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РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ  

У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

INSTITUTIONAL REFORMS AND ENSURING OF PERSONNEL  
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ENTERPRISES  

IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

АНОТАЦІЯ
На базі нової інституційної теорії проаналізовано вплив 

європейської інтеграції як фактора зовнішнього середовища 
підприємства на вимоги до розвитку персоналу підприємства. 
Зроблено висновок, що реформування економічних інститутів 
в Україні в рамках євроінтеграції за підтримки Європейського 
Союзу може забезпечити функціонування ефективної економі-
ки на базі вторинної модернізації – переходу до постіндустрі-
ального соціальнотехнологічного укладу.

Ключові слова: нова інституційна теорія, персонал під-
приємства, європейська інтеграція.

АННОТАЦИЯ
На базе новой институциональной теории проанализиро-

вано влияние европейской интеграции как фактора внешней 
среды предприятия на требования к развитию персонала пред-
приятия. Сделан вывод, что реформирование экономических 
институтов в Украине в рамках евроинтеграции при поддерж-
ке Европейского Союза может обеспечить функционирование 
эффективной экономики на базе вторичной модернизации – 
перехода к постиндустриальному социальнотехнологическо-
му укладу.

Ключевые слова: новая институциональная теория, пер-
сонал предприятия, европейская интеграция.

АNNOTATION
Based on the new institutional theory to analyze the influence 

of European integration as an enterprise environmental factors 
on the development of requirements for plant personnel. It is 
concluded that the reform of economic institutions in Ukraine 
within the framework of European integration, with the support of 
the European Union to ensure that an efficient economy based on 
secondary modernization – the transition to a postindustrial socio
technological system.

Keywords: new institutional theory, personnel, European 
integration.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
діяльність українських підприємств знаходить-
ся під суттєвим впливом євроінтеграційних 
процесів. Українська промислова продукція 
користується попитом на внутрішньому та зо-
внішньому ринку, проте підтримання її кон-
курентоспроможності вимагає здатності при-
стосовуватись до змін ринкової кон’юнктури. 
Поглиблення євроінтеграційних процесів у по-

єднанні з відкритим характером економіки та 
значною експортоорієнтованістю промисловості 
України супроводжується загостренням конку-
ренції на внутрішньому та зовнішньому ринках 
підприємства. У цих умовах найбільш важли-
вим і одночасно вразливим елементом є персо-
нал підприємства. Інструментом адаптації пер-
соналу до високодинамічних непрогнозованих 
змін зовнішнього середовища підприємства в 
контексті євроінтеграційних процесів слід вва-
жати розвиток персоналу [1] шляхом вдоскона-
лення його структури у формі внутрішньої мо-
більності персоналу та формування принципово 
більш високого освітнього рівня, який би відпо-
відав вимогам євроінтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За од-
ним з визначень, розвиток персоналу складається 
з професійного навчання, підвищення кваліфіка-
ції та перепідготовки персоналу [2, с. 299]. Сучас-
на система розвитку персоналу забезпечує зміну 
структури персоналу у відповідності до стратегії 
підприємства. Структура персоналу може розгля-
датись в організаційному та освітньому аспектах. 
Зміна організаційної структури персоналу реалізу-
ється шляхом внутрішньої мобільності персоналу 
за допомогою управління кар’єрою. Зміна освіт-
ньої структури персоналу реалізується шляхом 
навчання персоналу [3]. Тобто, розвиток персона-
лу є процесом навчання, організаційного розви-
тку та професійного зростання персоналу, спря-
мованим на вирішення поточних та стратегічних 
задач компанії шляхом досягнення більш високої 
індивідуальної та організаційної ефективності, 
розвиток співробітників з точки зору їх вкладу в 
розвиток компанії. У роботах вітчизняних та за-
кордонних вчених-економістів: О.А. Грішнової 
[4], Дж. Джой-Метьюза [5], В.А. Савченка [6], 
Р. Свансона [7], П. Сенге [8], П. Форсайта [9] про-
аналізовано теоретичні підходи та практичні ас-
пекти розвитку персоналу.
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Постановка завдання. Пи-
тання вивчення впливу динаміки інституційно-
го середовища на вимоги до розвитку персоналу 
підприємств у контексті забезпечення конку-
рентоздатності економіки в умовах глобалізації 
потребують подальшого вивчення. Метою статті 
є аналіз на базі нової інституційної теорії впли-
ву на вимоги до розвитку персоналу підприєм-
ства європейської інтеграції як фактора зовніш-
нього середовища підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Домінуючий у країні соціально-технологічний 
уклад як система суспільних відносин, яка ви-
никає на базі сукупності технологій, характер-
них для певного рівня розвитку виробництва й 
визначає конкурентоздатність економіки кра-
їни. Перехід між цими укладами китайський 
вчений Хе Чуаньци називає модернізацією. 
Модернізація являє собою одночасно і глибо-
ку зміну людської цивілізації починаючи з 
XVIII століття і міжнародне змагання в праг-
ненні досягти і утримати високий за світовими 
мірками рівень розвитку [10, с. 15]. У процесі 
модернізації виділяються дві стадії: первинну 
і вторинну. Кожна стадія пов'язана з відповід-
ною епохою цивілізаційного процесу: первинна 
модернізація – з індустріальною ерою, вторин-
на – з інформаційною епохою, або ерою знань 
[10, с. 8].

