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THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL AND BEHAVIORAL REVOLUTIONS 
ON THE BASIC CHARACTERISTICS OF UNIVERSAL HUMAN COMPETENCES

АНОТАЦІЯ
Сучасна поведінкова та технологічна революція відобра-

жає вплив кардинальних змін у поведінці людини як економіч-
ного агента, відкриваючи можливості для створення кіберфі-
зичних систем, широкої роботизації, проникнення цифрових 
технологій. Складність цієї проблеми зумовлюється конверген-
цією реального та віртуального світів та проникненням цифро-
вих технологій в усі сфери життя людини. Ці тенденції актуа-
лізували дослідження нової ролі людини та переосмислення 
її компетентностей. У статті розглянуто вплив турбулентних 
революційних технологій на поведінку людини та характер 
трудових відносин на світовому ринку праці. Доведено, що 
революційність технологій полягає у створенні кіберфізичних 
систем штучного інтелекту, що спонукає людину конкурувати 
з роботами та переосмислити саму суть свого людського роз-
витку. Обґрунтовано необхідність опанування універсальними 
компетентностями людини з метою забезпечення її конкурен-
тоспроможності. Виокремлено низку необхідних універсальних 
компетентностей залежно від мети, особливостей розвитку, ха-
рактеру впливу та сфери застосування.

Ключові слова: промислова революція, технологічна ре-
волюція, економічне середовище, універсальні компетентнос-
ті, інновації, штучний інтелект, людський капітал. 

АННОТАЦИЯ
Современная поведенческая и технологическая революция 

отражает влияние кардинальных изменений в поведении че-
ловека как экономического агента, открывая возможности для 
создания киберфизических систем, широкой роботизации, про-
никновения цифровых технологий. Сложность этой проблемы 
обусловлена конвергенцией реального и виртуального миров 
и проникновением цифровых технологий во все сферы жизни 
человека. Эти тенденции актуализировали исследования новой 
роли человека и переосмысление его компетентностей. В ста-
тье рассмотрено влияние турбулентных революционных тех-
нологий на поведение человека и характер трудовых отноше-
ний на мировом рынке труда. Доказано, что революционность 
технологий заключается в создании киберфизических систем 
искусственного интеллекта, что побуждает человека конкуриро-
вать с роботами и переосмыслить саму суть своего человече-
ского развития. Обоснована необходимость овладения универ-

сальными компетентностями человека с целью обеспечения 
его конкурентоспособности. Выделен ряд необходимых универ-
сальных компетентностей в зависимости от цели, особенностей 
развития, характера воздействия и сферы применения.

Ключевые слова: промышленная революция, техноло-
гическая революция, экономическая среда, универсальные 
компетентности, инновации, искусственный интеллект, чело-
веческий капитал.

