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Політичні чинники в сучасних умовах мають
вирішальний вплив на динаміку економічних індикаторів на всіх рівнях. Серед них варто передусім
виокремити такі: політична нестабільність, корупція, військові дії на Сході країни, відсутність єдиного підходу в державній політиці щодо розвитку і
використання людського капіталу. Щодо політичних чинників, варто передусім відзначити складність та різновекторність їх впливу (колапс попередньої політичної системи, нестабільність нової, і
водночас підвищення рівня громадянської активності, національної свідомості та ін.). За міжнародним рейтингом Failed States Index6, який відображає
нездатність влади контролювати цілісність території, а також демографічну, політичну та економічну
ситуацію, у 2013 р. Україна посіла 117 місце і знаходилась в групі країн із рівнем стабільності нижче
середнього (небезпечний рівень ризиків).
Не зменшуючи важливість політичних чинників,
варто відзначити, що в системі чинників впливу
кризових явищ на процеси формування та збереження людського капіталу важливе значення мають
також економічні чинники, адже вони визначають
обсяги інвестицій, які спрямовуються на формування та збереження людського капіталу, створюють
передумови для його ефективного використання. До
економічних чинників ми відносимо: інфляційні
процеси, знецінення національної валюти, системні
економічні деформації, високу залежність від
фінансової допомоги міжнародних організацій (зокрема, кредитів Міжнародного валютного фонду),
низьку ефективність, енергозатратність та неконкурентоспроможність вітчизняних підприємств,
непропорційні темпи зростання іпотечного кредитування, загострення конкуренції на ринку праці та ін.
Інфляційні процеси, знецінення національної
валюти, що стрімко відбуваються в сучасних умовах, знижують й без того недостатні передумови для
формування, розвитку, використання та відтворення національного людського капіталу. Масово зубожіле населення, яке ще не повністю усвідомлює,
наскільки знизилась купівельна спроможність заробітної плати, живе без довгострокової інвестиційної
стратегії формування власного людського капіталу,
адже його метою в сучасних умовах передусім є
виживання, а не поліпшення рівня та якості життя.
Зміни в соціально-трудовій сфері, розвиток
тіньового сектору та нестандартних форм зайнятості сприяють посиленню тенденцій нестабільності,
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негарантованості, «хиткості» трудових гарантій та
деформації відносин в сфері зайнятості. Поступово
втрачається взаємозв’язок між результатами праці
та рівнем її оплати, що знижує рівень мотивації до
трудової діяльності.
Асиметрії в економічному і соціальному розвитку, нестійкість у найширшому її розумінні, десоціалізація відносин у сфері праці, зниження соціальної
згуртованості, поширення соціального відторгнення
– усе це тренди, реальність початку нового століття
і в цьому чи не головний парадокс сьогодення.
Вияви асиметричності як найбільш характерної
ознаки наявних моделей соціально-трудових відносин багатоманітні. Основні з них такі: масові випадки розподілу результатів виробництва (доходів) не
на користь найманих працівників; порушення прав
найманих працівників на гідні умови праці; невиконання роботодавцями зобов’язань, що передбачені
трудовими договорами (контрактами)7.
Соціальні чинники об’єднують такі аспекти, як
загострення соціальних протиріч у суспільстві, деградація морально-духовних цінностей, низький
рівень соціальної відповідальності та згуртованості
в суспільстві. Життя в умовах нестабільності та відсутності соціальних гарантій поступово впливає на
формування негативних настроїв у суспільстві, веде
до зниження рівня згуртованості.
Наслідками негативного впливу кризових явищ є
зменшення можливостей підтримання здоров’я, звуження масштабів та погіршення якості освіти, погіршення добробуту, зменшення можливостей зайнятості, падіння доходів. За офіційними статистичними даними8, практично всі ресурси домогосподарств
та державного сектору витрачаються на підтримання поточного рівня споживання і добробуту. Тому
ресурси для інвестування в людський капітал дуже
обмежені. Так, у 2007–2013 рр. кінцеві споживчі
витрати зросли з 77,5% до 92,8% від ВВП. Найбільш
яскраво про зменшення рівня доходів свідчить
такий факт – у 2013 р. середня заробітна плата становила 3265 грн. (близько 400 дол. США за курсом
НБУ), а у 2014 р. – 3476 грн. (210 дол. США), і
падіння валютного курсу продовжується.
Збереження людського капіталу має вирішальне
значення для відновлення економіки після кризи,
подолання «нової бідності», формування передумов
для поступового утвердження інноваційної моделі
розвитку та підвищення міжнародної конкурентоспроможності нашої країни. Для збереження люд-

