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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ЙОГО РОЛЬ  
В ЧЕТВЕРТІЙ ПРОМИСЛОВІЙ РЕВОЛЮЦІЇ

HUMAN CAPITAL AND ITS ROLE  
IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

АНОТАЦІЯ
Розвиток сучасної економіки в умовах Четвертої промисло-

вої революції неможливий без накопичення і розвитку людського 
капіталу, оскільки фундаментом трансформації економічної сис-
теми в інноваційну економіку є людський капітал. У зв’язку з цим 
першочергового значення набувають рівень розвитку та ефектив-
ність використання людського капіталу. У дослідженні зроблено 
спробу оцінити роль людського капіталу в умовах Четвертої про-
мислової революції. Авторами підкреслено, що сучасна економі-
ка висуває нові вимоги до працівників, тому необхідно постійно 
здійснювати накопичення людського капіталу, його розвиток за 
допомогою безперервного навчання, що дасть змогу забезпечити 
вихід вітчизняної економіки на траєкторію стійкого економічного 
зростання. Наголошено на необхідності створення умов для все-
бічного підвищення рівня розвитку людського капіталу.

Ключові слова: Четверта промислова революція, люд-
ський капітал, роль, технології, зміни, вплив, знання, уміння, 
інновації.

АННОТАЦИЯ
Развитие современной экономики в условиях Четвертой 

промышленной революции невозможно без накопления и 
развития человеческого капитала, поскольку фундаментом 
трансформации экономической системы в инновационную 
экономику является человеческий капитал. В связи с этим 
первостепенное значение приобретают уровень развития и 
эффективность использования человеческого капитала. В 
исследовании сделана попытка оценить роль человеческого 
капитала в условиях Четвертой промышленной революции. 
Авторами подчеркнуто, что современная экономика предъ-
являет новые требования к работникам, поэтому необходимо 
постоянно осуществлять накопления человеческого капитала, 
его развитие его с помощью непрерывного обучения, что по-
зволит обеспечить выход отечественной экономики на траек-
торию устойчивого экономического роста. Сделан акцент на 
необходимости создания условий для всестороннего повыше-
ния уровня развития человеческого капитала.

Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, 
человеческий капитал, роль, технологии, изменения, влияние, 
знания, умения, инновации.

АNNOTATION
The development of a modern economy, in the context of the 

fourth industrial revolution, is impossible without the accumulation 
and development of human capital, since the foundation of the 
transformation of the economic system in an innovative economy 
is human capital. In this regard, the level of development and the 
efficiency of using human capital are of paramount importance. This 
article attempts to assess the role of human capital in the fourth in-
dustrial revolution. In the future, human talent will play a much more 
important role in the production process than capital. However, it 
will also lead to a greater division of the labor market with a growing 
gap between low-paid and high-paid jobs, and will contribute to an 
increase in social tensions. Already today, there is an increase in de-
mand for highly skilled workers, especially in high-income countries, 
with a decrease in demand for workers with lower skills and lower 
levels of education. Analysis of labor market trends suggests that 
the future labor market is a market where there is simultaneously a 
certain demand for both higher and lower skills and abilities, com-
bined with the devastation of the middle tier. The fourth industrial 
revolution relies heavily on the concept of human capital and the 
importance of finding complementarity between human and tech-
nology. In assessing the impact of the fourth industrial revolution, 
the relationship between technology, economic growth and human 
resources was examined. The analysis was carried out in terms 
of three concepts of economic growth, technological change and 
human capital. Human capital contributes to the advancement of 
new technologies, which makes the concept of human capital an es-
sential factor in technological change. The authors emphasize that 
the modern economy makes new demands on workers; therefore 
it is necessary to constantly accumulate human capital, develop it 
through continuous learning, which will allow the domestic economy 
to enter the trajectory of sustainable economic growth. The need 
to create conditions for a comprehensive increase in the level of 
human capital development is noted.

Key words: fourth industrial revolution, human capital, role, 
technology, change, impact, knowledge, skills, innovation.

Постановка проблеми. Аналіз історичних 
ролей і важливості працівника, його знань та 
вмінь є основою для оцінки його ролі в Четвер-
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тій промисловій революції. Придбання необхід-
них навичок, знань дає можливість економіці 
успішно просунутися і сприяти економічному 
зростанню країни. Для того щоб створити спри-
ятливі умови для розвитку людського капіта-
лу та визначити його роль в умовах Четвертої 
промислової революції, слід глибоко проаналі-
зувати умови й чинники, що впливають на його 
розвиток, а також його стримують. Економіка 
в умовах Четвертої промислової революції ви-
магає не тільки оновлень техніки й технологій, 
але й оновлення людського капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З другої половини ХХ століття систематизація 
знань про людину, її місце та роль в економіч-
ному розвитку отримали бурхливий характер. 
Динамічний розвиток теорія людського капіта-
лу в другій половині ХХ століття отримала за-
вдяки працям учених чиказької школи, зокрема 
Г. Беккера [17], Д. Мінцера [21], Т. Шульца [23].

