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"Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських
ресурсів"
Сучасний стан розвитку людства потребує більш чіткого і впорядкованого прогнозування кінцевих цілей в умовах прискорених змін і непередбачуваності, що викликає нагальну потребу в розробці й використанні
сучасних підходів до розвитку людських ресурсів. Тому деяка обмеженість
наявних системних підходів до управління розвитком людських ресурсів
стає однією з актуальних проблем науки і практики. Відтак, існує певна
потреба в більш чіткому визначенні понятійного апарату і, відповідно,
належних дій щодо практичної реалізації завдання розвитку людських
ресурсів.
Метою статті є надання оновленого системного бачення основних
категорій і понять, що мають слугувати розбудові сучасної парадигми
розвитку людських ресурсів у контексті системного бачення необхідних
трансформацій у суспільному виробництві.
Завдяки якісним змінам поглядів на роль людини в системі
суспільного виробництва сутнісне навантаження поняття "людські
ресурси" наповнюється новим змістом, акценти в якому зміщуються в бік
більш повного використання всіх потенційних (і насамперед інтелектуальних)
можливостей людини, тобто людського потенціалу економіки.
Для оновлення підходів до вивчення й розвитку людських ресурсів
в умовах трансформації технологічних укладів в економіці автор вважає
за доцільне:
• сформувати модель багаторівневої системи управління розвитком
людських ресурсів, яка б забезпечила системний підхід до вирішення цієї
проблеми;
• створити модель моніторингу показників розвитку людських
ресурсів з урахуванням відповідних рівнів суспільного виробництва;
• розробити і впровадити відповідні моделі прогнозування розвитку
людських ресурсів на макро-, мезо- і мікрорівні.
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