The Failed States Index 2013 [Electronic recourse]. – Available at: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable.
Колот А. М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання / А. М. Колот // Актуальні
проблеми економіки. – №6. – (132). – 2012. – С. 206.
8
Статистичний щорічник України за 2013 рік. – К.: Видавництво «Консультант», 2014. – 534 с.
7
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ського капіталу необхідна реалізація антикризової
стратегії9.
Говорячи про антикризове управління, зазвичай
мають на увазі комплекс заходів тактичного характеру, що проводяться під час кризи. Проте, це не
вичерпує весь зміст цього поняття. Його особливістю є зміна пріоритетів, а тому у сфері управління
людським капіталом акценти повинні бути зміщені
на збереження здоров’я та відновлення мотивації до
продуктивної праці, за рахунок чого потім, після
покращення загальної ситуації, й будуть вирішені
завдання щодо прискореного розвитку всіх інших
складових людського капіталу10. Збереження здоров’я та професійних навичок є стратегічними завданнями в умовах кризи, вирішення яких в сучасних
умовах потребує використання інноваційних
рішень. Низький рівень фінансування державних
медичних та освітніх закладів обумовлює необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування
– надання різного виду платних послуг, пошук та
залучення міжнародних грантів, створення різних
«фондів розвитку». При цьому витрати на фінансування сфери охорони здоров’я та освіти поступово
перекладаються на домогосподарства, які при цьому
ще й вимушені сплачувати податки на утримання
органів державної влади, фінансування соціальної
сфери та ін. В умовах кризи відбувається зменшення інвестицій в людський капітал на всіх рівнях, і
соціальна сфера є однією з найбільш вразливих.
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Варто відзначити, що незважаючи на певні суперечності, пов’язані з використанням нестандартних
форм зайнятості, вони дозволяють хоча б частково і
тимчасово вирішити проблему забезпечення робочими місцями, адже тривале безробіття веде до
втрати кваліфікації, неможливості ефективного
професійного розвитку, і подальших втрат, пов’язаних із незабезпеченням умов для продуктивної зайнятості.
Висновки. Реалізація ефективної антикризової
стратегії управління процесами формування та збереження людського капіталу є важливою передумовою подолання негативного впливу кризових явищ;
вона передусім передбачає підвищення рівня відповідальності органів державної влади, роботодавців
для подолання корупційних, тіньових схем, рівня
згуртованості населення, активізацію діяльності
інститутів громадянського суспільства, формування
культури стратегічного мислення, належне нормативно-правове та ресурсне забезпечення функціонування всіх елементів інституційної інфраструктури,
які забезпечують формування, розвиток, використання та збереження національного людського капіталу. Реалізація антикризової стратегії також має
передбачати формування інфраструктури антикризового управління людським капіталом, яка об’єднує структурні підрозділи відповідних міністерств
та відомств за проектним методом для забезпечення
ефективної діяльності в кризовий період.

Вартість передплати на журнал
«Україна: аспекти праці»
на 2015 р.:
на рік — 116 грн 76 коп.
на півроку — 58 грн 38 коп.
на квартал — 29 грн 19 коп.

9
Грішнова О.А., Брінцева О.Г.«Відповідальність підприємства щодо персоналу як новий формат розбудови соціально-трудових
відносин / Экономика и управление. Научно-практический журнал. № 4, 2012. С.49-56.
10
Колот А., Григорович С. Теоретичні і прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як передумови збереження та розвитку
людського капіталу / Україна: аспекти праці, № 8, 2005, С.19-27.
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l висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок.
Вимоги до оформлення.
Обсяг статті — 10–14 сторінок
(шрифт Times New Roman, 12 кегль,
міжрядковий інтервал — 1,5).
Рисунки, таблиці, графіки та діаграми подаються у вигляді, що дозво ляє їх ко ри гу ван ня (Word,
Excel — 982003), і мають бути
чорнобілими. Не допускається розміщення у статті сканованих з інших видань таблиць, графіків, діаграм та рисунків. Послідовна нумерація рисунків і таблиць арабськими цифрами (Рис. 1; Табл. 1), а також посилання на них у тексті —
обов’язкові.
Бібліографічний опис джерела
наводиться на тій сторінці, що й посилання на це джерело й оформлюється згідно з ДСТУ 7.1 — 2006.
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