АNNOTATION
The modern behavioral and technological revolution reflects 

the impact of radical changes in human behavior as an econom-
ic agent, opening opportunities for the creation of cyber-physical 
systems, extensive robotics, and the penetration of digital technol-
ogies. The complexity of this problem is due to the convergence of 
real and virtual worlds and the penetration of digital technologies in 
all spheres of human life. These trends have actualized the study 
of the new role of a human and rethinking the competences. Thus, 
in modern turbulent environment, a person must adapt to chang-
es quickly, to solve complex multilevel problems, and to be able 
to learn throughout life, that is, to possess the universal compe-
tences that have been called «soft skills» in foreign literature. In 
order to acquire such universal competences, it is necessary for 
every person at the level of a particular state to create conditions 
for equal access to education and, accordingly, to the distribution 
of benefits, and the creation of such conditions involves the con-
cept of inclusive development of the world economy. The article 
substantiates the necessity to acquire universal competences (soft 
skills) in the conditions of technological and behavioral revolutions 
of the second decade of the XXI century, since these innovations 
lead a person into the center of all social processes, destroying 
the employment structures in general in the global space. In turn, 
the concept of competence means the degree of possession of a 
set of related competencies, which in practice are used integrally 
to achieve the goal. Competency is a set of relevant knowledge, 
abilities, skills and relationships, as well as individual qualities of 
a person that allows carrying out targeted actions. It has been 
proved in the article that in the era of technological and behav-
ioral revolutions, a person needs to possess not only professional 
skills (hard skills), but also the universal competences (soft skills), 
which should be understood as a set of knowledge, abilities and 
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skills, corresponding to the values of modern society and reflect 
the individual dimension of a human as an economic agent. It has 
been proposed to classify the key human skills necessary in the 
modern economy that belong to universal competences according 
to two main features: the level of interaction (human, human-hu-
man, human-society-environment) and the sphere of application 
(cognitive, technological, ethical, communicative). It has been stat-
ed in the article that the creation of such opportunities involves 
the inclusive development of the world economy, whose ideas are 
actively implemented in the practice of developed countries of the 
world, and as a result, in the thesis, the conceptual basis of the 
inclusive development of the world economy as the environment 
for the formation of universal competences has been generalized. 
Inclusive growth implies engaging in solving the problems of de-
velopment, including economic ones, in all segments of the pop-
ulation through the creation of the necessary conditions for equal 
access to opportunities and results of work, which, accordingly, will 
ensure a higher level of quality of life for most of the population. 
Equal access to the results of work and, accordingly, access to the 
opportunities created by the state are the foundation for the devel-
opment of human capital, namely the professional and universal 
skills of each member of society. As a result of the research, the 
hypothesis regarding the close relationship between the level of 
inclusive development of the world economy and the level of mas-
tery of universal competences as the key qualities of human capital 
has been formulated. The role and place of institutional provision 
of processes of formation of universal competences of a person 
in the conditions of the European model of inclusive growth has 
been described in the article. Thus, the transformation of the world 
economic development under the influence of technological and 
behavioral changes requires the institutional provision of process-
es for the formation of universal competences of a person through 
the coordination of efforts of individual EU member states and Eu-
ropean organizations. It has been proved in the article that in the 
era of technological and behavioral revolutions, a person needs to 
possess the universal competences which should be understood 
as a set of knowledge, abilities and skills, corresponding to the 
values of modern society and reflect the individual dimension of a 
human as an economic agent. 

Key words: industrial revolution, technological revolution, 
economic environment, universal competences, innovations, artifi-
cial intelligence, human capital.

Постановка проблеми. Друга декада ХХІ ст. 
характеризується двома панівними тенденціями 
розвитку світової економіки. По-перше, зміню-
ється поведінка людини; по-друге, на цю зміну 
впливають революційні технології. Революцій-
ність технологій полягає у створенні кіберфізич-
них систем, штучного інтелекту, коли людина на 
ринку праці буде уже конкурувати з роботами. 
Саме ці аспекти викликають переосмислення ролі 
людини, а також якостей людського капіталу. 

Високоволатильне економічне середовище 
сьогодення, зумовлене інноваційними продук-
тами Четвертої промислової революції, а також 
фундаментальними змінами провідних куль-
турних парадигм, висуває нові вимоги до самої 
сутності людського розвитку. Економічний ас-
пект цих перетворень змушує переглядати під-
ходи до розвитку людського капіталу не тільки 
у глобальному вимірі, а і на рівні держави, під-
приємства, організації чи особистості. 

Можна констатувати той факт, що більшість 
індивідуальних викликів для переважної час-
тини населення світу не є інформаційними. 
Поширення доступу до Всесвітньої мережі за-
безпечує достатню кількість джерел одержання 
відповідей на більшість побутових та концеп-

туальних запитів. Однак отримання значно-
го масиву різної інформації супроводжується 
поведінковими викликами, які передбачають 
оперування мотивами та усталеними звичками 
індивідуума. Складність цієї проблематики зу-
мовлюється конвергенцією реального та вірту-
ального світів та проникненням цифрових «ро-
зумних» технологій в усі сфери життя людини.

Аналіз останніх досліджень. Поведінко-
ві аспекти економічного та суспільного життя 
сьогодні активно розглядаються психологами, 
маркетологами разом із власниками медіа (для 
культивування необхідних цінностей і звичок), 
фахівцями з менеджменту задля визначення 
особливостей поведінки працівників на робочо-
му місці тощо [7, с. 18; 8, с. 230]. 

Революційними вважаються результати до-
слідження Д. Канемана та Р. Тверскі, а також 
і Д. Айрелі та Р. Тайлера стосовно ірраціо-
нальності людської поведінки як економічного 
агента. Виходячи з вищезазначеного, можна 
виокремити такі чинники економічної ірраціо-
нальності, як:

– когнітивна неспроможність (нездатність 
застосувати усвідомлені методики вибору, об-
меженість здібностей до обробки сигналів і явні 
прогалини в принципах кодування інформації);

– наявність механізмів некритичного при-
йняття рішень (вроджені інстинкти і набуті 
рефлекси, емоції);

– соціальна природа людини (біологічні меха-
нізми соціальних істот, необхідність підтримува-
ти соціальні інститути) [5, c. 35; 6, c. 188; 9, c. 6].

