и пяти управленческих 
уровней, которые и формируют управленческо-регуляторное влияние 
на развитие человеческих ресурсов в социально-экономических систе-
мах, а также предоставлены их характеристики. Доказано, что доми-
нирующие формы управленческого влияния на развитие человеческих 
ресурсов в социально-экономических системах имеют разную степень 
«управленческой жесткости» – от «самой жесткой» (самоуправление 
и управление) до «умеренной» (регуляция) и «мягкой» (координация) на 
различных управленческих уровнях. Научная новизна, практическое 
значение и оригинальность полученных результатов заключаются 
в  формировании методологической основы для проектирования ме-
ханизмов управленческо-регуляторного влияния на развитие челове-
ческих ресурсов в любых социально-экономических системах.
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main forms controls development human resources. The purpose of study is 
to determine prevailing forms of management and regulatory impact on the 
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Вступ. Позитивний розвиток людських ресурсів пе-
редбачає забезпечення їх безперервного існування в якіс-
ному стані, що залежить від генетичної спадщини, стану 
середовища життєдіяльності, раціону харчування, способу 
життя тощо. І розгляд концепту розвитку людських ресур-
сів у ХХІ ст. необхідно здійснювати з урахуванням змін 
у  соціальній організації суспільства.

Динамічні перетворення в усіх сферах людської 
життєдіяльності й природному середовищі, які відбулися 
в минулому столітті (відкриття нових технологій, створен-
ня  високотехнологічних товарів і засобів комунікацій, роз-
ширення середовища системи людської життєдіяльності, 
формування наддержавних інститутів у світовій економіці, 
руйнування традиційних і побудова нових класових станів, 
виникнення нових країн, перерозподіл влади та ресурсів, 
зміна ставлення до людини, поява нових форм соціально-
економічних відносин, застосування Інтернету тощо), 
зумовили зростання людського фактора у соціальній ор-
ганізації суспільства, що викликає необхідність пошуку 
основоположних форм глобального розвитку людини та 
соціуму нині й у майбутньому [16].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управ-
лінська діяльність за цим спрямуванням може відбуватися 
лише при свідомому керуванні на ґрунтовно розробленій 
науковій основі. Хаотичний, несвідомий, невизначений 
управлінський вплив породжує загрозу людству, і дана 
великомасштабна проблематика вимагає подальшого на-
укового аналізу та розробки не тільки довгострокових 
соціально-економічних заходів і стратегічних програм, 
але й інжинірингу нових системних підходів до розвитку 
суспільства. Тому в цьому контексті важливого значення 
набувають фундаментальні праці українських науковців  
Л. І. Безтелесної [1], Н. І. Верхоглядової [12], В. М. Кол-
пакова [6], А. В. Коровського [7], О. М. Левченка [8],  
Д. Г. Лук’яненка [2], В. Г. Никифоренка [13], В. А. Савченка 
[15], які концептуалізували науково-методологічні аспекти 
управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських 

ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах.
Визначення не вирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. Авторське дослідження домінуючих форм 
управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських 
ресурсів засвідчило, що вони суттєво різняться і залежать 
від управлінського рівня соціально-економічних систем 
[16]. При цьому назви та ієрархія управлінських рівнів є 
дискусійними [18; 19, с. 46].

Формулювання мети. Метою дослідження є ви-
значення домінуючих форм управлінсько-регуляторного 
впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих 
соціально-економічних системах і надання їхніх харак-
теристик. Для досягнення поставленої мети застосовано 
загальнонаукові методи теоретичного узагальнення, по-
рівняння, комплексного та структурного аналізу, синтезу 
та абстрагування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Середо-
вище людської життєдіяльності породжує соціально-
економічні системи з різнорівневою ієрархією. Наприклад, 
у науковій літературі розглядаються індивідуальне середо-
вище; сімейне середовище; індивідуально-групове середо-
вище; наносередовище; субмікросередовище; мікросередо-
вище; мезосередовище; макросередовище; субрегіональне, 
регіональне, мегасередовище; метасередовище; космосе-
редовище; визнається наявність трансцендентних першо-
основ формування Всесвіту і відповідно виокремлюються 
різні управлінські рівні (рівні управління): особистісний, 
мікрорівень, мезорівень, макрорівень та глобальний рівень 
[4 – 5; 9 – 11; 14; 16; 18 – 20].

