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УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація
Цифрова економіка потребує нових фахівців з іншими навичками та
компетенціями.
В цих умовах вирішальне значення набуває розвиток
людського капіталу, ключовими факторами, що сприяють цьому є освіта та
навчання. Проведений порівняльний аналіз стану України відносно світового
рівня, на основі міжнародних індексів, дозволив констатувати, що Україна має
освітній та науковий потенціал здатний продукувати інноваційний розвиток в
умовах цифрової економіки, проте є взаємопов'язані проблеми. Обґрунтовано,
що інвестування в науку і освіту веде до відтворення людського капіталу, який
є базою для інноваційного розвитку та становлення цифрової економіки.
Проведений порівняльний аналіз індексу інновацій та індексу людського
розвитку в динаміці для різних країн світу вказав на наявність тісного
взаємозв'язку рівня розвитку людського капіталу та інноваційного розвитку
країн, а також довів, що чим вище в країні розвиток людського капіталу, тим
вищий рівень її інноваційного розвитку і більше вона схильна до створення
нових технологій. Для виявлення залежності між рівнем розвитку людського
капіталу в країні і рівнем інвестуванням в освіту проведено порівняльний аналіз
індексу освіти в різних країнах світу, який підтвердив наявність тісного
взаємозв'язку рівня розвитку людського капіталу та інвестуванням в освіту та
довів, що чим вище в країні рівень інвестуванням в освіту, тим вищий індекс
освіти і більше країна схильна до розвитку людського капіталу. Проведено
аналіз фінансування освіти та науки в Україні та різних країнах світу та
обґрунтовано, що рівень розвитку вищої освіти визначається рівнем розвитку
науки. Зазначено, що формування людського капіталу напряму пов’язано з
бізнесом. Досліджена роль дослідницьких
університетів у формуванні
людського капіталу, які забезпечують зв’язок між наукою, бізнесом і освітою.
Вступ
Сьогодні у провідних країнах світу від 70 до 90% ВВП створюється
інноваційною економікою, розвиток якої залежить, в першу чергу, від якості
людського капіталу. Дослідження, які провели фахівці Світового банку в 192
країнах, виявили, що на частку людського капіталу припадає в середньому 64%

загального багатства, на частку фізичного капіталу - 16%, на частку природного
капіталу - 20%. У Німеччині, Швеції, Японії питома вага людського капіталу
досягає 80% національного багатства. У США в складі національного багатства
виробничі фонди складають 19%, природні ресурси - 5%, людський капітал 76%. В Україні питома вага людського капіталу досягає близько 53%
національного багатства [1]. За оцінкою Світового банку, саме людський
капітал бере участь у створенні близько 2/3 національного багатства країн і є
вирішальним фактором інноваційної економіки та економічного зростання [2].
Для розвитку інноваційної економіки Україна повинна розвивати свій
людський

капітал,

шляхом

вдосконалення

системи

його

формування

направленої на розкриття здібностей інноваційного розвитку суспільства, тобто
здатності швидко генерувати, поширювати і використовувати потік знань і
технологій в інтересах економічного зростання, зростання добробуту населення
та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і держави. Також, згідно з
дослідженнями, інноваційній економіці потрібно близько 60% економічно
активних громадян [3], які мають вищу освіту й це в значній мірі визначається
цифровою трансформацією бізнесу, який вимагає спеціальних компетентностей
від фахівців, що займають ключове положення на ринку праці й, саме від яких
залежить інноваційний розвиток, як суб’єктів господарювання, так і держави, а
також розвиток цифрової економіки.
Виходячи

з

вищевказаного

зазначимо,
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мета

дослідження

-

обґрунтувати теоретичні та методологічні положення взаємозв’язку людського
капіталу та інноваційного розвитку в умовах цифрової економіки.
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Висновки
Під сумуючі зазначимо, що цифрова економіка потребує нових фахівців з
іншими навичками та компетенціями. Бізнес-середовище швидко змінюється,
з’являються нові професії, як наслідок, змінюються вимоги до вмінь і навичок
працівників, їх освіти та професіонального досвіду. Стан українського ринку

праці підтверджує невтішний факт: кваліфікація випускників, кількість
новоявлених фахівців у певних галузях, якість отриманих ними знань і навичок
не задовольняють потреб роботодавців. Причина – відсутність налагодженої
схеми партнерського зв’язку між бізнесом і закладами вищої освіти.
Абітурієнти обирають освітні програми за параметрами, що не мають нічого
спільного з майбутньою професією та її запитом національною економікою: за
престижністю, рівнем складності навчання, наявністю бюджетних місць. У
результаті

маємо

ринок

праці,

що

характеризується

професійне-

кваліфікаційним дисбалансом попиту і пропозиції робочої сили. Стандарти
української

вищої

освіти

не

встигають

за

технологічним прогресом,

інноваціями та щораз більшим попитом у релевантних фахівцях в індустрії.
Освітня система продовжує фокусуватися на лекціях та іспитах, не приділяючи
достатньої уваги реаліям практичного професійного життя. На виході маємо
два взаємозалежних сектори, які за фактом ніяк між собою не пов’язані: бізнес і
вища освіта. Тим часом в умовах цифровізації інновативність і розвиток
конкурентоспроможності економіки можливо підтримувати лише за наявності
якісної системи освіти та високої якості людського капіталу. Базуючись на
прикладах закордонного досвіду співпраці університетів і підприємств, а також
вдалих вітчизняних практиках відповідної колаборації, необхідно розробити
стратегії формування діалогу між вищою освітою та бізнес-середовищем, що
мають допомогти скорегувати наявний дисбаланс на ринку праці України. При
цьому, для вироблення ефективних інструментів освітньої політики потрібно
розуміння, з одного боку, ключових і конкретних компонентів людського
капіталу, а з іншого - тих умов і механізмів, які дозволять продуктивне
реалізувати ці компоненти на практиці, в іншому випадку неминуче зростання
«некапіталізованого» людського потенціалу - людей з набором корисних
навичок, які не включені в повній мірі в економіку, як бізнесу, так і держави,
оскільки вони не знаходять собі місця на ринку праці або не володіють тими
компетенціями, які давали б істотно більшу віддачу, як особисту, так і для

суспільства в цілому й це неминуче тягне за собою реформування системи
освіти, появі сучасних освітніх програм навчання на ринку освітніх послуг.
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