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АНОТАЦІЯ 

 

Азьмук Н.А. – Стратегічні напрями збалансування розвитку національного 

ринку праці та цифрової економіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Інститут економки промисловості НАН України, Київ, 2020.  

Актуальність теми обумовлена відставанням засобів, інструментів 

регулювання ринку праці від темпів розвитку цифрової економіки та  

значними дисбалансами між ними, що потребує розробки стратегічних 

напрямів збалансування розвитку національного ринку праці та цифрової 

економіки.  

Метою дослідження є вдосконалення теоретико-методологічних положень, 

розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 

збалансованого регулювання ринку праці в умовах поширення використання 

цифрових технологій у національній економіці й посилення глобальної 

конкуренції за високопрофесійні, інтелектуальні та креативні трудові ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні 

та науковому розв’язанні проблеми стратегічного забезпечення збалансування 

національного ринку праці з розвитком технологій при переході до цифрової 

економіки.  

Одержані результати та рекомендації є методологічною базою регулювання 

ринку праці та визначення напрямів його збалансування з розвитком цифрової 

економіки. 

За результатами ретроспективного аналізу наукової думки узагальнено 

теоретико-методологічні основи дослідження трансформації ринку праці в 

контексті розвитку цифрових технологій. Виявлено зв'язок між зміною 
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технологічних укладів та трансформацією форм зайнятості й інструментів 

регулювання ринку праці. Обґрунтовано взаємозв’язок між хвилями циклів 

економіки та рівнем втручання держави у функціонування ринку праці. 

Визначено, що для всіх низхідних хвиль циклів економіки характерне 

активніше регулювання державою ринку праці з метою зниження соціальних 

ризиків та загроз. 

Розвинуто категорійний апарат ринку праці в умовах цифрової економіки: 

«цифрова зайнятість», «цифровий працівник», «цифрова посада», «цифрове 

робоче місце» та розроблено критерії віднесення зайнятості до цифрової. 

Запропоновано класифікацію цифрової зайнятості за її результатом. 

Обґрунтовано зростання попиту на цифрову смарт-зайнятість при переході 

економіки до V і VI технологічних укладів. 

Досліджено та розкрито передумови формування цифрового ринку праці. 

Розроблено авторський підхід до визначення сутності поняття цифрового 

ринку праці, визначено його функції, суб’єкти та особливості функціонування. 

Досліджено сутнісні аспекти діяльності цифрових трудових платформ як 

провайдерів на ринку праці: визначено недоліки і переваги в умовах слабо 

регульованого цифрового сегмента ринку праці. На основі компаративного 

аналізу праці найманого працівника та зайнятого через цифрові платформи у 

статусі самозайнятої особи обґрунтовано формування нового виду зайнятості 

через цифрові платформи, який поєднує ознаки найманого працівника та 

самозайнятої особи.  

Розроблено науково-методологічний підхід до діагностики національного 

ринку праці за двома комплексними параметрами: гнучкість та соціальний 

захист. В основу діагностики покладено адаптивний та оптимізаційний підхід, 

що підвищує гнучкість використання методології та дозволяє 

використовувати наявні статистичні і фактичні дані. Запропонована 

методологія дозволяє виявляти недоліки регулювання національного ринку 
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праці в умовах швидкозмінного цифрового середовища та розробити 

напрямки їх усунення. 

Запропоновано систематизацію чинників розвитку інноваційного людського 

капіталу, яка передбачає розподіл за сферою виникнення на внутрішні (якісні 

характеристики) та зовнішні з одночасним поєднанням у пари за змістовною 

ознакою. Утворені пари є зручним інструментом для формування пріоритетів 

розвитку людського потенціалу в країні та стратегій економічного розвитку 

цифрової економіки.  

Доведено зростання потреби на ринку праці у фахівцях, які мають м’які 

навички. Обґрунтовано виокремлення ще однієї групи навичок – смарт-

навички, визначено її склад. Аргументовано взаємозв’язок та 

взаємообумовленість між розвитком людського капіталу і трансформацією 

зайнятості в умовах цифрової економіки.  

Визначено ознаки трансформації змісту, характеру та процесу праці під 

впливом  цифрових технологій. Аргументовано трансформацію структури 

праці в умовах цифровізації, а саме зміну співвідношення «живої» та 

«уречевленої праці». Визначено передумови зміни статусу штучного інтелекту 

з об’єкта у суб’єкт ринку праці.  

Розроблено теоретичне підґрунтя розуміння трансформації місця і ролі людини 

і штучного інтелекту та визначено можливості їхньої взаємодії в процесі праці у 

цифровій економіці. Запропоновано двофакторну модель трудової діяльності 

на основі поєднання складності і креативності праці та запропоновано 

класифікацію праці в умовах цифрової економіки.  

Досліджено передумови та особливості формування цифрової трудової 

міграції, визначено сутність категорії «цифрова трудова міграція», її 

особливості, наслідки для країн-донорів та країн-реципієнтів різних типів 

економічного розвитку.  



5 

 

За результатами статистичного аналізу виявлено суттєві відмінності у 

структурі зайнятості між країнами різних типів економік. Визначено переваги 

та ризики використання нестандартної зайнятості для суб’єктів ринку праці у 

різних типах економіки. Обґрунтовано доцільність використання цифрової 

зайнятості як інструмента зменшення безробіття для різних категорій робочої 

сили.  

Розвинуто теоретичні положення про креативну працю, запропоновано 

типологію зайнятості, яка побудована на поєднанні креативності та 

цифровізації трудових операцій. На основі компаративного аналізу виявлено 

відмінності між процесом рутинної та креативної праці. Побудовано 

двофакторну матрицю, на основі якої запропоновано типологію зайнятості в 

цифровій економіці. 

Обґрунтовано підхід до класифікації університетських інновацій, 

запропоновано їх групування за місцем виникнення і використання та 

проведено їх оцінку. Узагальнення результатів аналізу допомогло виявити 

основні диспропорції ринків освіти і праці та визначити основні причини 

негативних тенденцій у сфері вищої освіти.  

Результати діагностики національного ринку праці засвідчують поширення 

нестандартних форм зайнятості в Україні. Досліджено загрози стабілізації 

неформальної зайнятості, яка охоплює чверть зайнятого населення країни. 

Визначено соціальні ризики стабілізації неформальної зайнятості в 

національній економіці: замалі інвестиції у людський капітал; значний 

дисбаланс між національними ринками праці та освіти; низька дієвість 

соціальних ліфтів.  

Здійснено комплексну оцінку національного ринку праці за компонентами 

гнучкість: зовнішня гнучкість, внутрішня гнучкість, цифрова гнучкість, 

гнучкість оплати плати та соціальний захист: захист робочих місць, підтримка 
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зайнятості, забезпечення виплати гарантованого доходу,  комбінований 

захист. Результати діагностики засвідчують часткову гнучкість та низький 

рівень соціального захисту національного ринку праці.  

У рамках діагностики ринку праці розроблено гіпотезу прогнозної оцінки 

цифрової зайнятості та визначено кількість зайнятих у видах економічної 

діяльності, де створюється чистий цифровий продукт. Кількість зайнятих у 

сфері виробництва чистого цифрового продукту складала у 2018 р. 

277,8 тис. осіб, або 3,2% від загальної кількості зайнятих. Частка доданої 

вартості, створеної у названому сегменті, у 2018 р. складала 4,2% при частці 

обсягу реалізації 2,4%. За прогнозною оцінкою у 2023 р. частка зайнятих 

становитиме 4,9%, обсяг реалізації – 3,1%, додана вартість – 5,1%. 

Доведено, що креативна зайнятість виступає могутнім фактором економічного 

розвитку суспільства. За результатами авторської  оцінки на креативний клас 

в Україні припадає близько третини від загальної кількості зайнятого 

населення. Для зайнятих, чиї функціональні обов’язки передбачають 

виконання креативних задач характерна низька частка неформальної 

зайнятості та за віковою ознакою переважання осіб віком 40-49 років. 

Центрами концентрації креативного класу в Україні є великі міста, де створене 

сприятливе середовище для його розвитку. 

Окреслено підходи до формування мотиваційної моделі працівників, 

орієнтованих на інновації у цифровій економіці, що дало змогу розробити 

систему мотивації праці для цифрової креативної зайнятості. Запропоновано 

авторську модель мотивації цифрових працівників, яка базується на 

цифровому та компетентнісному підходах та є ефективним інструментом 

використання та утримання інноваційного людського капіталу в країні. 

Сформовано теоретичне підгурунття до визначення волонтерської діяльності 

як дієвим засобом упровадження програм цифрової грамотності для 
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населення, систематизовано та розвинуто класифікацію волонтерської 

діяльності. Запропоновано заходи, спрямовані на поширення культури 

волонтерства та підтримку волонтерської діяльності в Україні з метою 

розвитку програм цифрової грамотності та цифрового підприємництва. 

Обґрунтовано підхід до визначення ринку праці як екосистеми та розроблено  

його концепт, здійснено оцінку ефективності екосистеми ринку праці України. 

Визначено основні вади національної екосистеми ринку праці та 

запропоновано напрями мінімізації, що дозволить збалансувати людський і 

технологічний розвиток.  

Розроблено концептуальну схему взаємодії та узгодження стратегій різних за 

рівнями управління та змістом. Запропонована концепція ґрунтується на 

використанні цифрових інструментів у трьох площинах: національний / 

регіональний / локальний інформаційний ресурс, цифрові інструменти 

налагодження взаємодії між суб’єктами та цифрова модернізація ключових 

сегментів економіки в тому числі освіти і науки. 

Систематизовано засоби та інструменти адаптації регулювання ринку праці до 

умов цифрової економіки. Обґрунтовано доцільність використання цифрових 

інструментів регулювання ринку праці поряд з традиційними. Визначено 

пріоритетні напрями збалансування ринку праці та цифрової економіки.  

Ключові слова: цифрова економіка, ринок праці, регулювання ринку праці, 

цифрові інструменти регулювання, стратегічні напрями, нестандартна 

зайнятість, цифрова зайнятість, екосистема ринку праці. 
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SUMMARY 

Azmuk N.A. – Strategic Directions to Balance the Development of National Labor 

Market and Digital Economy – Qualification research paper printed as manuscript. 

The thesis on gaining the degree of Doctor of Science (Economics) / specialty 

08.00.03 – Economics and Governance of the National Economy – Institute of 

Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The topicality of the issue lies in the fact that means and tools of labor market 

regulation do not keep pace with digital economy development and there exist 

significant imbalances between them, which leads to the necessity of developing 

strategic directions for balancing the development of the national labor market and 

digital economy. 

The purpose of the research is to improve theoretical and methodological provisions, 

develop scientific and methodological approaches and practical recommendations 

for balanced regulation of the labor market in the widespread use of digital 

technologies in the national economy and strengthen global competition for highly 

professional, intellectual and creative labor resources. 

The research novelty lies in theoretical substantiation and scientific solution of the 

problem concerning strategic support of balancing the national labor market with the 

development of technologies in the transition to digital economy. 

The obtained results and recommendations serve as a methodological basis for 

regulating labor market and determining areas for balancing it with the development 

of digital economy. 

According to the results of retrospective analysis of scientific thought, theoretical 

and methodological foundations of the study of labor market transformation in the 

context of digital technologies development are generalized. The connection 
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between the change of technological ways and transformation of employment forms 

and tools of labor market regulation is revealed. The relationship between the waves 

of economic cycles and the level of state intervention in labor market functioning is 

substantiated. It is determined that all downward waves of economic cycles are 

characterized by more active state regulation of the labor market in order to reduce 

social risks and threats. 

The categorical apparatus of labor market research in the conditions of digital 

economy is developed, namely “digital employment”, “digital employee”, “digital 

position”, “digital workplace” and criteria for treating employment as digital are 

worked out. The classification of digital employment according to its result is 

offered. The growth of demand for digital smart employment during the transition 

of economy to V and VI technological modes is substantiated. 

The preconditions of forming digital labor market are investigated and revealed. The 

author’s approach to defining the essence of digital labor market concept is 

developed, its functions, subjects and features of functioning are determined. The 

essential aspects of the activity of digital labor platforms as providers in the labor 

market are studied: the disadvantages and advantages in the conditions of poorly 

regulated digital segment of labor market are identified. Based on a comparative 

analysis of the traditionally hired employee and an employee hired through digital 

platforms in the status of a self-employed person, the formation of a new type of 

employment through digital platforms is substantiated, which combines the 

characteristics of an employee and a self-employed person. 

Scientific and methodological approaches to diagnosing the national labor market 

by such two complex parameters as flexibility and social protection. The diagnostics 

is based on an adaptive and optimization approach, which increases flexibility of 

using methodology and allows the use of available statistical and factual data. The 

proposed methodology allows identifying shortcomings in the regulation of the 
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national labor market in a rapidly changing digital environment and developing ways 

to address them. 

The systematization of factors of innovative human capital development is offered, 

which provides division by sphere of origin into internal and external with 

simultaneous combination in pairs on a substantive basis. Formed pairs are a 

convenient tool for setting priorities for human development in the country and 

strategies for economic development of digital economy. 

There is a growing demand in the labor market for professionals with soft skills. The 

selection of another group of skills, i.e. smart skills, is substantiated, its composition 

is determined. The relationship and interdependence between the development of 

human capital and the transformation of employment in digital economy is proved. 

The signs of transformation of the content, nature and process of work under the 

influence of digital technologies are determined. The transformation of the structure 

of labor in the conditions of digitalization, namely the change of the ratio of “living” 

and “materialized labor” is grounded. The preconditions for changing the status of 

artificial intelligence from an object to a labor market subject are determined. 

The theoretical basis for understanding the transformation of the place and role of 

man and artificial intelligence is developed and the possibilities of their interaction 

in the process of work in digital economy are determined. A two-factor model of 

labor activity based on a combination of complexity and creativity of labor is made 

and the classification of labor in digital economy is offered. 

