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Тема (англ.)
Ukraine's human capital development on the basis of digitalization

Реферат (укр.)

Дисертація присвячена формуванню концептуальних засад та розробці теоретичних і прикладних основ розвитку
людського капіталу України на засадах діджиталізації. Здійснено узагальнення теоретичних підходів щодо розвитку
людського капіталу України на засадах діджиталізації, досліджено механізм впровадження процесів діджиталізації і його
вплив на розвиток людського капіталу та розширено методичні засади щодо інструментів державного регулювання
національної економіки на засадах діджиталізації. Здійснено аналіз сучасного стану демографічної ситуації України в
системі виміру людського капіталу, досліджено та проаналізовано характеристики людського розвитку України у системі
світових рейтингів, досліджено роль інвестицій у розвиток людського капіталу в умовах діджиталізації економіки.
Запропоновано концептуальні засади стратегічного управління людським капіталом в контексті розвитку діджиталізації,
охарактеризовано вплив міграційних процесів на розвиток людського потенціалу в регіонах України, здійснено
прогнозування впливу людського капіталу на економічне зростання в умовах розвитку цифрових технологій в Україні,
окреслено шляхи удосконалення інвестиційного забезпечення розвитку людського капіталу в умовах цифрових
трансформацій.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the formation of conceptual, theoretical and applied bases of Ukraine's human capital
development on the basis of digitalization. The generalization of theoretical approaches to the development of human capital of
Ukraine on the basis of digitalization is carried out. The mechanism of digitalization processes introduction and its influence on
human capital development is investigated; the methodological bases on the tools of the national economy state regulation on
the basis of digitalization are expanded. The analysis of the current state of the Ukraine's demographic situation in the system of
human capital measuring is carried out. The characteristics of human development of Ukraine in the system of world ratings are
analyzed. The role of investments in human capital development in the conditions of economy digitalization is investigated.
Conceptual bases of strategic human capital management in the context of digitalization development are offered. The
migration processes influence on the development of human potential in the regions of Ukraine is characterized. The forecast of
the impact of human capital on economic growth in the conditions of digital technologies development in Ukraine is carried out.
The ways of improving the investment support of human capital development in the conditions of digital transformations are
outlined.
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