Інтенсивність впливу технологічних інновацій 
на особливості людської поведінки розглядаються 
Б. Фоггом та його проектною групою в універси-
теті Стенфорда в рамках проекту «Хороші звич-
ки: дослідження здоров’я, достатку і щастя» [3]. 

У процесі того, що суспільство дедалі більше 
дізнається про те, чому люди поводяться так, як 
поводяться, інтелектуальні надбання, технічний 
та методичний аспекти впливу на поведінку пе-
редаються великому бізнесу та дрібним підпри-
ємцям. Саме цей трансфер є одним із ключових 
чинників, що зумовлює здійснення поведінкової 
революції [4]. Цьому сприяють міждисциплінар-
ні дослідження, що ставлять за мету спрогнозу-
вати вплив поведінки людини як економічного 
агента на спільне майбутнє людства.

Важливість цих досліджень для світової 
економіки підтверджується присудженням у 
2017 р. одному з її авторів Р. Тайлеру Нобелів-
ської премії з економіки. 

Р. Тайлер запропонував ввести у науковий 
обіг поняття «архітектура вибору», що означає 
можливість підштовхування споживача до кон-
кретного вибору. Вплив контексту ситуації чи 
повідомлення на кінцеве рішення індивідуума 
дає змогу здійснювати своєрідне «підштовху-
вання» певним інтерфейсом, що формується ар-
хітектором вибору [11, c. 17].

Наприклад, роботодавці є важливими архі-
текторами вибору. Як правило, вони підштов-
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хують співробітників зробити правильний вибір 
щодо медичного страхування і пенсійного забез-
печення. Компанії, що бажають робити «добро» 
й отримувати від цього вигоду, можуть викорис-
товувати архітектуру вибору для захисту навко-
лишнього середовища, наприклад використову-
вати екологобезпечні технології виробництва. 

Непостійність та неоднозначність логіки лю-
дини під час прийняття рішень зумовлені наяв-
ністю двох когнітивних систем: аналітичної та 
інтуїтивної. Дослідження обох цих систем, вико-
ристання наявної інформації щодо їхнього функ-
ціонування, вдосконалення у сучасному світі 
варто робити, відштовхуючись від принципів мо-
дульності когнітивної системи людини [12, с. 29].

Розглядаючи окреслену проблематику на 
макрорівні, Р. Тайлер пропонує концепцію «лі-
бертанського патерналізму», що може бути за-
стосована як щодо компаній, так і щодо дер-
жавного регулювання. Зміст цієї концепції 
полягає у використанні знань про ірраціональ-
ність людської поведінки в процесі «підштов-
хування» її до виборів (та розвитку загалом), 
що будуть корисними не лише для цієї людини, 
але і для суспільства, не обмежуючи свободи 
вибору [11, c. 19].

Іншим чинником поведінкової революції вва-
жають використання у комунікаціях інформацій-
них технологій, зокрема мобільних комп’ютерних 
пристроїв. У багатьох сферах акцент робиться на 
вивчення новітнього досвіду інтеракцій, а не на 
усталених психологічних принципах чи аспектах 
функціональності технологій.

Особливості поведінкової революції вплива-
ють не лише на пряму взаємодію зі спожива-
чами. Економічна механіка впливає на природ-
ний, культурний та соціальний капітал більш 
потужними складниками глобального еконо-
мічного рівняння, а вагомість когнітивних, со-
ціальних та емоційних чинників під час при-
йняття економічних рішень зростає.

Засвідчуючи поведінкову революцію, учені та 
практики передбачають новий рівень існування 
людства [2, с. 21]. Ці проблеми мають як по-
зитивні, так і негативні моменти. Використан-
ня ірраціональності поведінки через архітектуру 
вибору може призвести до проштовхування дій 
і вчинків, що будуть шкодити людині і суспіль-
ству загалом. Саме це ми спостерігаємо у пере-
бігу політичних процесів в ЄС у контексті зрос-
тання авторитету популістів. Для уникнення 
цих негативних наслідків потрібні керівники, 
які будуть використовувати найсучасніші техно-
логії з новітніми поведінковими знаннями, щоб 
допомогти зробити кращим життя суспільства.