The preconditions and features of the formation of digital labor migration are 

studied, the essence of the category “digital labor migration”, its features, 

consequences for donor countries and recipient countries of different types of 

economic development are determined. 
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According to the results of statistical analysis, significant differences in the structure 

of employment between countries of different types of economies are outlined. The 

advantages and risks of using non-standard employment for labor market 

participants in different types of economy are identified. The expediency of using 

digital employment as a tool to reduce unemployment for different categories of 

labor is substantiated. 

Theoretical provisions on creative work and employment are developed, the 

classification based on a combination of creativity and digitalization оf labor 

operations in the labor process is offered. Based on comparative analysis, differences 

between the process of routine and creative work are revealed. A two-factor matrix 

is made on the basis of which the typology of employment in digital economy is 

suggested. 

The approach to the classification of university innovations is substantiated, their 

grouping by place of origin and use is offered and their evaluation is carried out. The 

generalization of the results of the analysis helps to identify the main disparities in 

education and labor markets and point out the main causes of negative trends in 

higher education. 

The results of diagnostics of the national labor market show the spread of non-

standard forms of employment in Ukraine. The threats to the stabilization of 

informal employment, which covers a quarter of the country’s employed population, 

are studied. Social risks of stabilizing informal employment in the national economy 

are identified. They include insufficient investment in human capital; significant 

imbalance between national labor and education markets; low efficiency of social 

elevators. 

A comprehensive assessment of the national labor market is conducted by such 

components as flexibility consisting of external flexibility, internal flexibility, digital 

flexibility, wage flexibility and social protection including protection of jobs, 
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employment protection, guaranteed income, and combined protection. The 

diagnostic results show partial flexibility and a low level of social protection in the 

national labor market. 

The hypothesis of forecast estimation of digital employment is developed within the 

framework of labor market diagnostics, and the number of employees in the types 

of economic activity where a pure digital product is created is determined. The 

number of employees in the production of pure digital product in 2018 was 277.8 

thousand people, or 3.2% of the total number of employees. The share of value added 

created in this segment in 2018 was 4.2%, with the share of sales - 2.4%. According 

to the forecast in 2023, the share of employees in the purely digital field will be 

4.9%, sales – 3.1%, value added – 5.1%. 

It is proved that creative employment is a powerful factor in the economic 

development of the society. According to the author’s assessment, the creative class 

in Ukraine accounts for about a third of the total employed population. A low share 

of informal employment characterizes employees whose functional responsibilities 

involve creative tasks and the age group is 40-49. The centers of concentration of 

creative class in Ukraine are large cities, where a favorable environment for its 

development has been created. 

Approaches to the formation of an innovation-oriented motivational model of work 

in digital economy are outlined, which enables to develop a system of work 

motivation for digital creative employment. The author’s model of digital 

employees’ motivation is offered, which is based on digital and competence 

approaches and is an effective tool for using and retaining innovative human capital 

in the country. 

Theoretical basis for the definition of volunteering as a potential area of realizing 

labor potential of the population in economy digitalization is worked out; the 

classification of volunteering is systematized and developed. Measures aimed at 
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spreading the culture of volunteering and supporting volunteering in Ukraine in 

order to develop digital literacy and digital entrepreneurship programs are offered. 

The approach to the definition of labor market as an ecosystem is substantiated and 

its concept is developed, the efficiency of the labor market ecosystem of Ukraine is 

assessed. The main shortcomings of the national ecosystem of the labor market are 

identified and directions of minimization are suggested, which will allow to balance 

human and technological development. 

A conceptual scheme of strategy interaction and coordination of different 

management and content levels is developed. The proposed concept is based on 

balancing strategies for the development of national, regional and local levels and 

establishing interaction between the communities of business, government, 

education and science, the public. 

Means and tools of adaptation of labor market regulation to the conditions of digital 

economy are systematized. The expediency of using digital tools of labor market 

regulation alongside with traditional ones is substantiated. Priority areas for 

balancing labor market and digital economy are pointed out. 

Keywords: digital economy, labor market, labor market regulation, digital regulation 

tools, strategic directions, non-standard employment, digital employment, labor 

market ecosystem. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ключовою ознакою сучасної економіки є перехід до 

нового технологічного укладу, який обумовлює зміну продуктивних сил та 

виробничих відносин. Зміна технологічного укладу створює нові форми і види 

зайнятості, моделі організації трудової діяльності, трансформує процес і 

характер праці, соціально-трудові відносини та способи взаємодії між 

суб’єктами ринку праці. У результаті підвищення рівня гнучкості виробництва 

та індивідуалізації товарів і послуг набувають поширення нестандартні форми 

зайнятості. Гнучка зайнятість стає новим способом оптимізації виробництва й 

організації процесу праці. 

Цифровізація економіки спричиняє використання у процесі виробництва 

штучного інтелекту, роботів, хмарних технологій, збільшує попит на ринку 

праці на працівників, які мають цифрові навички. Однак система державного 

управління недостатньо готова до таких змін. Швидкі темпи впровадження 

цифрових технологій в управлінські та виробничі процеси посилюють 

дисбаланс між розвитком національного ринку праці та цифровою 

економікою. Перш за все це обумовлено нескоординованістю рішень і дій 

різних органів влади − як законодавчої, так і виконавчої, їх ізольованістю при 

формуванні стратегій цифрового, соціально-економічного та освітньо-

професійного розвитку. Поза межами державного регулювання залишаються 

сучасні динамічні процеси цифровізації, що змінюють структуру ринку праці, 

сприяють інтеграції галузевих ринків і секторів економіки, формують новий 

цифровий сегмент, який через глобальний характер нехтує національними 

інтересами. Цифрові технології створюють нову форму трудової міграції ‒ 

цифрову.  

Формування глобального цифрового сегмента ринку праці супроводжується 

економічними та соціальними протиріччями, які особливо гостро 

проявляються в інституціонально недостатньо розвинутих країнах, таких як 

Україна. Це потребує посилення орієнтації державної політики соціально-
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економічного розвитку в напрямі забезпечення збалансування процесів 

трансформації національного ринку праці та становлення цифрової економіки. 

Незважаючи на ухвалення останнім часом цілої низки нормативно-правових 

документів щодо економічного розвитку, розвитку освіти і науки України, 

цифрової трансформації суспільства, актуальним є вдосконалення 

методологічного апарату виявлення та оцінювання тенденцій трансформації 

ринку праці, обґрунтування стратегічних пріоритетів регулювання зайнятості 

з позиції поліпшення конкурентних позицій країни при переході до цифрової 

економіки. Проблеми збалансування розвитку цифрових технологій і 

трансформації зайнятості в системі управління національною економікою 

посилюються неузгодженістю між собою різних за рівнем і змістовним 

наповненням стратегій соціально-економічного розвитку.  

Теоретичні та прикладні положення концепцій ринку праці, теорій зайнятості 

містяться у фундаментальних дослідженнях К. Азаріадіса [238; 239], 

Дж. Аткінсона [237], М. Бейлі [244], Т. Веблена [55], Д. Гордона [285], 

Дж. Кейнса [110], А. Лаффера [302], А. Маршалла [139], Дж. Мілля [144], 

В. Петті [160], А. Пігу [331], Д. Рікардо [189], А. Сміта [205; 230], Г. Стендінга 

[347; 348], Е. Фелпса [330], Р. Флориди [215; 216; 273; 274], С. Фрея [275; 276], 

М. Фрідмена [217; 277] та ін. Теоретико-методологічні аспекти розвитку 

людського капіталу розглянуто роботах сучасних учених О. Амоші [58; 130; 

131], В. Антонюк [47; 48; 58; 131], О. Грішнової [71-77], Е. Лібанової [132; 

133], Л. Лісогор [128], О. Макарової [137], О. Новікової [58; 130; 131], 

У. Садової [198-200], М. Семикіної [203], О. Ястремської [232] та ін. 

Дослідженню технологічних укладів присвячено праці М. Кондратьєва [120; 

121], А. Коротаєва [125], Г. Менша [142; 143], Й. Шумпетера [337], цифрової 

економіки – В. Вишневського [221], О. Вишневського [134], М. Войнаренка 

[59], А. Гриценка [70], Н. Джонсона [317], Я. Жаліла [89], М. Кастельса [107], 

В. Ляшенка [134; 135], А. Моазеда, [317], Д. Тапскотта [354], К. Шваба [339], 

Н. Яненкової [231] та ін. Процеси трансформації інституту зайнятості, 
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соціально-трудових відносин, організації праці під впливом розвитку 

технологій висвітлено в публікаціях Дж. Бурстона [249], Н. Дауер-Вітефорда 

[249], В. Гімпельсона [67], О. Гринькевич [68; 69], А. Колота [115-119], 

Г. Міщук [145], І. Петрової [161], Ю. Петруні [310], Дж. Сазерленда [351], 

С. Севіньяні [279, 342], С. Фукса [278; 279], Е. Херна [249], К. Швабера [352], 

А. Шевчука [228], Т. Штольца [263] та ін. Пошуку шляхів адаптації 

регулювання національного ринку праці до сучасних умов присвячено роботи 

О. Гетьмана [63], І. Кичко [111], А. Ковальова [208], Ю. Маршавіна [138; 139], 

Л. Шаульської [225-227] та ін.  

Попри значну кількість досліджень за наведеною тематикою, теоретико-

методологічні та практичні питання трансформації ринку праці, ідентифікації 

та регулювання цифрових форм зайнятості набувають нових аспектів у 

контексті сучасних процесів глобалізації та тенденцій розвитку цифрової 

економіки. Відсутність у сучасній теорії управління теоретико-

методологічних  положень, які системно розкривають особливості, тенденції 

трансформації ринку праці при переході до цифрової економіки, а також 

недостатність наукових доробків прикладного характеру з діагностики ринку 

праці та розробки цифрових інструментів регулювання зайнятості обумовили 

вибір теми дисертації, її мету, завдання і структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в рамках наукових досліджень Інституту економіки 

промисловості НАН України за темами: «Активізація соціального і трудового 

потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання» (номер 

держреєстрації 0117U004436, 2017-2019 рр.), у межах якої визначено та 

обґрунтовано пріоритетні завдання, стратегічні напрями гармонізації 

соціально-трудових і технологічних аспектів розвитку національної 

економіки; «Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації 

економіки» (номер держреєстрації 0119U001481, 2019-2021 рр.), у якій 

визначено особливості формування, тенденції розвитку, загрози щодо 
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цифрової форми зайнятості в Україні, ризики цифрової форми міграції робочої 

сили та напрями вдосконалення державного регулювання соціально-трудової 

сфери в умовах цифрової трансформації економіки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення 

теоретико-методологічних положень, розробка науково-методичних підходів 

і практичних рекомендацій щодо збалансованого регулювання ринку праці в 

умовах поширення використання цифрових технологій у національній 

економіці й посилення глобальної конкуренції за високопрофесійні, 

інтелектуальні та креативні трудові ресурси. 

Для досягнення вказаної мети поставлено та вирішено такі завдання:  

– ідентифікувати взаємний зв'язок між зміною технологічних укладів, 

трансформацією зайнятості та еволюцією концепцій ринку праці;  

– розвинути понятійно-категоріальний апарат дослідження ринку праці в 

умовах переходу до цифрової економіки; 

– удосконалити концептуальні засади формування цифрового ринку праці, 

висвітлити особливості його розвитку, визначити функції; 

– розробити методичні підходи до діагностики ринку праці в умовах 

переходу до цифрової економіки; 

– систематизувати чинники формування інноваційного людського капіталу 

в умовах цифровізації економіки; 

– поглибити наукові підходи до дослідження трансформації місця та ролі 

«живої праці» в цифровій економіці; 

– розкрити роль і місце штучного інтелекту (ШІ) у процесі створення 

вартості, ідентифікувати напрями взаємодії та протистояння людини і ШІ у 

виробничому процесі в умовах цифровізації економіки;  

– визначити суть цифрової трудової міграції в результаті дослідження 

глобального феномену поширення нестандартної зайнятості під впливом 

розвитку цифрових технологій;  
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– поглибити розуміння трансформації характеру, змісту й організації 

процесу праці в умовах цифрової економіки та розробити класифікацію 

трудової діяльності в цифровій економіці; 

– розвинути наукові підходи до активізації інновацій у системі вищої освіти;  

– обґрунтувати концептуальну модель мотивації працівників у цифровій 

економіці, яка орієнтована на інновації; 

– сформувати концептуальні підходи до трансформації національного ринку 

праці в екосистему, яка відповідає викликам цифровізації економіки; 

– розробити програмно-методичні засади забезпечення формування та 

узгодження стратегій розвитку (різних рівнів і сфер спрямування) щодо 

регулювання зайнятості в цифровій економіці; 

– удосконалити теоретико-методичні засади організації взаємодії закладів 

вищої освіти із зацікавленими сторонами з використанням методології 

управління проєктами у навчально-науковій діяльності закладів вищої освіти. 

Об’єкт дослідження − процеси трансформації та регулювання розвитку ринку 

праці відповідно до вимог, продиктованих сучасною технологічною 

революцією і подальшою інтеграцією національної економіки у глобальні 

ланцюги створення вартості та руху капіталів, включаючи людський. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, методичних 

і практичних положень, які визначають напрями збалансування розвитку 

національного ринку праці та цифрової економіки. 