На основі опрацювання вищенаведених джерел авто-
ром здійснено узгодження тринадцяти рівнів середовища 
системи людської життєдіяльності та відповідних п’яти 
управлінських рівнів (рівнів управління), які й формують 
домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на 
розвиток людських ресурсів у соціально-економічних си-
стемах, а також надано їхні характеристики в табл. 1.

Таблиця 1
Складові характеристики середовища різнорівневих соціально-економічних систем*

№ Рівень середовища Характеристика

1 2 3

1 індивідуальне 
середовище

о
со

би
ст

іс
ни

й 
рі

ве
нь

людина, її власність та ресурси, що перебувають у  розпорядженні або безпосередньо впливають на 
людину в побуті. Будь-яка людина утворює собою повноцінну систему завдяки наявності у ній декіль-
кох різнорідних елементів неречовинної свідомості та матеріального тіла

2 Сімейне  
середовище

Сукупність індивідуальних середовищ групи людей, які утворюють родину, перебувають у родинних 
зв’язках, ведуть спільне домашнє господарство, народжують і виховують нащадків, здійснюють інші 
упорядковані й узгоджені спільні дії. У класичному розумінні сім’я складається з чоловіка, дружи-
ни, дітей та інших близьких родичів, які легітимно живуть разом і на засадах любові, етики, моралі, 
менталітету, традицій та цивільно-правових положень законодавства. від індивідуального рівня це 
середовище відрізняється відносною віддаленістю членів і дистанційністю спілкування на засадах 
самоорганізації. За рахунок впливу сімейного середовища відбувається первинна передача світогля-
ду, знань, звичок, майна, фінансів та трансформація свідомості членів родини

3 індивідуально-
групове

Сукупність людей, що періодично зустрічаються, співіснують, спілкуються, здійснюють співпрацю 
тощо. це далекі родичі, друзі, знайомі за спільними інтересами або за місцем відпочинку, колишні 
однокласники й однокурсники, сусіди, працівники обслуговуючих організацій і т. д. У разі тривалих 
контактів, підкріплених спільною діяльністю, між певними суб’єктами, формуються стійкі комунікації, 
здійснюються господарські операції як при безпосередньому спілкуванні, так і за допомогою техніч-
них засобів, що впливає на доходи та витрати людей у межах власного розсуду та законодавства.
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1 2 3

4 наносередо-
вище

м
ік

ро
рі

ве
нь

місце роботи людини-працівника, робоче місце й відповідне виробниче оточення у вигляді вироб-
ничого приміщення, виробничої та соціальної інфраструктури, предметів праці, засобів праці, під-
леглих, співробітників і безпосереднього керівництва певної організації, де створюється результат 
праці особистості. наносередовище має низовий рівень в організаціях і формується на основі ураху-
вання виду діяльності, особливостей виробництва, вимог законодавства тощо

5 Субмікро-
середовище

Система виробництва і збуту готової продукції організації (суб’єкта господарювання, підприємства, 
закладу, установи, партії тощо), яка створює певний продукт, що виводиться організацією у зовніш-
нє середовище і стає товаром. ієрархічно – це вищий і складний рівень організації та управління, 
до якого залучається велика кількість працівників та відбувається формування стійких зв’язків із 
суб’єктами зовнішнього середовища в межах професійної діяльності. У великих організаціях суб-
мікросередовища відрізняються складністю, якістю, конкурентоспроможністю та відомістю товару 
і  його торгової марки

6 Середовище 
організації

внутрішнє середовище організації (як сукупність усіх підконтрольних організації сил, суб’єктів, ре- 
сурсів, процесів та ситуаційних факторів), а також взаємовплив між організаціями (як зовнішнє се-
редовище прямої дії, що враховує вплив постачальників, споживачів, посередників, конкурентів та 
інших контактних аудиторій)

7 мезосередовище  
(мезорівень)