Сьогодні теорія людського капіталу отри-
мала висвітлення в роботах українських уче-
них, таких як В. Антонюк [1], В. Близнюк [2], 
В. Ворона [3], О. Гришнова [4], М. Довбенко [6], 
Т. Кир’ян [8], Е. Лібанова [10], М. Шульга [3].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В умовах Четвертої про-
мислової революції виникли нові соціально-
економічні реалії, нові вимоги до людського 
капіталу, що обумовлює потребу звернення до 
цієї теорії з позиції пошуку відповідей на акту-
альні питання.

Для виконання дослідження у статті вико-
ристовувалися методи теоретичного аналізу й 
методу узагальнення.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Метою статті є визначення 
взаємозв’язку між людським капіталом, техно-
логіями, економічним зростанням і визначення 
ролі людського капіталу в Четвертій промисло-
вій революції.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Четверта промислова революція, на думку 
К. Шваба, визначається як сукупність техно-
логій, які швидко розвиваються та ефективно 
поєднують цифровий, біологічний і фізичний 
світи. Фізичний блок включає 3D-друк, безпі-
лотні транспортні засоби та передову робототех-
ніку. Цифровий блок з’єднується з фізичним за 
допомогою Інтернету речей (IoT). Біологічний 
світ – це прогрес синтетичної біології, точної 
медицини і генетичних модифікацій [15]. У ро-
боті «Четверта промислова революція» К. Шваб 
намагається аргументувати дві концепції. По-
перше, він намагається довести, що дійсно від-
бувається революція. По-друге, він попереджає 
про небезпечні наслідки для світової економі-
ки, якщо її існування не буде визнано і політи-
ки не відреагують негайно [15].

Нові технології глибоко впливають на всі 
види економіки й галузі в усьому світі. За їх 
допомогою мільярди людей будуть підключені 
до Інтернету, що підвищить ефективність біз-

несу та поліпшить управління активами, щоб 
допомогти знизити негативний вплив на навко-
лишнє середовище.

Фактично Четверта промислова революція є 
кульмінацією технологічних досягнень, інно-
вацій, що охоплюють три останніх десятиліт-
тя, включаючи появу штучного інтелекту, Ін-
тернету речей, нанотехнологій, робототехніки, 
безпілотних транспортних засобів, 3D-друку і 
біотехнологій. Це необов’язково є новітніми 
розробками. Однак завдяки збільшенню обчис-
лювальної потужності, зниженню витрат вони 
стали більш придатними для промислового ви-
користання.

Вважається, що масштаб і складність таких 
змін виправдовують твердження про існування 
Четвертої промислової революції. Оскільки її 
швидкість, розмах і вплив не мають історич-
ного прецеденту, вона не є просто продовжен-
ням Третьої промислової революції [5, с. 16]. 
Це кардинально інша реальність.

Однією з основних переваг Четвертої про-
мислової революції є те, що вона має потенці-
ал для підвищення глобального рівня доходів 
і зростання якості життя людей в усьому світі 
[15]. Зосередивши увагу на перевагах Четвер-
тої промислової революції з боку пропозицій, 
заснованих на традиційних показниках, таких 
як ВВП, глобальна економіка матиме довго-
строкове зростання ефективності та продуктив-
ності через викликане цим скорочення витрат 
у торгівлі, зв’язку й транспорті. Це підвищить 
доступність світових ринків, даючи змогу лю-
дям споживати більше за нижчими цінами. 
Людські потреби й бажання нескінченні, тому 
в довгостроковій перспективі ці потреби бу-
дуть нескінченно задовольнятися. Можливості 
щодо попиту дадуть змогу розширити доступ 
до цифрового світу для споживачів, які отри-
мають вигоду з нових продуктів і надлишків 
виробництва, викликаних цими революційни-
ми технологіями.

Однак підприємства можуть виявитися не-
здатними і небажаючими адаптуватися до поя-
ви цих нових технологій. Уряди також можуть 
не виконувати положення нормативних актів, 
що дають змогу впроваджувати новітні техно-
логії, отже, країни не зможуть повною мірою 
скористатися їх перевагами.