Методи дослідження.  У процесі дослідження використано загальні та 

спеціальні методи наукового пізнання: діалектичний, історичний, аналізу і 

синтезу, індукції та дедукції – при вивченні еволюції розвитку концепцій 

ринку праці та теорій зайнятості, визначенні відповідності національної 

моделі регулювання національного ринку праці моделі «флексік'юріті», 

класифікації нестандартних форм зайнятості, встановленні взаємозалежності 

між зміною технологічних укладів і трансформацією зайнятості, взаємозв’язку 

змін людського капіталу та форм зайнятості, формуванні концептуальних 
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засад цифрового ринку праці; компаративний – при аналізі традиційних і 

нестандартних форм зайнятості, цифрового та традиційного сегментів ринку 

праці, порівнянні найманого працівника, самозайнятої особи та зайнятого 

через цифрові платформи, визначенні характеристик людського капіталу, 

ознак рутинної та креативної праці в цифровій економіці; абстрактно-

логічний і метод моделювання – при формуванні моделей взаємодії людини та 

штучного інтелекту у процесі праці, двофакторної моделі трудової діяльності, 

матриці креативного класу, орієнтованої на інновації моделі мотивації 

цифрового працівника, моделі екосистеми національно ринку праці, 

концептуальної схеми взаємодії різних за змістом та рівнем стратегій 

розвитку; системно-функціональний – при узагальненні теоретико-

методологічних аспектів трансформації ринку праці та зайнятості, цифрової та 

креативної зайнятості, трансформації характеру, змісту та процесу праці під 

впливом цифрових технологій, виявленні диспропорцій національних ринків 

праці та освіти; порівняльного аналізу та рядів динаміки – при виявленні змін 

показників ринків праці та освіти, НДДКР; статистично-аналітичні 

(спостереження, порівняння і зведення даних, групування, абсолютних і 

відносних величин) − при дослідженні стану і тенденцій зміни показників 

національних ринків праці економік різних типів, поширення нестандартних 

форм зайнятості на національному та глобальному рівнях, оцінці науково-

кадрового та освітнього потенціалу України, аналізі цифрової та креативної 

зайнятості; економіко-математичні із застосуванням прикладного пакета 

Microsoft Excel (ID 04055-769-877979, роздрібна ліцензія 2019) – при 

дослідженні структурних зрушень за видами та формами зайнятості, 

прогнозній оцінці динаміки розвитку цифрової зайнятості; соціологічного 

опитування – при визначенні потреби національного ринку праці у 

працівниках із цифровими навичками, дисбалансів ринків освіти та праці, 

соціальних загроз на цифровому сегменті ринку праці та напрямів їх 

зниження. 
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Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні матеріали та 

публікації Світового банку, Організації економічного співробітництва та 

розвитку, Всесвітнього економічного форуму, Міжнародного союзу 

електрозв’язку, Міжнародної організації праці, ПРООН, аналітичні матеріали 

Європейської комісії, доповіді міжнародних консалтингових агентств (Delloite, 

IFTF, McKinsey & Co, PricewaterhouseCoopers), закони України, постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, матеріали Державної служби 

статистики України, Державної служби зайнятості України, міністерств і 

відомств України, наукових видань за тематикою дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці комплексу 

теоретико-методологічних положень і науково-методичних підходів до 

забезпечення збалансування національного ринку праці з розвитком 

технологій при формуванні цифрової економіки, на основі яких запропоновано 

науково-методичні розробки, інструменти і рекомендації щодо оцінки та 

регулювання зайнятості в цифровій економіці. Основні результати, які мають 

наукову новизну, є такими:  

уперше: 

розроблено методологічні засади визначення місця та ролі штучного інтелекту 

у процесі праці в цифровій економіці, що базуються на: класифікації трудової 

діяльності за ступенем взаємодії в ній людини і штучного інтелекту; 

двофакторній моделі трудової діяльності в умовах застосування штучного 

інтелекту, в основу якої покладено характеристики праці за складністю та 

креативністю; встановленні передумов зміни статусу штучного інтелекту на 

ринку праці з об’єкта на суб’єкт із розвитком цифрової економіки, що 

уможливило визначення пріоритетних напрямів гармонізації національних 

ринків праці й освітніх послуг;  
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введено в науковий обіг і розкрито суть категорії «цифрова трудова міграція», 

в основу якої покладено такі положення: ця міграція відбувається шляхом 

цифрового, а не фізичного переміщення носія людського капіталу за межі 

місця його резиденції з метою виконання трудової діяльності; праця 

здійснюється носієм людського капіталу у цифровий спосіб; робоче місце 

працівника інтегрується у віртуальний / цифровий простір; соціально-трудові 

відносини реалізуються у віртуальному просторі за допомогою відповідного 

програмного забезпечення; оплата праці працівника / виконавця трудових 

послуг та сплата податків здійснюються у цифровий спосіб, що дозволило 

поглибити розуміння впливу цифровізації економіки на соціально-трудові 

відносини, визначити відповідні соціальні й економічні ризики і 

запропонувати шляхи їх мінімізації; 

запропоновано модель визначення типу зайнятості залежно від поєднання 

працівником у трудовій діяльності цифрових та креативних трудових 

операцій, на основі якої виокремлено п’ять типів зайнятості за ознаками рівня 

інтелектуальної завантаженості. Цей підхід доцільно використовувати при 

розробці механізмів формування, розвитку, залучення й утримання 

інноваційного людського капіталу в національній економіці в умовах 

цифровізації;  

сформовано підхід до визначення ринку праці в системі національної 

економіки як екосистеми, що являє собою динамічну, еволюціонуючу 

систему, засновану на ефективній взаємодії інститутів, залучених до процесів 

розробки, створення та споживання продуктів і послуг нової якості. 

Запропоновано концептуальну модель цієї екосистеми, яка базується на 

адаптивності, тісній взаємодії з іншими екосистемами, формуванні 

сприятливих умов для розвитку інновацій та цифровій інфраструктурі, що 

забезпечує ефективність її функціонування. Даний підхід став основою для 

подальшого розуміння процесів трансформації, що відбуваються на 
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національному ринку праці, виявлення загроз у сфері зайнятості та розробки 

заходів щодо їх усунення; 

удосконалено: 

понятійно-категоріальний апарат дослідження цифрової зайнятості, зокрема 

дефініції «цифрова зайнятість», «цифрове робоче місце», «цифрова посада», 

«цифровий працівник», і запропоновано класифікувати цифрову зайнятість за 

ознаками рівня інноваційності процесу та результату праці, розподіляючи її на 

дві групи: «смарт-зайнятість» та «базова цифрова зайнятість»; 

теоретико-методологічний підхід до діагностики національного ринку праці в 

умовах цифрової економіки шляхом акцентування оцінювання на його 

гнучкості та соціальному захисті. Удосконалена методологія діагностики 

базується на забезпеченні її адаптивності та комплексності, що дозволяє 

враховувати поточну ситуацію на національному ринку праці, а розширений 

арсенал методів і показників забезпечує достовірність одержаних оціночних 

суджень. Результати оцінювання за цим підходом надають можливість 

сформулювати концептуальні пріоритети регулювання ринку праці та 

обґрунтувати поточні управлінські рішення щодо їх реалізації на різних 

стадіях цифровізації національної економіки; 

класифікацію чинників впливу на розвиток інноваційного людського капіталу 

країни в умовах цифровізації, що дає змогу виявити пріоритетні сфери 

розвитку освіти і системи пошуку талантів в Україні. Удосконалена 

класифікація відрізняється наскрізним поєднанням чинників у двох площинах: 

зовнішній та внутрішній. Кожен чинник зовнішнього середовища має 

відповідний чинник у внутрішньому середовищі, що об’єднує їх у пари. 

Утворені пари чинників є підґрунтям для визначення пріоритетів розвитку 

людського потенціалу, яке необхідно використовувати при розробці стратегій 

сталого розвитку країни та її регіонів; 
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концепцію цифрового ринку праці, який трактується як сегмент глобального 

ринку праці, на якому попит і пропозиція на робочу силу, що надає цифрові 

трудові послуги, формуються дистанційно, суб’єкти залучені до глобального 

цифрового виробництва через використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. Запропонована концепція допомагає поглибити розуміння 

трансформаційних процесів, які відбуваються на сучасному ринку праці під 

впливом інформаційно-цифрових технологій, що дозволяє враховувати їх 

особливості при прийнятті управлінських рішень у соціально-економічній 

політиці; 

модель мотивації цифрового працівника, в основу якої покладено: результати 

компаративного аналізу відмінностей потреб, інтересів, мотивів, цілей, 

поведінки, результату трудової діяльності у традиційній та цифровій 

економіці; визначення очікувань цифрового працівника та роботодавця; 

компетентісний і цифровий підходи, що ґрунтуються на матриці мотивацій 

працівника та роботодавця. Удосконалена модель ураховує сучасні тренди 

трансформації людського капіталу в умовах цифрової економіки та 

спрямована на збалансування зовнішніх і внутрішніх чинників мотивації 

працівника до інноваційної трудової діяльності, вона може стати основним 

інструментом механізму збереження інноваційного людського капіталу в 

країні; 

концептуальну модель гармонізації попиту на ринку праці з пропозицією 

освітніх послуг, побудовану на: узгодженні стратегій розвитку національного, 

регіонального, локального й інституціонального рівнів управління; 

використанні цифрових технологій різної функціональної спрямованості − 

національний / регіональний / локальний інформаційний ресурс (платформа), 

цифрові інструменти моніторингу реалізації стратегій (великі дані, хмарні 

технології, блокчейн та ін.); цифровій модернізації ключових сфер економіки, 

науки та освіти; адаптації бізнес-моделей і технологій управління 
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підприємствами, науковими установами, закладами освіти до визначених 

пріоритетів розвитку, дорожніх карт і планів реалізації стратегій; 

дістали подальшого розвитку: 

наукові підходи до дослідження трансформації місця та ролі «живої праці» у 

процесі становлення цифрової економіки, що пов’язано з цифровізацією 

технологічних процесів і використанням у них штучного інтелекту. 

Виокремлено два аспекти, що стосуються суті зміни ролі та місця «живої 

праці» в технологічних і бізнес-процесах: перший полягає у зменшенні 

кількості «живої праці» у певних видах діяльності до повного її зникнення (для 

таких видів діяльності основним джерелом доданої вартості стає «уречевлена 

праця» – штучний інтелект, діагностика, заснована на великих даних, хмарні 

обчислення тощо); другий − у збільшенні цінності «живої праці» у креативних, 

інноваційних видах діяльності. Ці підходи допомагають визначати напрями 

збалансування ринку праці з розвитком цифрової економіки у стратегічних 

документах національного і регіонального рівнів; 

наукові положення про технологічні уклади та їх взаємозв'язок із 

трансформацією концепцій ринку праці, інструментами його регулювання та 

появою нових форм зайнятості, що дозволяють визначити відповідні цифрові 

інструменти регулювання таких форм зайнятості; 

теоретичні положення про взаємозв’язок і взаємовплив розвитку людського 

капіталу та трансформації зайнятості в цифровій економіці. Виявлено прямий і 

зворотний зв’язок між цими процесами та напрями їх взаємовпливу, що 

сприяють стратегуванню розвитку, утриманню й ефективному використанню 

людського капіталу в країні; 

положення про суть, роль і місце інновацій у системі вищої освіти, на основі 

яких розвинуто їх класифікацію на: інновації продукту (освітніх послуг, 

наукових розробок), технологічні (методичні, інформаційні, програмні та інші 

технології забезпечення якості підготовки фахівців і якості наукових 
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розробок) та організаційні інновації (планування, організація освітнього і 

наукового процесу). Дані положення є науковим підґрунтям для розробки 

заходів щодо збалансування ринків праці й освітніх послуг в умовах цифрової 

економіки; 

методичні рекомендації щодо використання методології управління 

проєктами «Scrum» у діяльності закладів вищої освіти, що дозволяє 

актуалізувати освітні програми і налагодити ефективну взаємодію таких 

закладів із стейкхолдерами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні теоретико-

методологічних положень і висновків, сформульованих у дисертації, до рівня 

прикладних  науково-методичних розробок і рекомендацій, що забезпечує 

системну основу підвищення ефективності регулювання зайнятості на 

національному та регіональному рівнях у процесі поширення застосування 

цифрових технологій в економічній діяльності. 

Основні положення, висновки і рекомендації за результатами дослідження 

впроваджено в діяльність органів державного та регіонального управління, 

менеджменту закладів вищої освіти, а саме: Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України (лист № 3501-06/23079-07 від 

07.04.2020 р.), Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини (лист № 7488.4/1716/1/20/25.2 від 23.03.2020 р.), Комітету з питань 

прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 

національних меншин і міжнаціональних відносин (лист № 04-25/03-

371(60166) від 11.03.2020 р.) при розробці пропозицій щодо підвищення 

соціального захисту зайнятих в умовах цифрової економіки; Міністерства 

соціальної політики України при оцінці ризиків, пов’язаних із цифровізацією 

національної економіки, та розробці напрямів їх мінімізації у соціально-

трудовій сфері (лист № 12610/0/2-19/51 від 08.07.2019 р.); Департаменту 

регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації при 
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розробці проєкту Стратегії розвитку Черкаської області на 2021-2027 рр. і 

Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області 

на 2017-2020 рр. (довідки № 386/06-02-17 від 20.20.2019 р., № 387/06-02-17 від 

20.20.2019 р.); Черкаського державного бізнес-коледжу Черкаського 

державного бізнес-коледжу при впровадженні методології управління 

проєктами в управлінську діяльність і застосуванні основних наукових 

положень щодо розвитку та використання людського капіталу в навчальному 

процесі (довідки № 411 від 26.12.2018 р., № 274 від 16.12.2019 р.) (додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, 

одержано автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих 

досліджень здобувача. 

Основні положення та результати дослідження опубліковано у 50 наукових 

працях, серед яких: одноосібна монографія; розділ у колективній монографії; 

23 статті у наукових фахових виданнях, які входять до наукометричних баз, 

21 публікація за результатами участі в науково-практичних конференціях і 4 – 

в інших фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 91,19 д.а., з 

яких особисто автору належить 45,79 д.а. Внесок здобувача в роботи, 

опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій. 