Китайські економісти запропонували сис-
тему оцінки, яка дозволяє визначити індекс 
стадій модернізації, і використали її для всіх 
країн світу [11]. Відповідно, для України со-
ціально-економічна обстановка така: первинну 
модернізацію в країні загалом завершено. Пе-
реважна більшість показників мають значення 
не нижче 95%, тобто в Україні розквіт первин-
ної модернізації, яка триватиме приблизно до 
2020 р. [11]. У групі середньо розвинених країн 
Україна далеко відстала від лідерів: за індек-
сом первинної модернізації – 41-е місце (на од-
ному рівні з Росією і трохи вище за Білорусь 
та Болгарію), вторинної – 37-е місце (на рівні 
з Польщею, знову Білоруссю та Хорватією) і, 
найголовніше – відставання від країн Європей-
ського Союзу залишається значним [11]. Най-
більша небезпека зі зволіканням з оновленням 
економіки країни полягає в тому, що потенціал 
первинної модернізації буде повністю вичерпа-
но, і тоді розпочнеться стагнація, а потім – де 
модернізація [11]. Тому ситуація, що склалась 
вмагає негайного переходу до вторинної модер-
нізації. Розглянемо фактори, які можуть впли-
нути на динаміку суспільних процесів, зокре-
ма, модернізації.

Динаміка модернізації, напрям розвитку 
спільнот, стверджують американські вчені 
Д. Асєемоглу та Дж. Робінсон [12], визначаєть-
ся типом політичних та економічних інститутів 
як відносин між акторами, систем створення, 
збереження та відтворення цих відносин та за-
собів їх інтерпретації і оцінки, які формують 

стимули і мотивацію поведінки людей та ство-
рюються чи трансформуються в моменти, коли 
з тих або інших причин відкривається «вікно 
можливостей» для їх зміни [13]. Як показано 
Д. Асєемоглу та Дж. Робінсоном [12], ефектив-
ними є інклюзивні (inclusive) економічні інсти-
тути, що залучають широкі верстви населення, 
забезпечують недискримінаційний контроль 
над доступом і розподілом ресурсів, дозволя-
ють чесну конкуренцію і забезпечують збере-
ження приватної власності [13]. Українські ін-
ститути тяжіють до характеру екстрактивних 
(extractive) – вилучаючих інститутів, що не за-
лучають широкі верстви населення до активної 
участі та контролю економічних процесів при 
одночасній зосередженості влади в руках еліти, 
яка перерозподіляє багатство на свою користь і 
обмежує вплив інших громадян.

