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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА
В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
У статті проаналізовано визначальний виплив інтелектуального складника людського потенціалу на функціонування сучасного інформаційного суспільства та відзначено, що знання та інформація стають головними
чинниками розвитку економіки й основними джерелами прибутку. Показано зміни, які відбуваються на ринку
праці під впливом упровадження інформаційно-інноваційних технологій і засобів комунікації, указано на нові
вимоги до знань та навичок відповідно до потреб конкретного робочого місця. Зазначено, що для досягнення
успіху у сучасному цифровому суспільстві працівникам необхідно володіти відповідними знаннями та набути
навичок, які не піддаються автоматизації. Відзначено потребу зміни освітньої політики в умовах цифрових
трансформацій та акцентовано увагу на необхідності постійного підвищення кваліфікації, здобуття додаткових знань та освоєння нових навичок протягом усього трудового періоду.
Ключові слова: людський потенціал, цифрові навички, ринок праці, інформаційно-комунікаційні технології,
Індустрія 4.0.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Кухтын О.Б.
В статье проанализировано определяющее влияние интеллектуальной составляющей человеческого потенциала на функционирование современного информационного общества и отмечено, что знания и информация
становятся главными факторами развития экономики и основными источниками прибыли. Описаны измене-
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ния, которые происходят на рынке труда под воздействием внедрения информационно-инновационных технологий и средств коммуникации, и указаны новые требования к знаниям и навыкам в соответствии с потребностями конкретного рабочего места. Отмечено, что для достижения успеха в современном цифровом обществе
работникам необходимо обладать соответствующими знаниями и приобрести навыки, которые не поддаются
автоматизации. Отмечена необходимость изменения образовательной политики в условиях цифровых трансформаций. Акцентировано внимание на необходимости постоянного повышения квалификации, получения
дополнительных знаний и освоения новых навыков в течение всего трудового периода.
Ключевые слова: человеческий потенциал, цифровые навыки, рынок труда, информационно-коммуникационные технологии, Индустрия 4.0.

THE INTELLECTUAL COMPONENT OF HUMAN POTENTIAL
AS THE BASIS OF THE SOCIETY'S FUNCTIONING
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
Kukhtyn Olha
The article analyzes the determining influence of the intellectual component of the human potential on the functioning
of the modern information society. It is noted that knowledge and information become the main factors of economic development and the main sources of profit. Changes that occur in the labor market under the influence of the introduction of
information-innovation technologies and communication media are described. It is noted that the advantage of choosing an
employee will be given to educated employees with a peculiar, unique vision of the solution of the tasks and problems. It is
emphasized that understanding of technological and business processes, skills of work with digital data and advanced technologies are necessary for employees today. New requirements for knowledge and skills, according to the needs of a specific
workplace, are indicated. It is emphasized that the development of technological computing and big data processing technologies, the development of new analytical tools require the training of personnel capable of working with digital technologies. The digital skills that Industry 4.0 professionals need are characterized. It is emphasized that all sectors of the economy
and the profession are significantly changing under the influence of digitalization, and therefore acquired knowledge and
experience in the context of such rapid transformations can not guarantee the availability of a job and a decent living for a
lifetime. It is stated that in order to be successful in today's digital society, employees need to have the appropriate knowledge
and skills that are not amenable to automation. It is emphasized that with these tendencies in the labor market many workers
will have to undergo re-training, to acquire new knowledge and skills. There is a need to change the educational policy in
the context of digital transformations, which will provide not only basic knowledge, but practical experience and supportive
skills during studying was noted. Emphasis is placed on the need for continuous professional development and development
of new skills throughout the working period.
Keywords: human potential, digital skills, labor market, information and communication technologies, Industry 4.0.
Постановка проблеми. Світові трансформаційні
процеси, які відбулися останніми роками під впливом
бурхливого розвитку та впровадження інформаційнокомунікаційних технологій, здійснили свій вплив на всі
галузі економіки та сфери життя суспільства. В умовах
цифрових трансформацій саме людський потенціал
відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного розвитку як економіки, так і всього суспільства.
Як зазначає М. Міхейкіна [1], вартість товарів та
послуг в умовах цифровізації економіки більшою мірою
визначається не матеріальними затратами, а сукупністю
знань та інформаційних цінностей, витрачених на їх
створення, тобто інтелектуальним складником.
Відповідно до сучасних тенденцій розвитку цифрових технологій, ефективне впровадження яких супроводжується прискоренням економічного зростання та
підвищенням якості товарів і послуг, важливими елементами є розвиток людського потенціалу та підготовка кваліфікованих фахівців.