Турбулентність цих трансформацій здійснює 
вагомий вплив на характер трудових відносин 
на світовому ринку праці. Виникнення прин-
ципово нових галузей та підлаштування під 
них наявних, зміни в методології організації 
робочого процесу, симбіоз людського інтелекту 
із програмними продуктами – це неповний пе-
релік викликів. Для прикладу, адаптивні про-

ектні підходи в роботі команд за ітераційним 
принципом застосовуються в галузях, яким 
традиційно були притаманні лише лінійні (лан-
цюжкові) моделі. 

Ще одним важливим науковим здобутком 
останніх років у контексті поведінкової револю-
ції є дослідження прифронтальної кори голов-
ного мозку, що відповідає за активне міркуван-
ня та осмислення майбутнього, прогнозування. 
У повсякденному житті та, що важливо, на ро-
бочому місці є ймовірність певної інтелектуаль-
ної дисфункції, що виникає, коли особа відчу-
ває стрес від певної загрози, навіть якщо вона 
є відкрито екзистенційною, а не фізичною. До-
слідження доводять, що навіть низький рівень 
стресу знижує в рази активність у зазначеній 
ділянці мозку. Нині менеджери покладаються 
на свої інстинкти й досвід, щоб створити робо-
че середовище, де емпатія, інтелект і творчість 
можуть проявлятися найкраще. Проте надбан-
ня наук про людську поведінку вже вказують 
на безліч невеликих практичних налаштувань, 
що полегшують роботу людей у когнітивному 
та емоційному аспекті [13]. 

Формулювання цілей та завдань. Виходячи 
із вищезазначеного, можна стверджувати, що у 
роботодавців формуються вимоги до потенцій-
них співробітників, згідно з якими адаптив-
ність та можливість учитися починає цінувати-
ся більше, ніж фактичний досвід. А зростання 
споживчих очікувань, поліпшення якості това-
рів, поява групових інновацій та нових форм 
організації змінюють вимоги до компетентнос-
тей працівників. Поява глобальних цифрових 
платформ і нових бізнес-моделей означає, що 
самі поняття «талант», «культура» й «організа-
ція» набувають економічного змісту в контексті 
виникнення нових форм трудового співробіт-
ництва, що враховують підвищення швидкості 
розвитку і зміни ринків. Основними завдан-
нями статті є окреслення нових викликів для 
освіти всіх рівнів, особливостей виховання, 
водночас підносячи самонавчання на нове, як 
правило, чільне місце. Відтепер ключовим па-
раметром під час вибору працівника є наявність 
ефективного набору компетентностей.

Виклад основного матеріалу. Для профе-
сійної самореалізації у швидкозмінному серед-
овищі володіння універсальними компетент-
ностями має вважатися нормою. ЮНЕСКО та 
Європейська комісія навіть встановили міні-
мальний рівень такої грамотності, необхідний 
кожній людині, аби «вписатися» в суспільство 
й не бути «соціальним інвалідом». 

Таким чином, пропонується поняття «уні-
версальні компетентності людини» розуміти як 
сукупність неспеціалізованих, надпрофесійних 
навичок, знань та умінь, що дають змогу сфор-
мувати індивідуальну поведінку людини як 
ключового агента світового економічного роз-
витку в умовах кардинальних технологічних 
змін, стосовно яких вибудовуються освітні прі-
оритети незалежно від фаху.
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Нині немає єдиного переліку універсальних 
компетентностей. Спеціалістами Британської 
платформи інтернет-навчання Skills You Need 
виділено такі персональні навички, як «тайм-
менеджмент», «саморозвиток», «управління 
емоціями», «організація харчування», «догляд 
за тілом», «спортивні тренування», «ефектив-
ний сон». До інтерперсональних віднесено ко-
мунікацію, роботу у командах, ведення пере-
говорів, конфлікт-менеджмент. Наявні також 
лідерські здібності, проведення презентацій, 
письменницька майстерність і базові матема-
тичні знання [10].

У Р. Вуда і Т. Пейна наведено список найбільш 
поширених компетентностей фахівців сучасних 
організацій: орієнтація на досягнення результату, 
розуміння завдань бізнесу, орієнтація на клієнта, 
вміння вирішувати багаторівневі проблеми, пла-
нування й організація, лідерство, вміння працю-
вати в команді, комунікації і встановлення відно-
син, аналітичний підхід до справи [14, c. 71–80].