внутрішньодержавні регіони, товарні ринки та галузі у вигляді певних систем, що мають структу-
ровану керуючу підсистему (органи державної влади та місцевого самоврядування, асоціативні 
структури), керовану підсистему (підприємства, адміністративно-територіальні одиниці) та інфра-
структуру (ярмарки, біржі, аукціони, транспорт, митниці тощо). на мезорівні управління соціально-
економічні відносини підпадають під законодавчу регламентацію, підвищується рівень державного 
регулювання, але зберігаються і специфічні виробничо-господарські відмінності

8 макросередовище 
(макрорівень)

Усі ресурси, сили, суб’єкти, що розміщені на певній території і об’єднують складові елементи у цілісну 
самостійну адміністративно-територіальну та господарську одиницю. макросередовище передбачає 
наявність спільної території, державної влади, ознак державності, державної політики, державної 
мови, національності, ментальності, законодавства

9
Субрегіо-

нальне се-
редовище

гл
об

ал
ьн

ий
 р

ів
ен

ь

Сукупність: регіональних об’єднань декількох країн у межах конкретного континенту та прилеглих 
територій (наприклад, у Євразії – Снд, очеС, гУам тощо); окремих умовно виокремлених терито-
ріальних частин континенту (наприклад, у Європі – Східна, Західна, Північна та Південна Європа); 
виокремлених цивілізацій (наприклад, православно-слов’янська, східноєвропейська, слов’янська 
східна (православна) або східноєвропейська))

10 регіональне 
середовище

«Союзний» або «континентальний» рівень у межах світу – тобто уся сукупність регіональних об’єд- 
нань або найбільш потужні регіональні об’єднання, або територія материка. межі регіонального се-
редовища у світовій науковій думці визначаються вільно згідно зі світоглядом авторів та контекстом 
досліджень і не мають уніфікованих світових критеріїв. наприклад, на цьому рівні у центральній час-
тині Світу може розглядатися – Євразія, Європа або навіть ЄС як найрозвинутіша форма міжнародної 
економічної інтеграції у європейському регіоні

11 мегасередо-
вище

Сукупність усіх формалізованих суб’єктів і сил глобального світу. мегасередовище можна розглядати 
за різним виміром, наприклад, із позиції глобальних загальносуспільних систем: природної, біологіч-
ної, технічної, економічної, соціальної та управлінської. так, у природному вимірі – це сукупність усіх 
природних ресурсів і процесів, які розглядаються з погляду їх матеріально-інформаційної основи;  
у біологічному вимірі – це сукупність усіх живих істот флори та фауни; у технічному вимірі – сукуп-
ність технічних засобів, технологій, продуктів праці; в економічному вимірі – це уся світова економі-
ка як сфера суспільних відносин щодо раціонального використання результатів людської діяльності; 
у соціальному – сукупність суспільних інститутів, що забезпечують спілкування і споживання товарів 
і благ людиною; в управлінському – сукупність інститутів владного впливу (усі органи управління, 
релігійні та політичні інститути, громадські організації, які здійснюють владний вплив на розвиток 
людства). на мегарівні переважно адаптуються управлінські інструменти макрорівня

12 метасередо-
вище

глобальна світова суспільна система усього середовища Землі як сукупність матеріальних, інформа-
ційних та енергетичних елементів усього світового планетарного простору. метасередовище постає 
цілим, яке об’єднує все, що існує на нашій планеті. У метасередовищі сполучаються, узгоджуються й 
інтегруються у єдине ціле всі пізнані й непізнані, формалізовані та неформалізовані людством еле-
менти ієрархічно нижчих рівнів. даний рівень позначається й іншими термінами, наприклад, «ноос-
фера» (введений у науковий обіг завдяки працям в. і. вернадського, е. леруа, П. т. Шардена)

13 космосере-
довище

Сукупність міжпланетарного всесвіту (космосу), що містить галактики, планети, космічні тіла і з при- 
скоренням розширюється. За період активного дослідження космосу космосередовище поступово