Як прогнозують Ю. Одегов та В. Павлова [2], до
2025 р. очікується стрибок у техніці і технологіях,
основою якого стануть розробки, що поєднують досягнення у сфері базових технологій за такими напрямами, як нано- та біотехнології, мембранні і квантові
технології, генна інженерія, мікромеханіка й фотоніка.
Значне місце в попиті на робочу силу буде належати
інтелектуальним послугам: консультуванню, інформаційному посередництву, аналітиці, маркетингу.

Отже, актуальним стає отримання фундаментальних знань та формування потрібних навичок, які необхідні працівникам в умовах цифрових трансформацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням необхідних знань та навичок для ефективної
реалізації людського потенціалу в епоху цифрових
технологій займається низка зарубіжних і вітчизняних авторів, зокрема: Н. Анані [3], Т. Бергер, С. Фрей
[4], В. Спейжа [5], Ф. Росс, Р. Мюллер, А. Світмен [6],
В. Сухомлин, Е. Зубарєва, А. Якушин [7], Ю. Одегов,
В. Павлова [2], О. Данніков, К. Січкаренко [8].
Людський потенціал є основою розвитку сучасного інформаційного суспільства, тому проведення
подальших наукових досліджень для вивчення вимог
до нього в умовах цифрової економіки є актуальним
та необхідним.
Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні важливості інтелектуального складника людського потенціалу в умовах цифрових трансформацій
та обґрунтуванні об’єктивної необхідності досліджень
нових вимог до рівня знань та навичок працівників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нові
тенденції в економіці і суспільстві пов’язані з Четвертою промисловою революцією, в межах якої впроваджуються нові технології, які кардинально видозмінюють бізнес-процеси, виробництво та суспільство
у цілому. Компанії починають розвивати та використовувати нові технології, завдяки яким у цифровому
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просторі формуються нові можливості та сфери зайнятості. У найближчому майбутньому очікуються значні структурні зміни на ринку праці. Автоматизація та
інформатизація кардинально змінять сутність багатьох
професій. Суттєво зменшиться потреба в низькокваліфікованих працівниках, яких замінять автоматизовані
системи. Сьогодні знання та інформація виступають
визначальними чинниками розвитку економіки та
основними джерелами прибутку. Впровадження цифрових технологій та засобів комунікації в усіх сферах
економіки й суспільства ставить перед працівниками
нові вимоги до рівня базових знань і навичок. Інтелектуальний потенціал працівника стає основним чинником затребуваності на ринку праці.
Для досягнення успіху у сучасному цифровому суспільстві працівникам необхідно володіти відповідними
знаннями та набути навички, які не піддаються роботизації й автоматизації. Особливо актуальними стають
такі здібності та вміння працівників, як аналітичне
та критичне мислення, ініціативність, креативність,
лідерські якості, широкий кругозір, здатність приймати ефективні рішення, вміння працювати в команді
та налагоджувати необхідні комунікації, швидко адаптуватися до змін. Наявність хоча б кількох таких рис
робить працівника особливо затребуваним на ринку
праці. Перевага під час вибору працівника буде надаватися саме таким спеціалістам, а попит на ринку праці
буде полягати у пошуку освічених працівників зі своєрідним, унікальним баченням вирішення поставлених
завдань і проблем.
В умовах інформаційного суспільства безпосередньо на робочому місці виникає потреба у цифрових
навичках. В.А. Сухомлин, Е.В. Зубарева, А.В. Якушин
виділяють п’ять видів цифрових навичок. До першого
належать загальні навички у сфері інформаційнокомунікаційних технологій, які дають можливість
використовувати їх у повсякденній роботі: пошук
інформації в мережі Інтернет, використання програмного забезпечення для вирішення поточних завдань. Ці
навички потрібні працівникам широкого спектру професій. До другого виду належать професійні навички
для виробництва продуктів та послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій: програмного забезпечення, веб-сторінок, фінансових технологій, засобів
електронної комерції. До третього виду належать проблемно-орієнтовані навички, які необхідні працівникам, що розробляють і використовують спеціалізовані
проблемно-орієнтовані платформи, додатки, пакети
програм, системи автоматизованого проектування. До
четвертого – комплементарні ІТ-навички, які забезпечують виконання нових завдань на робочому місці:
використання соціальних мереж для комунікацій із
клієнтами та колегами, просування брендів продуктів
на платформах електронної комерції, бізнес-планування. До п’ятого виду належать навички використання сервісів цифрової економіки, які дають змогу
підвищити рівень вирішення практичних завдань,
наприклад автоматизація процесів логістики, оптимізація завдань роздрібної торгівлі, керування малим
бізнесом [7, с. 147].