Зростання автоматизації і використання ма-
шин потенційно може викликати заміну робо-
чих на «роботизоване людство», що може по-
гіршити нерівність [13]. В цьому аспекті нова 
технологічна революція здатна привести до 
більшої нерівності через її негативний вплив на 
ринок праці. Зростання числа машин, що замі-
щають робочу силу, і чисте переміщення робо-
чих, викликане цим заміщенням, приведуть до 
збільшення розриву між прибутковістю праці й 
прибутковістю капіталу.

Більш оптимістичний варіант передбачає, 
що цей зсув не буде повністю негативним, якщо 
буде переважати зростання безпечних і корис-



53Приазовський економічний вісник

них робочих місць. У майбутньому людський 
талант буде відігравати набагато важливішу 
роль у виробничому процесі, ніж капітал. Од-
нак це також приведе до більшого розділення 
ринку праці зі зростаючим розривом між низь-
кооплачуваними та високооплачуваними ро-
бочими місцями, що буде сприяти зростанню 
соціальної напруженості. Вже сьогодні спосте-
рігається зростання попиту на висококваліфі-
кованих працівників, особливо в країнах з ви-
соким рівнем доходу, за зниження попиту на 
працівників з більш низькою кваліфікацією і 
низьким рівнем освіти.

Аналіз тенденцій ринку праці дає змогу ді-
йти висновку, що майбутній ринок праці – це 
ринок, де одночасно існує певний попит як на 
вищі, так і на нижчі навички та вміння разом 
зі «спустошенням» середньої ланки.

Четверта промислова революція значною мі-
рою спирається на концепцію людського капі-
талу і важливість пошуку компліментарності 
між людиною і технологією. Разом вони сприя-
тимуть економічному зростанню. Однак у цьому 
баченні майбутнього вкоренилося побоювання 
того, що нездатність знайти це поєднання через 
освіту призведе до втрати роботи і зубожіння.

Нова модель економічного зростання ствер-
джує, що інвестиції в інновації і знання, а та-
кож у людський капітал є ключовими фак-
торами економічного зростання з огляду на їх 
ефекти, що сприяють розвитку нових технологій 
[22]. З цієї точки зору, якщо людський капітал 
буде успішно збільшений, він буде генерувати 
як економічне зростання, так і робочі місця, які 
приведуть економіку до наступної промислової 
революції. Теоретичні висновки полягають у 
тому, що освічена людина легше адаптується до 
інновацій і технічних досягнень [19].

Під час оцінювання впливу Четвертої про-
мислової революції необхідно дослідити 
взаємозв’язок між технологіями, економічним 
зростанням і людськими ресурсами [7]. Цей 
аналіз буде проводитися з точки зору трьох 
концепцій економічного зростання, технологіч-
них змін і людського капіталу.

Технологічні зміни надалі створюють вплив 
на виробництво, промисловість і економічну 
діяльність. Впровадження та розвиток тех-
нологій підвищили ефективність виробничих 
процесів і, зрештою, привели до більш висо-
кого економічного зростання й рівня життя 
населення. Підвищення ефективності виробни-
чих процесів в обробній промисловості перш 
за все пов’язано з оцифруванням традиційної 
промисловості, розширенням сфери інтелек-
туальних послуг і зростанням інформаційних 
технологій, а також зі впровадженням «розум-
ного заводу» [16, с. 43–66].

Технологічні зміни багатогранні, тому необ-
хідно ретельно вивчити зв’язки і вплив, який 
економічне зростання, виробничий процес і 
людський капітал здійснюють один на одного. 
Й. Юнгберг стверджує, що незалежно від угоди 

щодо того, наскільки покращилось повсякден-
не життя завдяки технологіям, все ще ведуться 
постійні суперечки про роль технологічних змін 
в економічному зростанні. Він підкреслює, що 
було багато спроб включити технології в еконо-
міку, причому панівна економіка зображує їх 
як зовнішні.

Д. Розенберг зазначає, що «технологічні змі-
ни розглядались як рух вперед відповідно до 
визначених внутрішніх процесів або власних 
законів, у всякому разі незалежно від економіч-
них сил» [9]. Це показує інновацію як самостій-
ну силу, яка безпосередньо впливає на економі-
ку, не зачіпаючи її саму. Однак він сприймає 
технологічні зміни саме як внутрішні.

Поява теорії ендогенного зростання підкрес-
лює технологічні зміни як фактор впливу й ак-
центує увагу на процесах навчання, пов’язаних 
з новими технологіями і моделями інновацій 
[14]. Ця модель заснована на внутрішніх чин-
никах і має спільні риси з неокласичної модел-
лю зростання Солоу-Суон. Однак їх відмінності 
полягають у припущенні про зменшення гра-
ничної прибутковості капітальних вкладень в 
моделі Солоу-Суон [24]. У моделі внутрішньо-
го зростання зниження віддачі від капітальних 
вкладень відсутнє.