Продовження табл. 1
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1 2 3

 стає досяжним, частково зрозумілим і підконтрольним для людської життєдіяльності. У ХХ ст. людсь-
ка цивілізація опанувала лише навколоземну орбіту Землі, коли людина вийшла у відкритий космос 
(1961 р.) і побувала на місяці (1969 р.). Фактично із середини ХХ ст. відбувається дослідження міжпла-
нетарного середовища з метою отримання ресурсів, здійснення виробничих процесів у космічному 
просторі, пошуку нового місця життя людства й відкриття інших форм розуму. найбільш наближені 
до реалій сучасного буття погляди щодо розвитку людської діяльності на косморівні сформовані 
у працях в. Брауна, в. вернадського, в. глушко, р. годдарда, р. ено-Пельтрі, м. кібальчича, Ю. кон-
дратюка, С. корольова, г. оберта, р. тілінга, Ф. цандера, к. ціолковського, в. челомея, м. янгеля. Їх 
реалізація була виконана і розгортається у вигляді створення ракетно-космічної галузі, досліджень 
технічними засобами Землі та структури всесвіту, запуску літальних космічних апаратів, випробувань 
технологій, створення нових матеріалів, видобутку позаземних ресурсів, космічного туризму, ство-
рення систем життєзабезпечення із замкнутим циклом, визначення можливості подальшого опану-
вання космічного простору тощо

* складено автором за даними [4 – 5; 9 – 11; 14; 16; 18 – 20].

Закінчення табл. 1

Ґенеза розвитку людства свідчить про численні 
спроби людей максимізувати свій економічний потен-
ціал і досягти примату. Для цього застосовуються різ-
ні концепції, механізми та інструменти, зазвичай ті, від 
яких очікується швидкий прогресивний результат. Але 
прагнення швидкого економічного зростання переваж-
но залишаються нездійсненними, або досягнуті переваги 
в  історичному вимірі мають тимчасовий характер, втра-
чаються нащадками й погіршують стан середовища люд-
ської життєдіяльності.

Дослідження розвитку людських ресурсів в умовах 
глобалізації свідчить, що економічне зростання не завжди 
пов’язане з позитивним людським розвитком (досягнен-
нями у сфері здоров’я, освіти та культури), але досягнення 
у людському розвитку зумовлюють економічне зростання 
[17]. Більше того, традиційні механізми управління посту-
пово зживають себе, і їхнє застосування навіть у модерні-
зованому вигляді лише поглиблює суспільні протиріччя 
і загострює загальносвітові проблеми людства. Деструк-
тивна діяльність окремих транснаціональних власників, 
політиків, працівників міжнародних організацій, держав-
них службовців спричинила глибоке розбалансування су-
спільства і сприяє втраті керованості та авторитету інсти-
туту державного та міжнародного управління.

Тому доцільно враховувати, що домінуючі форми 
управлінського впливу на розвиток людських ресурсів 
мають різний ступінь «управлінської жорсткості» – від 
«найжорсткішої» (самоуправління та управління) до «по-
мірної» (регуляція) та «м’якої» (координування) на різних 
управлінських рівнях, що наведено у табл. 2.

Так, на низових рівнях (за винятком індивідуально-
групового) управлінський вплив передбачає повне охо-
плення управлінським інструментарієм із застосуванням 
функцій, методів, принципів, управлінських рішень. На 
індивідуальному рівні – це самоуправління, самоменедж-
мент, самоорганізація. На сімейному рівні – це управління 
родиною, ведення домашнього господарства, родинна са-
мозайнятість. На мікрорівні управління стосується органі-
зацій, і його здійснюють власники (бізнесмени, підприємці 
та утримувачі акцій, які шукають ідеї, проектують компа-
нії, створюють, розвивають, продають або ліквідують їх) та 
менеджери (наймані керівники, які цілеспрямовано впли-

вають на окремих виконавців і колектив у цілому в межах 
своїх повноважень для досягнення визначених цілей і за-
безпечення позитивних результатів функціонування си-
стеми).