(додаток Б). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та рекомендації за 

результатами дослідження доповідалися та були схвалені на: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва» (м. Харків, 14-15 грудня 2007 р.); Науково-практичній 

конференції «Модернізація українського суспільства: чинники, передумови, 

перспективи» (м. Київ, 29 листопада 2011 р.); ІІІ Науково-практичній 

конференції «Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, 

мотивація, оплата праці» (м. Київ, 3-4 листопада 2011 р.); Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, 

соціальний вимір, інноваційний розвиток» (м. Київ, 3-4 жовтня 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти 

компаративістики та якісні зміни економічний і соціальних інституцій» 

(м. Хмельницький, 10-13 жовтня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної 

економіки» (м. Луганськ, 25-26 квітня 2013 р.); ХІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» 

(м. Київ, 19 квітня 2013 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми економіки 2013-2014» (м Київ, 24 січня 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-трудова сфера: 

сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку» 

(м. Київ, 2-3 жовтня 2014 р.); ХІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 

19 квітня 2014 р.); ХІІІ Міжнародній конференції «Information Technologies 

and Management Information Technologies» (м. Рига, Латвія, 16-17 квітня 2015 

р.); XV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 26-27 березня 

2015 р.); І Міжнародній конференції «Реформа вищої освіти в Україні: 

критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій» 

(м. Київ, 28-29  травня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Людина і праця в економіці регіону» (м. Кропивницький, 

31 жовтня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Кадровий 

потенціал сучасних освітніх систем: стан та перспективи» (м. Харків, 17-

18 лютого 2016 р.); XVI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 7-8 квітня 2016 р.); 

Українсько-польській міжнародній науковій конференції «Класичний 

університет у контексті викликів епохи» (м. Київ, 22-23 вересня 2016 р.); 

ІІІ конгресі Соціологічної асоціації України «Нові нерівності − нові 

конфлікти: шляхи подолання» (м. Київ, 12-13 жовтня 2017 р.); Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Економіка, фінанси та менеджмент: 

сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі» (м. Полтава, 

29 січня 2018 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (м. Київ, 19-20 квітня 2018 

р.); ХVІ Міжнародній конференції «Information Technologies and Management». 

Information Systems Management Institute (м. Рига, Латвія, 26-27 квітня 2018 р.); 

ХVІІ Міжнародній конференції «Information Systems Management Institute» 

(м. Рига, Латвія, 25-26 квітня 2019 р.); ХVІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 4-

5 жовтня 2018 р.); Міжнародному симпозіумі «Цифрова праця» (м. Київ, 27-

29 вересня 2019 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Економіка, освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних 

імператив розвитку» (м. Черкаси, 16-17 жовтня 2019 р.); «Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сфера зайнятості і доходів в умовах 

цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку» 

(м. Київ, 23-24 жовтня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах» 

(м. Полтава, 16 квітня 2020 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (403 найменування на 42 сторінках) і 

17 додатків (на 66 сторінках), містить 90 таблиць і 24 рисунки. Загальний обсяг 

роботи становить 528 сторінок, у тому числі основний текст – 386 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 

ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

І СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

1.1 Ґенеза макроекономічних теорій зайнятості та концепцій 

регулювання ринку праці  

 

Ринок праці є складною, багатогранною економічною категорією, яка 

характеризується різноманітними концептуальними підходами та тривалими 

еволюційними змінами. Еволюція теорій і концепцій ринку праці та зайнятості 

пояснюється впливом багатьох чинників, зокрема зміною економічних 

укладів, науково-технічним розвитком техніки і технології, рівнем втручання 

держави, залученням соціальних і фінансових інституцій, проникненням 

інформаційно-комунікаційних технологій у сферу трудової діяльності. 

До основних економічних теорій функціонування ринку праці належать: 

класична, неокласична, кейнсіанська, монетаристська, контрактна, 

інституціональна, гнучкого ринку. 

З позицій класичної теорії, авторами якої є А. Сміт [205], Д. Рікардо [189], 

Дж. Мілль [144] та В. Петті [160], повна зайнятість є гарантованою, попит на 

робочу силу дорівнює пропозиції, ринок праці − збалансований. Основний 

чинник, який забезпечує рівновагу на ринку праці, − заробітна плата. 

Безробіття має тимчасовий характер та регулюється ставкою заробітної плати. 

За умови зниження її розміру до економічно привабливого для роботодавця 

останній може винайняти всю робочу силу. Завдяки цьому відновлюється 

ринкова рівновага на ринку праці. У ситуації конкуренції роботодавців за 

працівника ставка заробітної плати зростає, але не може перевищувати 

економічно доцільного рівня для роботодавця. Таким чином, класики 
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стверджували, що за будь-яких умов на ринку праці забезпечується повна 

зайнятість і це є нормою ринку. 

Основні положення класичної теорії розвинули неокласики А.  Маршалл [139], 

А. Пігу [331], Дж. Пері, Р. Холл і прихильники концепції економіки пропозиції 

Д. Гідлер, А. Лаффер [302] та ін. Основоположником неокласичної теорії є А. 

Маршалл, який вважав, що зайнятість залежить від попиту і пропозиції, а 

ринкова рівновага встановлюється автоматично. Попит на робочу силу 

формується внаслідок попиту кінцевого споживача на товари і послуги [139].  

Найбільшу увагу питанням зайнятості й безробіття приділяв послідовник 

А. Маршалла А. Пігу. Зокрема, у його книзі «Теорія безробіття» [331] 

сформульовано основні принципи теорії зайнятості. Він вважав, що 

чисельність зайнятих перебуває в оберненій залежності від рівня заробітної 

плати: чим менша заробітна плата, тим вища зайнятість, і навпаки. Для 

досягнення повної зайнятості необхідно зменшувати розмір оплати праці, 

оскільки висока заробітна плата породжує безробіття. Рівновага між 

зайнятістю й оплатою праці встановлюється внаслідок добровільної 

конкуренції між працівниками на тому рівні, який забезпечує повну 

зайнятість. Також А. Пігу вважав, що значимим чинником впливу на кількість 

зайнятих є попит, а безробіття має добровільний характер. На його думку, 

безробіття зумовлене небажанням працівника працювати за «нормальну» 

заробітну плату, рівень якої визначається функціонуванням ринку праці [331]. 

Теорія Пігу викликала критику Дж. Кейнса, тож у 30-х роках ХХ ст. 

сформувалася кейнсіанська концепція зайнятості [110]. Вона полягає в тому, 

що ринок не є саморегулівною системою і не може забезпечувати повну 

зайнятість. Ефективним засобом забезпечення зайнятості є державне 

втручання, спрямоване на збільшення обсягу попиту на товари і послуги, тобто 

бюджетна фіскальна політика. Підвищення рівня попиту досягається за 
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рахунок соціальних виплат, пільг, державного фінансування створення нових 

робочих місць та залучення безробітних до громадських робіт [110].  

На думку кейнсіанців, попит на робочу силу залежить від попиту на товари, 

обсягів інвестицій та обсягів виробництва. Пропозиція робочої сили не 

впливає на рівень зайнятості, вона показує її максимальний розмір за певної 

ставки заробітної плати. Така модель передбачає втручання держави на 

макроекономічному рівні. Якщо попит дорівнює пропозиції, то формується 

повна зайнятість. 

Дж. Кейнс довів, що безробіття може бути вимушеним, на противагу 

класичним підходам, згідно з якими безробіття має добровільний, або 

фрикційний, характер. Водночас запропоновані Дж. Кейнсом механізми 

регулювання не змогли повною мірою вирішити проблеми безробіття [110]. 

Неокейнсіанці розвинули положення кейнсіанської теорії. Зокрема, 

Дж. Робінсон у книзі «Економіка недосконалої конкуренції» [193] називає 

конкуренцію головною причиною спаду виробництва і, відповідно, зниження 

зайнятості. Вона запропонувала запровадити державний контроль за 

монополіями та їхніми цінами.  

Е. Фелпс дослідив зниження податків на фонд оплати праці та довів його 

неефективність як інструменту зниження рівня безробіття в довгостроковій 

перспективі. На його думку, економіці притаманний природний рівень 

безробіття. Будь-які інструменти державного регулювання рівня безробіття 

дають тимчасовий ефект. Монетарна політика − це не важіль впливу на 

безробіття, а показник взаємодії бізнесу з державою через реалізацію 

останньою відповідної політики. У своїх працях економіст доводить, що 

зниження рівня безробіття досягається немонетарними інструментами [330]. 

Е. Фелпс запропонував модель «ефективного рівня оплати праці», яка 

обґрунтовує доцільність виплати працівникам заробітної плати, вищої за 
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рівноважну, з метою уникнення плинності кадрів на підприємствах. Він увів в 

економічну науку термін «гістерезис» (з грец. той, хто відстає) [330]. Цим 

терміном він позначав неповороткість і повільність економічних процесів 

стосовно зниження рівня безробіття.  

Пошук можливих напрямів виходу з економічної кризи продовжили 

монетаристи. Зокрема, М. Фрідмен [217] вважав, що ціновий механізм 

визначає раціональний рівень зайнятості, а ринок є саморегулівною системою 

і перебуває в рівновазі за умови природного рівня безробіття. М. Фрідмен 

заперечував доцільність соціальних заходів, спрямованих на підтримку мало 

захищених верств населення. Також він вважав, що кількість державних 

фінансових регуляторів слід скоротити до мінімуму. Державна політика має 

спрямовуватися на утримання природного рівня безробіття, а основними 

інструментами тут мають бути фінансово-кредитні [217]. 

Інституціоналісти (Т. Веблен, Дж. Данлоп, Дж. Комонс, Д. Гелбрейт) 

стверджували, що провідну роль у відносинах між роботодавцями та 

працівниками мають відігравати профспілки. Вони вбачали особливу роль 

соціальних інститутів у забезпеченні соціальних гарантій працівників. На 

думку Т. Веблена, проблеми у сфері зайнятості мають вирішуватися за 

допомогою інституціональних реформ та соціальних гарантій [55]. 

Представники інституціонального підходу Дж. Данлоп, П. Дерінгер, 

Д. Гордон, М. Пайор, Ч. Лідбітер, М. Грановеттер, Дж. Аткінсон 

запропонували кластерний розподіл робочих місць. Кожен кластер є достатньо 

сталим і замкненим, має певний рівень оплати праці, виробничі відносини. 

При цьому регулятором зайнятості, крім оплати праці, виступають умови 

праці та її зміст за умови регулювання соціально-трудових відносин державою 

і профспілками [237]. Ідеї інституціоналістів відображені в концепціях 

контрактної зайнятості та гнучкого ринку праці.  
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Контрактну теорію зайнятості в середині 70-х років ХХ ст. сформулювали 

Д. Гордон [285], М. Бейлі, К. Азаріадіс [238; 239]. Суть теорії полягає в 

обґрунтуванні економічної доцільності укладання контракту між 

роботодавцем і працівником, оскільки обидві сторони зацікавлені у сталих 

трудових відносинах. Автор теорії «імпліцитного контракту» − К. Азаріадіс. 

Теорія контрактів пояснювала причину коригування кількості звільнень на 

ринку праці під час рецесії. Укладання такого контракту забезпечувало певний 

обсяг праці, що надається працівником за визначену оплату за різних обставин 

у майбутньому [239].  

Виконання «імпліцитного контракту» зумовлене довгостроковим характером 

відносин та взаємною вигодою обох сторін — роботодавця та працівника. При 

цьому контракт не обов’язково має бути укладений письмово. Контракт — це 

«правила гри», які приймають обидві сторони, що забезпечує відносну 

стабільність.  

Водночас міжособистісні переговори та узгодження умов неявних контрактів 

контрастують із прийняттям рішень без переговорів на децентралізованих 

конкурентних ринках. А. Окун вважав, що ринок контрактів більше схожий на 

«невидиме рукостискання», ніж на «невидиму руку» [324]. Попри значну 

популярність теорії у 1980-х роках, її застосування вже з 1990-х років 

звужується, що пов’язано з поширенням нестандартних форм зайнятості та 

зниженням соціального захисту. 

Теорію гнучкого ринку праці наприкінці 1970-х років сформулювали 

Г. Стендінг [347] та Р. Буає. Вони вважали, що ринок праці потребує 

дерегуляції та більшої гнучкості. Реалізація цієї концепції передбачає зміну 

соціально-трудових відносин, різноманіття форм зайнятості, гнучкий графік 

роботи, дерегуляцію і гнучкість заробітної плати тощо.  

Зокрема, Дж. Аткінсон класифікує гнучкість на мікрорівні залежно від 

організації праці та соціально-трудових відносин і виокремлює: 



46 

 

– кількісну гнучкість, що передбачає зміну кількості працівників залежно 

від попиту на продукцію; 

– функціональну гнучкість, пов’язану з ротацією робочих місць і 

можливістю використання працівників у різних функціональних сферах 

підприємства, що обумовлено організацією виробничого процесу та 

внутрішньою системою підготовки й перепідготовки кадрів; 

– гнучкість соціально-трудових відносин, що передбачає використання 

гнучких форм зайнятості, впровадження гнучкого графіка роботи, 

спрощений режим найму і звільнення, нові механізми визначення 

індивідуального розміру оплати праці  [237]. 

На думку Г. Стендінга, гнучкість доцільно пов’язувати зі швидкістю адаптації 

суб’єктів ринку праці до нових умов, що дозволяє її класифікувати в такий 

спосіб: 

– швидкість зміни рівня заробітної плати (ціни робочої сили) залежно від 

зміни кон’юнктури ринку праці; 

– швидкість зміни трудових потоків залежно від рівня оплати праці;  

– швидкість адаптації носіїв людського капіталу (опанування нових навичок 

тощо) до потреб ринку праці; 

– масштаби адаптації кількості робочої сили, її якості та розміру оплати 

праці [347]. 

Гнучкість виявляється в різних аспектах, які стосуються працівника чи 

роботодавця. Для роботодавця це зниження обмежень щодо найму, звільнення 

персоналу, ротації кадрів та зменшення соціальних виплат. Для працівника, з 

одного боку, це можливість віднайти баланс між роботою та вільним часом, 

що дозволяє витрачати більше часу на власні справи, а з іншого − збільшення 

соціальних витрат, ризиків, відповідальності та втрата стабільності, гарантій, 

безпеки. 