Модель ендогенного зростання передбачає, 
що інвестиції як в людський, так і у фізичний 
капітал стимулюють підвищення продуктивнос-
ті праці і зовнішню економіку. Це приводить до 
довгострокового економічного зростання.

Нова теорія зростання заснована на ідеї вну-
трішніх чинників через вплив, який техноло-
гічні зміни чинять на економічні показники, а 
також на людські ресурси.

Інвестиції в інновації і знання, а також важ-
ливий для цього дослідження людський капітал 
здійснюють значний внесок у стійке економічне 
зростання через їх побічні ефекти, що сприяють 
розвитку новітніх технологій. На відміну від 
фізичних об’єктів, як знання, так і інновації 
отримують все більшу віддачу, оскільки ними 
можна нескінченно ділитися і використовувати 
їх повторно.

Інвестиції в людський капітал здійснюються 
як через освіту, науку, так і через професійну 
підготовку, де інновації і знання, які є ключо-
вими факторами технологічних змін, розвива-
ються за рахунок інвестицій у наукові дослід-
ження і розробки (НДДКР).

Очевидно, що поняття технології тісно 
пов’язане з поняттям економічного зростання і 
людськими ресурсами. Р. Каплинський, напри-
клад, розділяє техніку і технології [18].

Технологія – це реальний процес або фі-
зичний зміст, тоді як техніка – це те, як ця 
технологія використовується за призначен-
ням. Розмежування техніки й технології має 
велике значення, оскільки рух від технології 
до техніки обумовлено соціальними конструк-
ціями, а не просто технічними впливами. Саме 
ці соціальні об’єднання визначають те, яким 
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чином технологія перетворюється на техніку, 
а також викликає випадки знекровлення і по-
ділу праці.

Людський капітал сприяє просуванню но-
вих технологій, що робить концепцію люд-
ського капіталу істотним чинником техноло-
гічних змін.

Моделі П. Ромера розглядають капітал як 
внесок у виробничий процес. Капітал може іс-
нувати тільки в процесі економічного обміну. 
Будь-яка форма приросту продуктивності або 
технологічних змін здійснюється за допомогою 
збільшення вартості основних фондів [11].

Людський капітал – це втілення як знань, 
так і навичок, які мають істотний вплив на еко-
номічне зростання. Існує велика взаємодія між 
поняттями «знання» і «вміння», але вони час-
то ізольовані від поняття людського капіталу 
[12, с. 75]. Будь-яка спроба обговорити ці термі-
ни окремо є складним завданням, адже один з 
них обов’язково належить до іншого і залежить 
від нього.

Н.Г. Менк’ю проводить відмінність між зна-
нням і людським капіталом, стверджуючи, що 
знання – це «розуміння суспільством того, як 
влаштований світ», тоді як людський капітал – 
це «ресурс, витрачений на передачу цього розу-
міння (знання) робочій силі» [20, с. 236], тому 
важко виділити поняття людського капіталу, 
знань і навичок. Визначення цих трьох стовпів 
необхідно для розуміння ролі людського капі-
талу в умовах Четвертої промислової революції. 
Вплив, який вона здійснюватиме на працівни-
ків і їх навички, є основоположним. Основна 
увага має бути звернена на аналіз впливу тех-
нологій на людський капітал.

Висновки. В ході критичного розгляду заяви 
про існування Четвертої промислової революції 
дослідження виявило необхідність оцінювання 
проблем, які виділяє К. Шваб, головним чином 
щодо впливу технологічних змін на людський 
капітал. Існує певна узгодженість щодо необ-
хідності розроблення набору навичок, які най-
менш піддаються впливу автоматизації, вони 
включають творчість, інтуїцію і мислення. Та-
ким чином, знання необхідні й здатні розвива-
тися разом з досягненнями новітніх технологій. 
Це дає змогу зміщувати виробничу функцію, 
що веде до збільшення загального обсягу ви-
робництва за рахунок зростання загальної про-
дуктивності факторів виробництва. Економіч-
ний прогрес заснований на розвитку корисного 
знання. Будь-які швидкі технологічні зміни 
сприяють висококваліфікованій праці завдяки 
її здатності адаптуватися ще на ранніх стадіях 
інновацій. Оскільки ці технології стають більш 
простими та універсальними, також зростає по-
пит на некваліфіковану робочу силу. Завдяки 
технологічним змінам, впровадженню машин і 
капіталомісткості працівники стали потребува-
ти придбання нового набору навичок, який дав 
би їм змогу не відставати від вимог сучасного 
виробництва.
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