Новий перелік універсальних компетентнос-
тей, необхідних людині у цифровому високо-
технологічному світі, сформульовано у Давосі  
(у 2016 році), де було визначено топ-10 умінь та 
навичок і вперше застосовано поняття «Четверта 
промислова революція». У цьому переліку пере-
важають компетентності, що підвищують ефек-
тивність людини: перше місце займає прийняття 
рішень та вирішення складних багаторівневих 
проблем (що зумовлює зменшення стресу та під-
вищення продуктивності). На другому місці – 
критичне мислення (спроможність використову-
вати логіку і міркування, щоб виявити сильні і 
слабкі сторони різних рішень і підходів). Третє 
місце займає креативність (нові технології і ство-
рення нових товарів). Четверту позицію займає 
управління талантами (мотивування людей, роз-
виток співробітників, виявлення кращих канди-
датів на посади). На п’ятому місці – координа-
ція з іншими (здатність людини коригувати свої 
дії щодо інших). На шостій позиції – емоційне 
сприйняття (емоційний інтелект, знання і розу-
міння причин реакції інших співробітників, а 
також вміння контролювати власні емоції). На 
сьомому місці – орієнтація на послуги (способи 
допомоги іншим). На восьмому – ведення пере-
говорів. І останню позицію займає когнітивна 
гнучкість (здатність працювати з декількома 
концепціями одночасно) [1, c. 9–10].

У зазначених вище переліках інколи є компе-
тентності, що цілком належать до особистісних 
характеристик чи якостей. Прикладом цього є 
компетентність «творчість та інноваційність». 

«Творчість» у цьому разі виступатиме про-
цесом, що зазвичай передбачає уявлення мож-
ливостей, створення чогось нового, рефлексію і 
зміну об’єкта створення. У ширшому сенсі це 
спосіб розуміння світу та дій у ньому.

«Інноваційність» означає створення чогось 
нового у певному контексті або прагнення до 
досягнення мети у новий спосіб. Процес інно-
ваційності включає в себе рефлексію щодо того 

впливу, який новий артефакт чи підхід матиме 
у цьому контексті.

Якщо окреслювати зв’язок компетентності 
«творчість та інноваційність» із відповідними 
компетенціями, то варто відзначити такі, як 
грамотність, математична підготовка, наука і 
технології, підприємницька, культурна обізна-
ність та самовираження.

Доцільним є виокремлення як додаткових 
класифікаційних ознак рівня взаємодії (залеж-
но від мети, особливостей розвитку та характе-
ру впливу) та сфери застосування (відштовхую-
чись від функціональності компетентності). 

Розглядаючи рівні універсальних компе-
тентностей, зауважуємо, що інтраперсональні 
(внутрішні) компетентності спрямовані на на-
явність та розвиток особистісних рис людини, 
більшість з яких мають вроджені передумови 
для їх формування. Інтерперсональні роблять 
акцент на комунікації «один до одного» чи 
«один до багатьох» у різних сферах із різних 
позицій в контексті ієрархії. Деякі компетент-
ності з комунікативних можна зустріти і в ка-
тегорії «глобальних», проте їхня сутність поля-
гає в більш системному впливі та стратегічному 
характері результатів (для прикладу, лідерські 
здібності та управління талантами).

Підсумовуючи, варто зазначити, що розвиток 
універсальних компетентностей людини є над-
важливим для сучасної особистості незалежно 
від характеру трудових відносин та сфер повсяк-
денного життя. Найманий працівник (персонал) 
буде готовий до викликів Четвертої промислової 
революції, що змінюватимуть організацію праці, 
даватимуть нові знаряддя чи впливатимуть на 
методологію робочого процесу загалом. Автома-
тизація та роботизація підвищуватиме цінність 
творчих аспектів тих чи інших професій, все 
більше цінуватимуться гнучкі когнітивні компе-
тентності, а глобалізація та інформатизація під-
німатиме мінімальні вимоги до комунікативних 
та цифрових компетентностей не лише найма-
них працівників, але й підприємців. 

Власники, керівники та лідери різних рівнів 
повинні робити акцент на етичних та екологіч-
них компонентах своїх рішень, а Всесвітня ме-
режа допомагає підтримувати правову рівність 
та інформаційну гласність. Взаємодія між ін-
ституціями привела до того, що вже самі фірми 
та організації повинні володіти певним перелі-
ком компетентностей для успішного функціо-
нування в майбутньому. 
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