47 

 

Аналіз теорій і концепцій ринку праці дозволив виокремити чинники, що 

впливали на зайнятості в різні історичні періоди суспільного розвитку 

(таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 – Чинники впливу на зайнятості за теоріями ринку праці 

 

Теорія 

зайнятості 
Чинники впливу  Період дії теорії 

Класична Ринкові механізми 

забезпечують повну 

зайнятість 

До Першої світової війни 

Неокласична  Розмір заробітної плати, 

попит на робочу силу 

До Першої світової війни та 

після Великої світової 

економічної кризи 

Кейнсіанська Інструменти державного 

регулювання 

Велика світова економічна 

криза  

Неокейнсіанська  Державний контроль за 

монополіями та їхніми 

цінами  

Період Другої світової війни 

та час відбудови після неї 

Монетаристська  Інструменти грошово-

кредитної політики 

Період стагфляції (кінець 

60-х — 70-ті роки XX ст.)  

Інституціональна Інституційно-соціальні 

механізми 

З 70-х років XX ст. до 

сьогоднішнього часу 

Контрактна  Умови неявного контракту: 

норми, прийняті в 

суспільстві, традиції 

З 70-х років XX ст. до 

початку ХХІ ст. 

Гнучкого ринку Гнучкість умов найму: 

оплати плати, графіка 

роботи, соціально-трудо-

вих відносин  

З кінця 70-х років XX ст. і 

до сьогоднішнього часу 

Джерело: узагальнено автором та висвітлено в роботі [7, с. 15]. 

 

Кожна з вищенаведених теорій відповідає запитам суспільства та враховує 

характерні для нього продуктивні сили і виробничі відносини у певний 

історичний період. Водночас першопричиною, що обумовлює 

трансформаційні процеси у сфері праці, є зміна технологічних укладів 

економіки. Це пов’язано з тим, що технологія впливає на всі складові процесу 

праці та змінює її ефективність (продуктивність).  
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Концепцію циклів розвитку економіки розробив М. Кондратьєв у 1925 р. [120]. 

На його думку, причина виникнення циклів — необхідність оновлення 

основного капіталу. Кожен із циклів охоплює висхідну та низхідну хвилі. 

М. Кондратьєв виокремив чотири емпіричні особливості. Перша полягає в 

тому, що протягом двох десятиліть, які передують висхідній хвилі, 

відбувається активізація у сфері технічних винаходів. А перед початком та на 

самому початку висхідної хвилі великого циклу ці винаходи масово 

впроваджуються у промисловість, що зумовлює реорганізацію виробничих 

відносин. Суть другої особливості полягає у збільшенні соціальних потрясінь 

та переворотів у житті суспільства в період висхідних хвиль; третя − депресія 

сільського господарства у період низхідних хвиль, що зумовлює продовольчі 

кризи; четверта особливість передбачає глибокі депресії та соціальні 

потрясіння у звичайних циклах у період низхідних хвиль [121]. 

Й. Шумпетер підтримав і розвинув теорію хвиль М. Кондратьєва та 

обґрунтував вплив циклів економічного розвитку на коливання зайнятості. 

Дослідник стверджував, що на економічну активність споживачів і виробників 

впливають інновації, які є джерелом економічного розвитку. Науковець 

трактував кластер інновацій як значну кількість інновацій, які припадають на 

один період часу, та встановив, що інновації з’являються нерівномірно, проте 

не зміг пояснити причини їх дискретності. Й. Шумпетер визначив характерні 

ознаки економічного розвитку, який відбувається на основі впровадження 

інновацій: використання нової техніки та технології, виробництво продуктів із 

новими якісними характеристиками, використання нової сировини, зміни в 

організації виробництва, поява нових ринків збуту. Дослідник розрізняв 

інновації продуктів та процесів, базові та вторинні, технологічні й економічні 

[337]. 

Г. Менш визначив економічні цикли як життєві цикли технічного способу 

виробництва, сформулював гіпотезу генератора депресії. На його думку, 

нововведення є засобом подолання депресії в період масового знецінення 
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фізичного та людського капіталу застарілих виробництв. Дослідник 

виокремив базові, псевдо- й удосконалюючі інновації та обґрунтував, що 

кластер базових інновацій формується на спаді довгої хвилі. Основні наукові 

положення полягають у такому: базові інновації є джерелом подолання 

кризових явищ в економіці; успішні базові інновації стимулюють появу нових 

підприємств і нових робочих місць; найвища динаміка виходу на ринок та 

створення нових робочих місць унаслідок упровадження інновацій характерна 

для середніх за розміром підприємств; у період інноваційного зрушення 

формується сприятливе середовище для розвитку інновацій, зокрема 

активізується діяльність інвестиційних фондів [142].  

У роботі «Цунамі на ринках капіталу» Г. Менш, досліджуючи рівень 

безробіття в Німеччині, дійшов висновку, що структурна нестабільність 

супроводжується готовністю до прориву (позитивного чи негативного). 

Новими положеннями є такі: базові інновації становлять основу для 

започаткування нових галузей; удосконалюючі інновації показують свою 

ефективність у галузях традиційної економіки, які відстають; інформаційне 

забезпечення фінансових операцій дозволяє забезпечити прискорення 

інвестицій в ефективні інновації. За результатами дослідження впливу 

інвестицій на зміну попиту на робочу силу в Західній  Німеччині, Японії, 

Голландії та Великій Британії у 1950-1977 рр. автор відзначає зростання 

попиту на першому етапі даного часового періоду та його зниження на 

другому, коли відбувається заміщення робочої сили капіталом [143]. 

П. Сорокін акцентував увагу на соціальному аспекті економічних циклів і 

довів, що у період низхідних хвиль активізують свою діяльність носії творчого 

людського капіталу, відбувається розвиток культури. Натомість період 

висхідних хвиль характеризується соціально-політичною нестабільністю та 

вибухами [206].  
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Висхідні хвилі пов’язані з появою нових технологій, що сприяє зростанню 

інвестицій, оновленню виробничих фондів, напроти низхідні хвилі 

характеризуються застарілими технологіями з вичерпаними можливостями 

для зростання. Цикли розвитку економіки тісно пов’язані з технологічними 

укладами, оскільки нові технології змінюють структуру економіки, формують 

нові сектори, сприяють появі нових професій і вимог до працівників 

(таблиця1.2). 

 

Таблиця 1.2 – Взаємозв’язок циклів із технологічними укладами 

 

Цикл Технології 

І Текстильні фабрики, промислове використання кам’яного вугілля 

ІІ 
Вуглевидобування і чорна металургія, залізничне будівництво, 

застосування парового двигуна 

ІІІ 
Важке машинобудування, електроенергетика, неорганічна хімія, 

виробництво сталі та електричних двигунів 

IV 

Виробництво автомобілів та інших машин, хімічна промисловість, 

нафтопереробка і двигуни внутрішнього згоряння, масове 

виробництво 

V 
Розвиток електроніки, робототехніки, обчислювальної, лазерної та 

телекомунікаційної техніки 

VI 
NBIC-конвергенція (конвергенція нано-, біо-, інформаційних та 

когнітивних технологій) 
Джерело: за даними [125]. 

 

Хвилі циклів економіки трансформують продуктивні сили та виробничі 

відносини, а отже, мотивують науковців до пошуку адекватних відповідей на 

нові виклики ринку праці. Це зумовлює формування нових концепцій і теорій 

ринку праці та зайнятості. Зв’язок економічних циклів із концепціями ринку 

праці наведено в таблиці 1.3. 

Наведені дані свідчать про тісний взаємозв’язок між хвилями циклів й 

упровадженням у практику регулювання ринку праці нових важелів 

державного впливу. Для всіх низхідних хвиль характерне активніше втручання 
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держави в діяльність ринку праці, мета якого — знизити соціальні ризики та 

загрози.  

Таблиця 1.3 – Зведена система циклів розвитку економіки та концепцій ринку 

праці ХХ-ХХІ ст. 

 

Цикл 

(хвиля) 
Фаза хвилі Період 

Теорія (концепції)  

ринку праці 

ІІІ 

Висхідна  З 1890-896 по 

1914-1920 рр. 

Класична, неокласична  

Низхідна З 1914-1929 по 

1939-1950 рр. 

Кейнсіанська, неокейнсіанська  

ІV 

Висхідна З 1939-1950 по 

1968-1974 рр. 

Монетаристська  

Низхідна З 1968-1974 по 

1984-1991 рр. 

Інституціональна, контрактна  

V 

Висхідна З 1984-1991 по 

2005-2008 рр. 

Гнучкого ринку 

Низхідна З 2005-2008 рр. Концепція флексік’юріті 

Джерело: розвинуто автором на підставі джерела [125] і висвітлено в роботі [7, с. 17]. 

 

Інтерес для нашого дослідження становлять зміни, які відбуваються на 

сучасному етапі розвитку економіки. Під впливом технологій  

V технологічного укладу сформувалися нові високоприбуткові сегменти 

економіки, які в свою чергу зумовили трансформацію процесу праці, 

зайнятості, соціально-трудових відносин та поширення цих процесів на інші 

сегменти. Нові форми соціально-трудових відносин на тлі підвищення 

прекарності зайнятості потребували принципово нової моделі регулювання 

ринку праці, такою стала концепція флексік’юріті. 

Концепція флексік’юріті ринку праці дала відповіді на структурні зміни в 

економіці. Термін «флексік’юріті» (flexicurity) був уведений у вжиток прем’єр-

міністром Данії Поулем Нюрупом Расмуссеном у 1990-х роках [272]. 

Концепція флексік’юріті передбачає взаємоузгодження гнучкості ринку праці 
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(flexibility) з обов’язковим соціальним захистом (security) населення. Основу 

цієї концепції становить трикутник із трьох взаємопов’язаних чинників: 1) 

гнучкість ринку праці; 2) соціальний захист; 3) обов’язкова активна державна 

політика стосовно безробітних [220]. 

Європейська комісія розглядає флексік’юріті як комплексну стратегію 

розвитку, що базується на чотирьох компонентах політики стосовно гнучкого 

ринку праці:  

– гнучкі та водночас надійні договірні відносини, які забезпечуються сталою 

і досконалою законодавчою базою та обов’язковістю її дотримання; 

– стратегія безперервного навчання протягом усього життя, що сприяє 

розвитку наявних професійних навичок й опануванню нових, особливо для 

найбільш вразливих верств населення; 

– ефективна державна політика на ринку праці полягає в адекватній та 

своєчасній реакції відповідних структур на проблеми, що там виникають. Така 

політика спрямована на зниження рівня безробіття та його тривалості; 

– сучасні системи соціального захисту забезпечують можливість безболісної 

зміни робочого місця та передбачають підтримку безробітних. Такі системи 

заохочують зайнятість і полегшують мобільність на ринку праці для 

працівників [377]. 

Наведені складові підтримуються високим рівнем не тільки мінімальної 

заробітної плати, але і гідною оплатою праці. Єврокомісія розглядає цю 

концепцію як можливість зберегти соціально орієнтовану модель ринку праці. 

Такий підхід забезпечує працівникові можливість професійного зростання, 

витрати на соціальний захист переважно бере на себе держава, а не 

роботодавець. Це забезпечує працівникові більше можливостей для 

професійного зростання та побудови кар’єри.  
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У 2007 р. Єврокомісія ухвалила загальні принципи флексік’юріті (Towards 

Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and 

security): 

1. Гнучкість і надійність передбачають гнучкі та надійні договірні відносини. 

2. Гнучкість і захист забезпечують баланс між правами та обов’язками 

роботодавців, працівників і тих, хто шукає роботу, а також органами 

державного управління. 

3. Адаптивність до конкретних ринків праці та соціально-трудових відносин 

означає відсутність єдиної моделі ринку праці або єдиної стратегії політики. 

4. Гнучке забезпечення захисту покликане зменшити розрив між інсайдерами 

й аутсайдерами на ринку праці через створення «точок входу» на ринок для 

вразливих верств населення та підтримку інсайдерів під час зміни роботи. 

5. Сприяння внутрішній та зовнішній гнучкості й мобільності працівників, 

захист не повинен знижувати її рівень. 

6. Підтримка гендерної рівності шляхом сприяння рівному доступу до якісної 

зайнятості жінок і чоловіків, надання можливостей для узгодження трудового 

і сімейного життя, а також забезпечення рівних можливостей для вразливих 

верств населення. 

7. Формування відносин довіри та діалогу між державними органами і 

соціальними партнерами. 

8. Фінансові витрати на підтримку гнучкості та захисту мають узгоджуватися 

із забезпеченням ефективної фінансово стійкої бюджетної політики [369]. 

Названа концепція надає можливість працівникам обирати одну з декількох 

успішних професійних траєкторій: 

– мультизайнятість (виконання кількох проєктів одночасно для одного чи 

кількох замовників);  

– оптимальне поєднання зайнятості з навчанням та/або дозвіллям;  

– комбінування зайнятості з громадською діяльністю та/або волонтерською 

діяльністю;  
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– поєднання зайнятості з вихованням дітей чи доглядом за особами, які цього 

потребують. 

Сьогодні розвинуті країни демонструють різний рівень флексік’юріті, якого 

вони досягли шляхом поєднання різних компонент гнучкості та соціального 

захисту. Т. Вільтхаген, Ф. Тросанд, Х. Ван Лішут здійснили типологізацію 

складових цієї моделі ринку праці: гнучкості та соціального захисту. Гнучкість 

вони поділяють на зовнішню масову (external numerical flexibility), внутрішню 

масову (internal numerical flexibility), функціональну (functional flexibility) та 

гнучкість заробітної плати (wage flexibility) [388]. 

Зовнішня масова гнучкість передбачає легку зміну місця роботи працівником, 

тобто відсутність бюрократичних та організаційних перешкод при звільненні 

та наймі. Це дозволяє працівникам зосереджуватися на професійному 

зростанні та відчувати більшу свободу у прийнятті рішень. 

Внутрішня масова гнучкість характеризується гнучким графіком роботи, 

умовами праці, захистом працівників колективними договорами, 

нестандартними формами зайнятості тощо. Попри те, що зазначені питання 

регулюються трудовим законодавством, соціальні партнери мають значно 

ширші можливості й можуть ураховувати особливості кожної конкретної 

галузі, регіону, трудового колективу.  