Модернізація супроводжується зміною ін-
ституційної системи на користь більш ефектив-
ної [14]. Найпоширенішим шляхом переходу до 
інклюзивних інститутів є зовнішній вплив [12] 
у вигляді військових або економічних загроз чи 
приєднання до міждержавного об’єднання, яке 
стимулює перехід до більш ефективних інсти-
тутів. На сьогодні одна з реальних можливос-
тей запровадження в Україні інклюзивних ін-
ститутів – це інтеграція в Європейський Союз, 
який є спільнотою з відкритими інститутами, 
у рамках яких цінується та стимулюється роз-
виток ділових компетенцій працівників, забез-
печується як інституційна мобільність, так і фі-
зична мобільність на найбільшому ринку у світі 
[13]. Європейська спільнота поставила перед со-
бою завдання шляхом здійснення спільної полі-
тики чи діяльності сприяти: гармонійному, зба-
лансованому розвитку економічної діяльності; 
стійкому зростанню поваги до навколишнього 
середовища; високій економічній продуктив-
ності; підвищенню рівня зайнятості і соціаль-
ного захисту; підвищенню рівня життя і якості 
життя; економічній, соціальній згуртованості 
та солідарності між державами-членами, а пріо-
ритетними напрямами діяльності Європейсько-
го Союзу стали: спільна економічна політика; 
спільна зовнішня політика та політика безпе-
ки (зміцнення єдності та незалежності Європи); 
співпраця в сфері юстиції та внутрішніх справ 
[15]. Інструментом реалізації зближення Украї-
ни та ЄС є Угода про асоціацію, яка має на меті 
оновити спільні інституційні рамки співпраці 
України та Європейського Союзу, сприяти по-
глибленню партнерства у всіх сферах, посилити 
політичну асоціацію й економічну інтеграцію на 
основі взаємних прав та обов'язків. Створення 
всебічної та поглибленої зони вільної торгівлі з 
масштабним наближенням регуляторного зако-
нодавства України до стандартів Європейського 
Союзу сприятиме поступовій інтеграції України 
до Європейського Союзу. Важливою складовою 
частиною нової Угоди з Європейським Союзом 
є створення зони вільної торгівлі між Україною 
та Європейським Союзом як складової части-
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ни Угоди про асоціацію й визначатиме правову 
базу для вільного переміщення товарів, послуг, 
капіталів, частково робочої сили між Україною 
та Європейським Союзом, а також регуляторно-
го наближення, спрямованого на поступове вхо-
дження економіки України до спільного ринку 
Європейського Союзу [16]. Приєднання до Зони 
вільної торгівлі надає можливість зміцнити ін-
ституційну структуру бізнес-середовища внаслі-
док того, що Україна зобов’язується привести 
значну частину свого торгового законодавства 
до відповідності з нормами і правилами Євро-
пейського Союзу, забезпечити прозорість змін 
до законодавства і встановити чіткі процедури 
врегулювання суперечок [17].

Приєднання України до поглибленої і все-
охоплюючої зони вільної торгівлі з Європей-
ським Союзом потребує чималих фінансових 
і людських ресурсів, а також інституційних і 
законодавчих змін: пристосування до нових 
стандартів і правил гри вимагатиме від україн-
ських виробників збільшення витрат у коротко-
строковій перспективі. При цьому європейські 
виробники будуть мати певні переваги, у тому 
числі й на українському ринку, що певною мі-
рою може розглядатись як погіршення ситуації 
щодо економічного розвитку, проте в довгостро-
ковій перспективі повинно сприяти підвищен-
ню рівня конкурентоспроможності національ-
ної продукції та, як наслідок, збільшенню її 
експорту, крім того, поліпшення якості продук-
ції зміцнить позиції вітчизняних виробників на 
внутрішньому ринку [18].

Висновки. Реформування економічних інсти-
тутів в Україні в рамках євроінтеграції за під-
тримки Європейського Союзу може забезпечити 
функціонування ефективної економіки на базі 
вторинної модернізації – переходу до постінду-
стріального соціально-технологічного укладу.

Відповідно, розвиток персоналу підприєм-
ства в цих умовах має відповідати умовам по-
стіндустріального соціально-технологічного 
укладу:

– акцент на інвестиції в людський та соці-
альний капітал у порівнянні з фізичним;

– широке застосування інформаційно-кому-
нікаційних технологій;

– постійне оновлення знань, вмінь та нави-
чок й розвиток здатностей до спілкування та 
колективної роботи.
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