На мезо- та макрорівнях управлінський вплив функ-
ціонально характеризується терміном «державне регулю-
вання», що передбачає впорядковування, ліквідацію від-
хилень, збоїв недоліків за рахунок регуляції різного роду 
урядових і неурядових органів, а також низки інститутів, 
механізмів, інструментів. Управлінський вплив на субре-
гіональному, регіональному та мегарівні здійснюється 
у  рамках міжнародних угод та членства у міжнародних 
організаціях, що обумовлює гармонізацію економічної ді-
яльності національних суб’єктів відповідно до наднаціо-
нальних норм, вимог, правил, зазвичай економічних важе-
лів (націоналізація, кредитування, пільги, податкові зміни, 
субсидії тощо). На цих рівнях регулювання збагачується 
координаційним впливом.

А на ієрархічно вищих мета- та косморівнях здійсню-
ється переважно координація людських взаємовідносин. 
Термін «координація» в наукових джерелах тлумачиться 
неоднозначно. Глобальна координація має складний і су-
перечливий характер – конфронтація поєднується зі спів-
робітництвом, існують формальні та неформальні зв’язки, 
виникають ієрархічні та мережеві зв’язки між численними 
суб’єктами [22]. На глобальному рівні головними коорди-
наторами постають міжнародні організації, насамперед 
системи ООН. З часом у концептуальних підходах до люд-
ського розвитку поступово змінюються акценти з розши-
рення можливостей і підвищення якості життя людей на 
інституціональне формування національного людського 
потенціалу через соціально-економічну політику, плани 
розвитку та стратегії для забезпечення стійкого, соціаль-
но активного й рівноправного розвитку і підвищення до-
бробуту суспільства. При цьому ООН наголошується, що 
з урахуванням кризових явищ розвиток людських ресурсів 
необхідно здійснювати на основі комплексної парадигми 
розвитку суспільства у глобальному світі з дотриманням 
основних прав людини, прав трудящих, професійної без-
пеки і здоров’я, а стратегії життєзабезпечення людини ма-
ють формуватися та обговорюватися у  місцевих громадах 
і структурах управління з повним залученням ключових 
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представників суспільства із прозорим ставленням до гео-
політичної і культурної різноманітності.

У цілому в межах ООН питання глобальної коор-
динації розвитку людських ресурсів постає стрижнем 
численних доповідей Генерального секретаря, резолюцій 
Генеральної Асамблеї та матеріалів досліджень усіх струк-
турних підрозділів. Координаційні заходи охоплюють усі 
аспекти розвитку людських ресурсів (харчування, охоро-
ну здоров’я, навчання, працю, народження та виховання 
дітей, правовий захист тощо) й поступово змінюють свій 
характер з поточного на стратегічний, з ліквідаційного на 
превентивне спрямування, з наслідкового на визначаль-
ний [21].

Але кризові явища та зміни у світовій економіці де-
термінують розробку нових підходів у глобальній коор-
динації. Таким прикладом постають зустрічі лідерів країн 
великої двадцятки (G-20), коли для подолання наслідків 
світової фінансово-економічної кризи відбувалися саміти: 
в листопаді 2008 р. – у Вашингтоні, в квітні 2009 р. – у Лон-
доні, у вересні 2009 р. – в Пітсбурзі, на яких розроблюва-
лися координаційні заходи з поєднанням зусиль суб’єктів 
макрорівня (19 країн), субрегіонального (ЄС як 20-й член) 
та мегарівня (керівники ООН, МВФ, Світового банку, Єв-
ропейського центрального банку і Форуму з фінансової 
стабільності), оскільки кожен із них окремо не впорався 
з дисфункціями глобального фінансового ринку [3].

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що наразі 
у світовій економічній системі відсутнє охоплення по-
вним управлінським впливом усіх її структуроутворюючих 
складових елементів, водночас саморегуляція призводить 
до кризових явищ, а її поширення – до дисфункцій. Домі-
нуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на роз-
виток людських ресурсів відрізняються у різнорівневих 
соціально-економічних системах й не можуть бути одна-
ковими за ступенем жорсткості. А глобальний системний 
управлінський вплив на розвиток людських ресурсів, який 
сьогодні має регуляторний характер, поєднуючи само-

управління, управління, регуляцію і координування, у пер-
спективі має стати координаційним.
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Таблиця 2

Домінуючі форми управлінського впливу на розвиток людських ресурсів

Вид управлінського впли-
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Управління  
(повний керований 

функціональний вплив)
СУ СУ – У У У – – – – – – –
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