Функціональна гнучкість припускає можливість працівника виконувати різні 

види робіт у межах одного підприємства, що підвищує трудовий потенціал як 

працівника, так і підприємства. Крім того, гнучкість у використанні персоналу 

дозволяє роботодавцю легше вирішувати питання заміни працівника у 

випадку хвороби, відпустки, відрядження тощо. Реалізація цієї компоненти 

передбачає впровадження навчання протягом усього життя.  

Гнучкість заробітної плати зумовлює залежність рівня оплати праці 

співробітника від продуктивності його праці, тобто вища результативність 
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визначає вищу оплату праці. Це мотивує працівника до самонавчання та 

підвищення свого професійного рівня.  

Отже, зазначені компоненти гнучкості характеризуються вищим рівнем 

свободи працівника та заохочують його до вдосконалення своїх навичок і 

професійного зростання на тлі гарантованого соціального захисту, 

передбаченого наступною складовою. 

У компоненті «соціальний захист» виділяють чотири типи: захист робочих 

місць (job security), підтримка зайнятості (employment security); гарантія 

виплати заробленого доходу (income security); комбінований соціальний 

захист (combination security) [388].  

Захист робочих місць відображає складову «зовнішня гнучкість» і забезпечує 

захист працівника від звільнення, а саме збереження можливості працювати 

на тому самому місці у того самого роботодавця. 

Підтримка зайнятості гарантує працівникам робочі місця на національному 

ринку праці. Замість закритих робочих міст створюються нові, що 

забезпечується активною політикою держави, спрямованою на формування 

попиту на робочу силу всередині країни. Таким чином, на ринку праці 

постійно підтримується приблизно однакова кількість робочих місць, що 

гарантує працевлаштування. 

Гарантія виплати заробленого доходу передбачає гарантування виплати 

заробленого доходу працівника, а якщо він звільняється, то це реалізується за 

рахунок «дорогих» виплат. 

Комбінований соціальний захист надає працівникові можливість поєднувати 

оплачувану роботу з іншими видами діяльності, навчанням, виконанням 

громадських і родинних обов’язків та передбачає види соціального захисту, не 

охоплені попередніми трьома складовими даного параметру. 

Зрозуміло, що поєднання гнучкості та соціального захисту забезпечується 

соціально орієнтованим державним регулюванням і компромісами між 
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соціальними партнерами. Сучасні національні ринки праці розвинутих країн 

можуть характеризуватися або однією з названих компонент, або комбінацією 

кількох. 

Науковці активно дискутують із приводу того, чи всі європейські країни 

можуть реалізувати в себе «Данську модель». Зокрема, Я. Алган та П. Кахук 

обґрунтували, що цю модель неможливо реалізувати у середземноморських і 

континентальних країнах Європейського Союзу [235]. Це обумовлено тим, що 

Данія має високий рівень зайнятості, низький рівень безробіття та належить 

до країн із найвищим показником «задоволеність роботою». Найбільша 

відмінність Данії від інших європейських країн полягає в характерній для неї 

оптимальній комбінації таких чинників, як захист робочих міст і соціальна 

підтримка безробітних.  

Що стосується українського ринку праці, то він перебуває на етапі 

формування. Це обумовлено процесами, які відбуваються на макро- і 

глобальному рівнях. Чинники впливу макрорівня пов’язані з наслідками 

пострадянського періоду і тривалим переходом від обов’язкової та 

стандартної  зайнятості до вільної та гнучкої.  

 

1.2 Компаративний аналіз традиційних і гнучких форм зайнятості  

в національній економіці 

 

Цифрова економіка передбачає нові способи організації праці, які б дозволили 

не тільки скорочувати витрати виробництва, але і підвищувати ефективність 

використання праці на підприємствах. Нестандартні форми зайнятості 

покликані оптимізувати кількість робочих годин і створити гнучкі робочі 

місця. При цьому останні можуть бути створені за рахунок як працівників, так 

і організацій-посередників. Водночас концепція нестандартної зайнятості є 
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відносно новою у практиці різних країн світу та потребує додаткового 

вивчення. 

Стандартна зайнятість переважає у ХХ ст. та характеризується стабільними 

місцем і часом роботи, проте вона більше не відповідає новим виробничим 

технологіям і соціально-трудовим відносинам постіндустріальної епохи. Це 

зумовлено низкою причин, серед яких глобалізація, прискорення темпу 

виробничих процесів, всеосяжне впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій, а головне — формування нових сегментів глобальної економіки: 

цифрового (digital economy), шерингового (sharing economy — економіка 

спільної участі) тощо. 

Трансформація форм зайнятості обумовлена зміною технологічних укладів, а 

отже, зміною продуктивних сил і виробничих відносин в економіці 

(таблиця 1.4). 

Таблиця 1.4 – Взаємозв’язок між технологічними укладами і трансформацією 

форм зайнятості 

 

Уклад 
Ядро технологіч-

ного укладу 
Головні переваги Форми зайнятості 

1 2 3 4 
ІІІ (1880-
1930 рр.) 

Електротехнічне, 
важке машинобуду-
вання, виробництво 
і прокат сталі, лінії 
електропередач, не-
органічна хімія 

Підвищення гнуч-
кості виробництва, 
стандартизація, ур-
банізація 

Стандартна 
зайнятість 

ІV (1930-
1970 рр.) 

Виробництво і 
переробка нафти, 
авто-
мобілебудування, 
кольорові метали, 
синтетичні матері-
али, виробництво 
товарів тривалого 
користування 

Масове та серійне 
виробництво 

Стандартна зайня-
тість, поява і вико-
ристання нестан-
дартних форм зай-
нятості в окремих 
галузях сервісу, 
культури тощо  
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 4 

V (1970-

2010 рр.) 

Електронна, вимі-

рювальна, оптико-

волоконна техніка, 

програмне забезпе-

чення, телекомуні-

кації, роботобудів-

ництво, інформа-

ційні послуги 

Підвищення гнуч-

кості виробництва, 

поширення індиві-

дуального вироб-

ництва  

Зменшення частки 

стандартної зайня-

тості, поширення 

форм нестандартної 

зайнятості 

VІ (2010-

2050 рр.) 

Наноенергетика, 

молекулярні, 

клітинні, нанотех-

нології, нанобіотех-

нології, нанобіоні-

ка, мікроелектронні 

технології, нанома-

теріали, програмне 

забезпечення, робо-

тобудування, опто-

волоконна й обчис-

лювальна техніка 

Підвищення гнуч-

кості та індивідуалі-

зації виробництва, 

зниження 

матеріаломісткості, 

енергоємності, 

створення 

матеріалів та 

організмів із зазда-

легідь заданими 

властивостями 

Поширення нестан-

дартних форм 

зайнятості, 

скорочення 

робочого часу, замі-

щення працівників у 

певних видах робіт 

роботами, штучним 

інтелектом 

Джерело: розвинуто автором на основі [135] і висвітлено в науковій праці [7, с. 29]. 

 

Сучасні технології підвищують гнучкість та індивідуалізацію виробництва, 

внаслідок чого набувають поширення нестандартні форми зайнятості. У 

країнах ЄС близько половини робочої сили охоплено гнучкою зайнятістю. 

Така зайнятість покликана вирішувати проблеми безробіття через пошук 

нових джерел робочої сили, способів організації праці та оптимізації її 

використання. Гнучка зайнятість набуває особливої актуальності для країн, у 

яких відбуваються процеси старіння населення.  

Питання трансформації зайнятості та формування нових гнучких форм 

висвітлено у працях В. Гіпельсона [67], Р. Капелюшнікова [67; 103], 

О. Грішнової [71–77], А. Колота [115–118], О. Герасименко [115-117], 

І. Петрової [161], А. Шевчука [228], а також у монографії за редакцією 

Е. Лібанової [132]. 
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Нестандартна зайнятість характеризується нестабільністю трудових відносин, 

відсутністю стандартного робочого місця, гнучким робочим графіком тощо. 

Ключові відмінні риси стандартних і нестандартних форм зайнятості за 

основними елементами організації праці наведено в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 – Порівняльна характеристика форм зайнятості за елементами 

організації праці 

 

 

Елемент Стандартна зайнятість Нестандартна зайнятість 

1 2 3 

Тип вироб-

ництва товарів 

/ надання по-

слуг 

Переважно масове вироб-

ництво стандартних това-

рів 

Одиничне, дрібносерійне ви-

робництво, індивідуальне 

надання послуг 

Технологіч-

ний уклад 

ІІІ-ІV V-VI 

Засоби 

виробництва 

Належать роботодавцю, 

який надає стабільне місце 

роботи, засоби праці та 

інші матеріальні цінності, 

необхідні працівникові 

для вико- нання 

функціональних 

обов’язків 

Повністю або частково нале-

жать роботодавцю і надаються 

для виконання функцій, або 

повністю чи частково 

належать працівнику, або ж 

належать посереднику та 

надаються в оренду 

Управлінська 

організаційна 

структура 

Переважають вертикальні 

структури: лінійна; ліній-

но-функціональна; ліній-

но-штабна, дивізійна, а для 

вирішення науко- містких, 

складних завдань 

використовуються матри- 

чні структури 

Поширення мережевих органі-

заційних форм: внутрішня, 

адаптивна, динамічна 

Розподіл праці Вертикальний і горизон-

тальний 

Зменшення ієрархічності, 

оргструктура стає плоскою, 

поширення горизонтального 

розподілу праці 

Час роботи Повний робочий день 

(тиждень) 

Нерегульований робочий день 

(тиждень) — неповний або 

такий, що значно перевищує 

норми трудового законодав-

ства 
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Джерело: складено автором і репрезентовано науковій спільноті в роботах  

[7, с. 30-31; 31]. 

 

Поява та поширення нестандартних форм зайнятості зумовлені змінами 

технологій зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств 

(організацій). Доцільно розглядати нестандартні форми зайнятості як 

результат дії ринкових механізмів, що спричинили адаптацію суб’єктів ринку 

праці (роботодавців та працівників) до нових умов діяльності.  

Головні цінності цифрової економіки — інформація та людський капітал, 

здатний перетворювати її на корисний, затребуваний ринком продукт. Такі 

цінності змінили принципи управління підприємством (організацією), а 

головне — умови забезпечення ефективності його діяльності. Розвиток 

цифрових технологій дозволяє залучати для вирішення завдання більшу 

кількість фахівців із різних місць. Це зумовило поширення нестандартних 

форм зайнятості. 

Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 

Час 

відпочинку 

Жорстко регламентований 

трудовим законодавством 

 

Самостійне регламентування 

часу відпочинку, залежить від 

ступеня задоволення матері-

альних і духовних потреб 

працівника 

Організаційна 

культура і 

цінності 

Авторитаризм, колективні 

цінності, жорстка вироб-

нича дисципліна 

Децентралізація управління, 

демократія, індивідуалізм, 

гнучкі графіки роботи і 

відпочинку 

Контроль Усі види контролю 

(попередній, поточний і 

заключний) безпосереднім 

керівником 

Попередній контроль під час 

відбору виконавця робіт та 

заключний контроль за ре-

зультатами роботи.  

Поточний контроль практично 

відсутній або обмежений 

Оплата праці Стабільна заробітна плата 

з регламентованими над-

бавками, доплатами, пре-

міями 

Декілька джерел отримання 

доходу за виконану роботу 

(портфель замовлень) 
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Нестандартні форми зайнятості — це термін, який означає невиконання 

одного або декількох критеріїв, що визначають стандартну зайнятість. 

Найчастіше стандартну зайнятість розуміють як повну зайнятість на умовах 

безстрокового трудового договору з одним роботодавцем, яка передбачає 

відповідний соціальний захист працівника. Відповідно до Висновків експертів 

із нестандартних форм зайнятості Міжнародної організації праці (МОП)  

виокремлюють чотири основні форми: тимчасову; неповну; тимчасову 

агентську зайнятість і множинні трудові відносини; замасковані трудові 

відносини. Кожна з наведених форм включає декілька видів [333]. Деталізацію 

форм нестандартної зайнятості наведено в таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6 – Класифікація нестандартних форм зайнятості 

 

Форма нестандарт-

ної зайнятості 

Класифікаційна 

ознака 
Вид 

Тимчасова  За строком 

виконання робіт 

Термінова, короткострокова, 

сезонна, проєктна діяльність 

(договір на виконання проєкту 

/ цивільно-правова угода) 

Неповна За згодою працівника Добровільна, вимушена 

Тимчасова агент-

ська зайнятість і 

множинні трудові 

відносини 

За видом агента Аутстафінг, лізинг 

За відпрацьованим 

часом  

Неповна зайнятість,  

повна, надзайнятість 

 

Замасковані 

трудові відносини 

За видом маскування Залежна самозайнятість,  

неформальна зайнятість 

Усі форми 

зайнятості  

За рівнем викорис-

тання цифрових 

технологій  

Нецифрова, змішана,  

цифрова 

За місцем виконання 

роботи  

Стаціонарно на робочому міс-

ці роботодавця, дистанційно 

(вдома, у клієнта,  у публічних 

місцях) 
Джерело: розвинуто автором на основі [327] і висвітлено в роботі [7, с 32]. 
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Найбільш поширеними формами та видами нестандартної зайнятості є: 

– неповна (часткова) зайнятість; 

– надзайнятість; 

– тимчасова робота — термінова, короткострокова, сезонна, тимчасова 

агентська; 

– неформальна зайнятість; 

– дистанційна;  

– цифрова зайнятість; 

– самозайнятість. 

Вказані форми і види нестандартної зайнятості можуть поєднуватися між 

собою, утворюючи різноманітні комбінації.  

Неповна зайнятість — це зайнятість неповний робочий день (тиждень, місяць 

тощо) з неповною оплатою відповідно, яка має соціальні, економічні, особисті 

та інші причини. Неповна зайнятість може бути як вимушеною, пов’язаною зі 

спадом виробництва, так і добровільною. У країнах із нерозвинутою 

економікою часто розглядають неповну зайнятість як негативне явище, що 

свідчить про приховане безробіття. У розвинутих країнах у більшості випадків 

неповна зайнятість — це свідомий вибір громадян, пов’язаний з обраним 

способом життя. 