Ключовими сферами в Індустрії 4.0 є бізнес-аналітика, обробка великих даних, використання хмарних
технологій та технологій розподіленого реєстру, Інтернет речей, тривимірний друк, всеохоплююча роботи-

зація, кібербезпека, віртуальна реальність, розвиток
штучного інтелекту [9]. Для роботи із цифровими
технологіями у цих сферах важливими вимогами до
працівників є вміння ефективно працювати з програмним забезпеченням, знання операційних систем та мов
програмування, знання протоколів передачі даних і
пов'язаних із ними технологій.
Хмарні технології використовуються для віддаленого зберігання інформації, а також для проведення
у віддалених сервісах обчислювальних операцій.
У сфері хмарних технологій необхідними є знання
хмарної інфраструктури, протоколів взаємозв’язків із
хмарними ресурсами, знання побудови сховищ даних.
Цифрові технології дають змогу ефективно аналізувати величезні масиви даних та інформації. Управління, структурування, аналіз інформаційномістких
даних вимагають від працівників фундаментальних
знань із математики та інформатики. Для таких фахівці
ключовими є знання систем управління базами даних
й апаратно-програмних комплексів, призначених для
обробки великих даних, розуміння методів, підходів та
інструментів обчислювальної мережі, щоб уміти обробляти великі обсяги структурованих і неструктурованих даних.
Інтернет речей об'єднує комп'ютерні мережі і підключені фізичні об'єкти корпоративних або галузевих
підприємств із вбудованими датчиками і програмним
забезпеченням для збору та обміну даними. Технологія Інтернету речей в автоматичному режимі здійснює
взаємодію фізичних процесів виробництва продукту
й інформаційних потоків супутніх цьому процесу. Це
вимагає від працівників цілісності сприйняття процесу
виробництва, вміння правильно відбирати та аналізувати інформацію з різних джерел [10, с. 11].
Для роботи з технологіями розподіленого реєстру
важливими є знання розподілених систем, мережевого
програмування, алгоритмів, серверних додатків.
Від упровадження цифрових технологій зайнятість у світі щороку зростатиме за такими напрямами: обробка великих даних – 2,95%, хмарні технології – 2,47%, Інтернет речей – 2,27%, автоматизація
виробництва – 0,36%. До кінця 2020 р. у сфері Big
Data кількість робочих місць може збільшиться для
спеціалістів у галузі математики та обчислювальної
техніки на 4,59%, в управлінській сфері – на 1,39%, у
фінансовому секторі – на 1,34%, а у сфері продаж – на
1,25% на рік [2, с. 68].
Усі галузі економіки і професії суттєво змінюються під впливом цифровізації, а тому набуті знання
та досвід в умовах таких стрімких трансформацій не
можуть гарантувати наявність робочого місця та належний заробіток протягом усього життя. На ринку праці
зникнуть десятки професій, тому що стануть непотрібними. Автоматизація бізнес-процесів призведе
до заміщення людської праці автоматизованою (використання роботів, чат-ботів). Багато професій суттєво
трансформуються, на перший план за затребуваністю
вийдуть кваліфіковані фахівці. За таких тенденцій на
ринку праці багатьом працівникам протягом трудового
періоду доведеться проходити перекваліфікацію, набувати нових знань і навичок. Уже зараз необхідна зміна
освітньої політики, яка забезпечуватиме отримання не
лише базових знань, а й практичного досвіду та допоміжних навичок під час навчання.
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Висновки з проведеного дослідження. В інформаційному суспільстві інтелектуальний складник людського потенціалу є основою його розвитку і функціонування. Інтелектуальна праця стає визначальною, її
частка порівняно з фізичною суттєво зростає, найбільш
затребуваними будуть кваліфіковані працівники. Знання та інформація виступають головними чинниками
розвитку економіки та основними джерелами прибутку.
На ринку праці очікуються значні структурні зміни,
десятки професій зникнуть під впливом автоматизації

і роботизації багатьох процесів, відповідно, з’являться
нові сфери зайнятості в Індустрії 4.0.
Постійний розвиток і впровадження цифрових технологій та засобів комунікації ставить нові вимоги
до рівня знань та навичок працівників відповідно до
потреб конкретного робочого місця, тому необхідною
умовою забезпечення конкурентоздатності на ринку
праці буде постійне підвищення кваліфікації, здобуття
додаткових знань та освоєння нових навичок протягом
усього трудового періоду.
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