Слід відзначити, що поширення неповної зайнятості є однією з основних 

тенденцій сучасного ринку праці, вона пов’язана із заміщенням праці 

технологіями. За останні 150 років валовий продукт у розвинутих країнах зріс 

більш ніж у десять разів, а кількість відпрацьованих годин у розрахунку на 

людину скоротилася наполовину [228]. 

За рекомендаціями МОП ідентифікація рівня зайнятості працівника 

визначається сумарною тривалістю робочого часу на основному і всіх 

додаткових робочих місцях [327].  
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Нормативного порога тривалості робочого тижня для частково зайнятих у 

більшості країн не існує. Водночас у Франції є чітке визначення тривалості 

робочого часу для цієї категорії зайнятих — не менше, ніж на 1/5 нормативної 

тривалості робочого тижня, що становить 39 годин на тиждень, або 169 годин 

на місяць [152]. 

У практиці статистичних розрахунків тривалості робочого часу прийнято різні 

нормативні значення неповної зайнятості. Наприклад, у США, Японії, Австрії, 

Швеції — менше за 35 годин на тиждень; у Фінляндії, Канаді, Новій Зеландії 

— до 30; в Угорщині, Туреччині — до 36; у Норвегії — до 37 годин [327]. 

Нормативний поріг тривалості робочого тижня для частково зайнятих 

визначено далеко не в усіх країнах. Наприклад, в Італії, Бельгії частково 

зайнятими вважають тих, хто сам про це заявив.  

Рівень часткової зайнятості з 2008 по 2017 р. у середньому по країнах ОЕСР 

залишається незмінним та варіюється в межах 15,6-17,0%. Найвищий рівень 

тимчасової зайнятості характерний для країн Північної Європи: у 2017 р. у 

Нідерландах він сягав 37,4%, у Швейцарії — 26,7, в Австрії — 25,7, у Великій 

Британії — 23,5%. Найнижчий рівень мають Угорщина (3,6%), Данія (5,4%), 

Чехія (5,4%) [300].  

Що стосується України, то в Законі України «Про зайнятість населення» 

термін «неповна зайнятість» трактується як «зайнятість працівника на умовах 

робочого часу, що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і 

може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з 

оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку» 

[184, ст. 1]. Нормативна тривалість робочого часу на тиждень становить 40 

годин. Виняток передбачено для працівників віком від 16 до 18 років — 36 

годин на тиждень; для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 

років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень. Для 

працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більше 
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36 годин на тиждень. Також передбачено скорочений робочий тиждень для 

окремих категорій працівників, таких як лікарі, вчителі та ін. [112, ст. 51]. 

Надзайнятість — це зайнятість із тривалістю робочого часу понад 

нормативне значення, встановлене трудовим законодавством певної країни. 

Надзайнятість є зворотним явищем неповної зайнятості. У більшості випадків 

це добровільний вибір індивіда, за винятком найменш розвинутих країн, де 

працювати понад нормативний поріг змушує бідність, а іноді і злиденне 

становище населення.  

Добровільна надзайнятість часто спостерігається у сферах діяльності, які 

характеризуються високою складовою творчого наповнення, 

професіоналізмом і високим рівнем самовіддачі й самомотивації працівників 

у сфері професійної діяльності. Чим вища частка творчості у професійній 

діяльності, тим менш регламентований зазвичай робочий графік. Зайнятість 

такого персоналу має бути спрямована на збільшення творчого потенціалу і, 

як правило, не підлягає жорсткій регламентації. 

Тимчасова зайнятість — це робота на умовах контракту з обмеженим 

терміном дії або за обсягом виконання робіт. До тимчасово зайнятих належать 

також і сезонні працівники. Частка тимчасової зайнятості в загальній кількості 

зайнятих у країнах ОЕСР коливається в межах від 1,6 до 27,6%. Водночас у 

розрізі країн зберігаються практично незмінні значення рівня тимчасової 

зайнятості за останні 10 років. Найвищий рівень тимчасової зайнятості у 2018 

р. спостерігався у Чилі — 27,6%, Іспанії — 26,8, Польщі — 24,4, Португалії — 

22,8, а найнижчий — у Литві — 1,6, Естонії — 3,5, Латвії — 2,7% [356]. 

Останнім часом усе більше практикується короткостроковий найм 

висококваліфікованих співробітників через посередницькі фірми, наприклад, 

при запуску виробництва або оснащенні його новими технологіями тощо. 

Основними чинниками, які зумовлюють попит підприємств на агентських 

співробітників, є: скорочення витрат, сезонні коливання попиту, можливість 
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заміщення співробітників, швидка адаптація підприємства до економічних 

циклів, відсутність зобов’язань щодо соціального захисту.  

Тимчасова агентська зайнятість полягає у використанні компаніями 

(підприємствами) зовнішніх працівників фірм-провайдерів. Провайдери 

наймають таких працівників з метою подальшого надання їхніх послуг 

підприємствам на умовах лізингу й аутстафінгу. 

Аутстафінг — це залучення підприємством на час виконання певного обсягу 

робіт позаштатних співробітників, які мають відповідні професійні навички. 

Аутстафінг передбачає передачу співробітників, яких оформлюють у штат 

компанії-провайдера при тому, що фактично вони працюють у компанії-

користувачі. Трапляються ситуації, коли працівників підприємства навмисно 

виводять за штат і оформлюють у компанію-провайдер. При цьому 

співробітники фактично залишаються працювати на своїх робочих місцях і 

виконують ту саму роботу, що й раніше. Це надає можливість компанії 

скоротити соціальні витрати, проте оформлення за допомогою цивільно-

правового договору позбавляє працівника прав, гарантій і компенсацій, 

передбачених трудовим законодавством. 

Лізинг персоналу — це управлінська технологія, що дозволяє забезпечити 

бізнес-процес компанії-виробника необхідною робочою силою з 

використанням послуг лізингодавця. Відмінність лізингу персоналу від 

аутстафінгу полягає в тому, що при використанні останнього переривання 

трудових відносин працівника з користувачем спричиняє припинення 

відносин із провайдером, у штаті якого він оформлений, тоді як в умовах 

лізингу трудові відносини з лізингодавцем зберігаються.  

Неформальна зайнятість охоплює самозайнятих осіб, які працюють без 

державної реєстрації, та їхніх найманих працівників, а також тих, хто працює 

у формальному секторі без оформлення або з частковим оформленням 

трудових відносин, і неоплачуваних працівників сімейних господарств. Таким 
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чином, до сегмента неформальної зайнятості відносять осіб, які працюють без 

оформлення або з частковим оформленням трудових відносин. Саме 

відсутність трудових договірних відносин у цьому секторі обумовлює його 

нестабільність і повну відсутність соціального захисту, що уможливлює його 

класифікацію як нестандартної зайнятості.  

Джерелами доходів неформальної зайнятості є: власний незареєстрований 

бізнес, заробітна плата «в конверті», заробітки за кордоном, надання послуг 

без належного оформлення (репетиторство, перекладацька діяльність, догляд 

за людьми похилого віку та дітьми, прибирання, ремонтні роботи, перевезення 

пасажирів (таксі) тощо). 

Дистанційна зайнятість досить поширена серед фахівців інтелектуальної 

праці, які виконують пошукову оптимізацію, написання комп’ютерних 

програм, їх тестування, розробку проєктів (інженери, дизайнери), написання 

статей (журналісти і копірайтери), переклади, надають консалтингові послуги 

тощо.  

Поняття дистанційної роботи ввів в обіг Дж. Ніллес, який у 1972 р. розробив 

концепцію дистанційної роботи. Він припустив, що не обов’язково тримати 

працівників в офісі, оскільки сучасні засоби зв’язку дозволяють підтримувати 

контакт між співробітниками на відстані [323]. У 1979 р. праці Дж. Ніллеса 

привертають увагу голови спеціального Комітету з економічного розвитку 

США С. Френка. Він продовжує розвивати ідеї вченого і пропонує новий 

термін «флексіплейс» (англ. flexiplace) — гнучке робоче місце [336]. У 1982 р. 

до досліджень долучився Дж. Гордон, завдяки зусиллям якого у 1982 р. була 

проведена перша Національна конференція з питань телероботи.  

Доцільно виокремити такі види дистанційної роботи: робота вдома, 

позаштатна віддалена, мобільна, телеробота. 



67 

 

Робота вдома часто включає низькокваліфіковану роботу з простих, але часто 

повторюваних операцій. Оплата здійснюється за кінцевим результатом, робота 

виконується переважно вразливими верствами населення: жінками з 

надмірними домашніми обов’язками, людьми з обмеженими можливостями, 

пенсіонерами.  

Позаштатна віддалена робота здійснюється за межами підприємства 

позаштатними співробітниками, які виконують різноманітні завдання на 

основі договорів із клієнтом (письменницька робота, редагування тощо). 

Мобільна віддалена робота передбачає застосування можливостей нових 

технологій у традиційних формах діяльності, наприклад у роботі торгових 

представників, інспекторів, інженерів з експлуатації. 

Дистанційна зайнятість може бути розосереджена за кількома місцями: 

частково вдома, частково в місцях, які є власністю роботодавця, а також у 

місцях спільного користування, наприклад коворкінгах.  

Коворкінг (англ. сo-working — «спільно працювати») — це нова форма 

організації роботи, за якої самозайняті особи, як правило фрілансери, 

використовують для своєї професійної діяльності загальний офісний простір, 

залишаючись незалежними і вільними, але не відчуваючи при цьому браку 

спілкування.  

Термін «коворкінг» запропонував гейм-дизайнер і теоретик Б. ДеКовен [382] 

для опису моделі «спільної роботи серед рівних», яку він спостерігав під час 

розробки гри працівниками, котрі відчувають «глибоку вдячність за участь у 

творчій, ігрова спільноті». Разом із тим ДеКовен ніколи не застосовував це 

поняття для характеристики спільного робочого простору у сфері 

підприємництва. 

Ідея коворкінгу була реалізована у США в 2005 р., коли програміст Б. Ньюберг 

вирішив поєднати традиційний офіс зі свободою і незалежністю фрілансу, 
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запропонувавши спільний робочий простір, а також спільне дозвілля, тренінги 

тощо [322]. 

Отже, коворкінг — це винаймання робочого місця з облаштованою 

інфраструктурою та супутніми послугами, а головне — це можливість 

працювати у творчому середовищі, перебувати серед однодумців, творчих 

професіоналів.  

Прихильники коворкінгу об’єдналися у міжнародну організацію Global 

Coworking Unconference Conference. Перша конференція відбулася у 2011 р. 

Сьогодні зареєстровано понад 10 тис. коворкінгів по всьому світу загальною 

вартістю 1 млрд дол. США [387]. 

Телеробота — це зайнятість, за якої співробітники, як правило, працюють 

вдома, використовуючи комп’ютер і телекомунікаційний зв’язок для постійної 

взаємодії з колегами. Такий вид зайнятості є особливо ефективним, коли між 

офісом і будинком значна відстань. Із поширенням інтернет-технологій 

телеробота набула безмежних можливостей та дістала розвитку у вигляді 

цифрової форми зайнятості.  

Цифрову зайнятість слід розуміти як економічно доцільну діяльність, що 

виконується стаціонарно на робочому місці роботодавця або дистанційно 

виключно за допомогою використання цифрових технологій. Можна 

виокремити такі критерії віднесення зайнятості до цифрової:  

– процес праці відбувається виключно з використанням цифрових 

технологій;  

– діджиталізація соціально-трудових відносин;  

– взаємодія проєктної команди через онлайн-платформи;  

– результат праці — цифровий продукт;  

– оплата за виконане замовлення через цифрові фінансові системи [7, с. 38]. 
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Виходячи із запропонованих критеріїв цифрова зайнятість реалізується не 

тільки в ІТ-секторі — сферами її застосування є види економічної діяльності, 

у яких відбувається створення цифрового продукту й управління цифровими 

бізнес-процесами. Прикладами таких видів діяльності, яка вже сьогодні 

цифровізована, є онлайн-освіта, цифровий маркетинг, фінансова діяльність у 

цифровому форматі, торгівля.  

Цифрову зайнятість доцільно трактувати як корисну діяльність, що 

виконується із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, 

спрямована на задоволення власних та суспільних потреб і результатом якої є 

цифровий продукт або послуга.  

Особливого значення цифрова зайнятість набуде у найближчому 

майбутньому. За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, до 2020 р. 

четверта промислова революція (ІТ-революція) відкриє людині світ 

робототехніки та автономного транспорту, штучного інтелекту й навчання за 

допомогою машин, нових матеріалів, біотехнологій та геноміки [359]. Ці 

сфери потребують не просто висококваліфікованого персоналу, а працівників, 

які зможуть генерувати нові продукти та розвивати різні сфери економіки. 

Оскільки зазначені сфери розвиватимуться під впливом ІТ-технологій, вони 

сприятимуть поширенню саме цифрової зайнятості. Для позначення цієї 

категорії працівників використовують різні терміни, зокрема «віртуальні 

комірці». Вони забезпечують розробку, впровадження та функціонування 

інформаційних продуктів [161].  

Одиницею цифрової зайнятості є цифровий працівник, під яким доцільно 

розуміти особу, що виконує трудові функції за допомогою цифрових 

технологій на умовах договору, укладеного у цифровий спосіб, та отримує 

оплату за надані трудові послуги через цифрові грошові системи. Оплата праці 

цифрового працівника може здійснюватися як у криптовалюті, так і у валюті 
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будь-якої країни шляхом переведення визначеної суми (гонорару) на 

банківський рахунок виконавця. 

Цифровий працівник працює на цифровому робочому місці на підприємстві, у 

громадському або самостійно створеному просторі. Визначення поняття 

«цифрове робоче місце» містить такі характеристики: 

 – будь-яке робоче місце є простором, обладнаним відповідно до змісту та 

характеру праці, де відбувається докладання працівником трудових зусиль. 

– особливостями цифрового робочого місця є наявність цифрових пристроїв 

та підключення до віртуальної корпоративної мережі, цифрових робочих 

агрегаторів, платформ тощо.  

– цифрове робоче місце може бути стаціонарним або рухомим. Останнє надає 

можливість цифровим працівникам, діяльність яких не потребує складного 

устаткування, облаштовувати таке робоче місце. Рухоме цифрове робоче місце 

може складатися лише з ноутбука або смартфона.  

– цифровий працівник найчастіше працює на умовах дистанційної зайнятості, 

за якої взаємодія між працівниками, працівником і роботодавцем 

переміщується у мережу Інтернет. Ще однією умовою цифрового робочого 

місця є підключення до світової мережі [7, с. 39]. 

Отже, цифрове робоче місце — це простір із можливістю підключення до 

інтернету, корпоративних та професійних мережевих ресурсів, обладнаний 

відповідними цифровими пристроями, які відповідають змісту і характеру 

цифрової трудової діяльності та є достатніми для забезпечення ефективної 

діяльності цифрового працівника [7, с. 39-40]. 

Цифровий працівник обіймає певну цифрову посаду на цифровому 

(віртуальному) або реальному (фізичному) підприємстві. Цифрова посада має 

певні особливості, а саме: 
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− є цифровою одиницею організаційної структури підприємства. 

Організаційна структура має функціонувати за допомогою мережевих 

платформ або сама бути такою платформою, що забезпечує взаємодію 

працівників; 

− передбачає можливість для особи, яка її обіймає, виконання посадових 

обов’язків за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; 

− права та відповідальність працівника, який обіймає цифрову посаду, щодо 

вчасного та якісного виконання цифрових обов’язків мають реалізуватися у 

цифровий спосіб.  

Отже, цифрова посада — це цифрова одиниця організаційної структури 

підприємства, що функціонує за допомогою мережевих платформ і передбачає 

виконання цифровим працівником покладених на нього трудових функцій, 

реалізацію його прав, обов’язків та відповідальності у цифровий спосіб [7, с. 

40]. 

Цифрова зайнятість є неоднорідною, тому її доцільно класифікувати за рівнем 

складності, а головне — за рівнем інноваційності одержаного результату — 

продукту (послуги), оскільки саме результат праці у формі продукту або 

послуги приносить користь суспільству та сприяє розвитку економіки країни, 

поліпшенню добробуту громадян.  

Цифрову зайнятість доцільно поділити за рівнями складності отриманого 

результату (цифрового продукту) на базову та смарт-зайнятість. Базова 

цифрова зайнятість передбачає виконання будь-якої роботи у цифровий 

спосіб за допомогою цифрових технологій відповідно до заданої 

технології [19]. До неї можна віднести: переклади, ведення блогів, 

адміністрування сайтів, тестування програмних продуктів тощо. Результатом 

базової цифрової зайнятості є цифрова послуга згідно із встановленим 

регламентом. Її особливість полягає в тому, що результат такої діяльності 
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може відтворюватися для певної кількості споживачів. При цьому сама 

послуга не має інноваційного змісту.  

Для позначення другого рівня цифрової зайнятості слід використовувати 

слово «смарт», яке, з одного боку, перекладається з англійської як «розумний», 

а з іншого — це абревіатура (SMART — Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant, Time-bound), що широко використовується в галузі проєктного 

менеджменту [319]. Показниками ефективності, зокрема людської праці, є такі 

критерії: конкретність, вимірюваність, досяжність, релевантність, 

орієнтованість у часі.  

Результатом цифрової смарт-зайнятості є формування нового цифрового 

продукту або поліпшення вже існуючого. Таким чином, смарт-зайнятість — 

це інноваційна діяльність працівника, спрямована на ефективне вирішення 

поставлених завдань.  

Таким чином, смарт-зайнятість — інноваційна  діяльність, здійснювана у 

цифровий спосіб із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

результатом якої є створення нового цифрового продукту або суттєве 

поліпшення існуючих наукових, духовних, культурних і матеріальних благ 

суспільства [19].  

Прикладами цифрової смарт-зайнятості можуть бути: розробка стартапів, 

програмного забезпечення, нового сервісу, технології, матеріалів, видів 

енергії; наукові дослідження тощо. 

Зростання частки підприємств, що впроваджують і використовують технології 

V та VI укладів, у структурі економіки обумовлює збільшення попиту на 

цифрову смарт-зайнятість. Це підтверджують такі положення: 

− упровадження нових технологій в економіці обумовлює створення нових 

високопродуктивних робочих місць. Ключові технології V та VI укладів — це 

мікроелектронна та процесорна техніка, телекомунікації, інформаційні 
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послуги, робототехніка, нано- та клітинні технології тощо, які формують 

попит на працівників, здатних креативно мислити та продукувати інновації. 

Нові технології зумовлюють підвищення інтелектуалізації праці;  

− трудовий процес у V та VI укладах значною мірою реалізовуватиметься у 

цифровий спосіб, оскільки засоби праці, технологія, організація праці, трудова 

взаємодія відбуваються з використанням цифрових пристроїв. Це передбачає 

обов’язкове володіння цифровими навичками; 

− основною вимогою до працівника стане перманентна актуалізація навичок, 

пов’язана зі швидко мінливими потребами ринку праці. «Завдання кожного 

працівника полягає в тому, щоб протягом життя відстежувати рівень своєї 

затребуваності, оскільки вона є гарантією зайнятості» [153, с. 23]. 

Гарантування зайнятості стане справою працівника, його потребою та 

обов’язком з позицій забезпечення власної конкурентоспроможності на 

цифровому ринку праці;  

− оволодіння новими навичками, знаннями стане нагальною потребою 

працівника. Оптимальним засобом для цього мають стати онлайн-курси, 

вебінари тощо. Отже, V та VI технологічні уклади зумовлюють 

інтелектуалізацію та цифровізацію праці, формуючи зростання попиту на 

цифрову смарт-зайнятість. 

Цифрова зайнятість реалізується через наймання працівників або 

самозайнятість. Cамозайняті особи — це фізичні особи, включаючи 

підприємців, які самостійно забезпечують себе роботою і здійснюють 

незалежну професійну діяльність з метою отримання доходу.  

До категорії самозайнятих осіб належать ті, хто самостійно забезпечує себе 

роботою, організовує робочий процес, володіє засобами виробництва, 

здійснює професійну діяльність за власні кошти, на власний ризик та несе 

повну відповідальність за виготовлений продукт (надану послугу). 
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У цілому самозайнятість населення уможливлює зниження рівня безробіття та 

стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва. Розвиток 

самозайнятості зумовлений двома взаємопов'язаними аспектами: з одного 

боку, зростає рівень інтенсифікації праці, що зумовлює звільнення зайвої 

робочої сили; з іншого — відбувається реструктуризація економіки — 

збільшується частка послуг у її структурі та формуються нові сегменти. 

Третинний сектор економіки є найбільш придатним для розвитку 

самозайнятості. 

Додаткові можливості для розвитку самозайнятості надає формування нового 

сегмента — шерингової економіки, що виявляється у можливості спільного 

використання виробничих активів (коворкінги, майстерні, лабораторії, 

фаблаби), фінансових активів (краудфандинг), професійних навичок. 

Водночас формуються нові соціальні спільноти, об’єднані спільними 

професійними, соціальними та іншими інтересами.  

Новою тенденцією є розмивання межі між «зайнятістю — трудовою 

діяльністю» та «зайнятістю — дозвіллям», що викликано низкою причин та 

здебільшого стосується смарт-зайнятих. Цю тенденцію зумовлюють гнучкий 

графік роботи, відсутність стандартного робочого місця, особиста 

ефективність працівника, а головне те, що праця по суті стає улюбленою 

справою. 

Гнучкий графік роботи дозволяє індивіду планувати свій робочий час і час 

відпочинку, разом із тим зростає його відповідальність за дотримання 

стандартів якості та строків виконання роботи. Робоче місце для креативного 

цифрового працівника є мобільним і може бути розташоване будь-де за умови 

доступу до мережі Інтернет. В основному робоче місце — це місце 

знаходження потужного ноутбука або планшета, або іншого цифрового 

пристрою. Ця тенденція посилюється розвитком мобільного інтернету, що 
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надає працівнику можливість вільного переміщення із забезпеченням 

постійного доступу до мережі.  

Робота для смарт-працівника — це улюблена справа, яка забезпечує 

досягнення професійного успіху, визнання та накопичення власного 

людського капіталу. Така зайнятість скасовує часове лімітування, оскільки 

заради улюбленої справи індивід працює, з одного боку, більш ефективно у 

визначений час, отримуючи через працю професійну самореалізацію, а з 

іншого — виконуючи цікаве завдання, працівник може витрачати час, 

відведений на дозвілля, оскільки в цьому випадку праця стає цікавішою за 

розваги. 

Саме цей сегмент зайнятості надає людині значні можливості для 

самовираження і самореалізації завдяки активній життєвій позиції. Велика 

інтенсивність праці при підвищеній відповідальності за її результати 

компенсується високим рівнем незалежності та почуттям особистого 

задоволення від здійснення своєї професійної діяльності. 

Прикладом успішної самореалізації самозайнятості є розробка власного 

стартапу. Стартап — це бізнес, започаткований однією особою або групою 

осіб, як правило, офіційно не зареєстрованих, що будують новий бізнес на 

основі розробки інноваційного продукту або технології. Інновації, на яких 

базується бізнес стартапів, можуть бути як глобальними, так і локальними. 

Прикладами успішних стартапів є Coogle, Apple, PayPal, Dialoggy (єдина 

відкрита книга відгуків та пропозицій про роботу різних компаній), Flick 

(сервіс збереження фотографій), Dropbox (система обробки файлів та обміну 

ними), 5crm (CRM-система) та ін. Серед успішних українських стартапів слід 

назвати Grammarly (сервіс редагування англомовних текстів), Petcube 

(пристрій для дистанційного нагляду за домашніми тваринами), Uklon 

(конкурент Uber), Axdraft (сервіс автоматизації документів) [53]. 

https://nachasi.com/2018/01/09/startups-2017/
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Процес трансформації стандартних трудових відносин і постійної зайнятості 

у нестандартні форми, що супроводжується ослабленням соціального захисту 

працівників, викликає активний опір профспілок. Слід зауважити, що 

нестандартна зайнятість — це не завжди добровільний вибір індивіда, 

оскільки у певних ситуаціях вона пов’язана з ліквідацією стандартних робочих 

місць. У результаті наймані співробітники, виконуючи свої звичайні трудові 

функції, часто залишаються без соціального захисту, передбаченого 

стандартною зайнятістю.  

Процес передачі персоналу роботодавцем фірмі-посереднику Г. Стендінг 

називає «ретоваризацією праці», оскільки винагорода працівника включає 

тільки оплату праці [348]. Таким чином, соціально-трудові відносини все 

більше залежать від попиту та пропозиції на ринку праці. За таких умов 

роботодавець оплачує тільки ціну робочої сили — заробітну плату. Головні 

відмінності стандартної та нестандартної форм зайнятості за основними 

елементами системи соціально-трудових відносин наведено в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 – Порівняльна характеристика форм зайнятості за елементами 

системи соціально-трудових відносин 

 

Елемент Стандартна зайнятість Нестандартна зайнятість 

1 2 3 

Договірні 

відносини 

Колективний трудовий договір 

між роботодавцем і органом, 

який представляє інтереси пра-

цівників. 

Стандартний договір між пра-

цівником та роботодавцем. 

Індивідуалізація трудового до-

говору можлива тільки для 

працівників, які обіймають 

найвищі посади 

Індивідуальна угода про 

виконання визначеного об-

сягу робіт. 

Відсутність договірних від-

носин для неформального 

сектору зайнятих 

  



77 

 

Продовження таблиці 1.7 

1 2 3 

Соціальний 

захист 

Згідно з трудовим законодав-

ством оплачувана відпустка, 

оплата лікарняних, санаторне 

лікування, можливість медич-

ного страхування, оплата 

навчання та /або підвищення 

кваліфікації тощо 

Частковий соціальний за-

хист або його цілковита 

відсутність у неформаль-

ному секторі 

Основні 

типи 

соціально-

трудових 

відносин  

Соціальне партнерство, патер-

налізм, солідарність, супер-

ництво 

Субсидіарність, дискримі-

нація, суперництво 

Авторське 

право 

Авторське право належить 

автору.  

Виключне майнове право на 

службове використання — за 

роботодавцем 

Авторське і виключне 

майнове право належать 

автору 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в роботах [7; 31]. 

 

За умов нестандартної форми зайнятості більша частина ризиків, які раніше 

брали на себе держава або підприємство, перекладається на працівника. Такі 

особливості соціально-трудових відносин доцільно розглядати з двох позицій: 

з одного боку, нестандартні форми зайнятості дають можливості для розвитку 

і самореалізації активним професіоналам, здатним взяти на себе ризики та 

знайти найкращі варіанти для самореалізації; з іншого — це призводить до 

формування нового прошарку суспільства — прекаріату, який 

характеризується нестійкою зайнятістю та відсутністю соціальних гарантій. 

Характерною рисою прекаріату є те, що йому доводиться покладатися тільки 

на пряму грошову винагороду за працю. Прекаріат не може розраховувати на 

державу, пенсії, допомогу на випадок безробіття, оплату медичних послуг 

тощо. Це дуже послаблює позиції прекаріїв під час криз і соціальних 

потрясінь, робить їх більш вразливими порівняно з працівниками, які мають 

доступ до державної допомоги чи інших форм підтримки. Ознакою прекаріату 
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є зниження рівня захищеності у соціально-трудовій сфері або цілковита її 

відсутність. 

До захищеності Г. Стендінг відносить такі гарантії [342]: 

гарантія ринку праці — це забезпечення реалізації концепції «повної 

зайнятості» відповідними державними структурами. Регулювання ринку праці 

в умовах глобалізації та збільшення технологічного безробіття ускладнюється 

та потребує нових механізмів регулювання. Такими механізмами можуть 

стати запровадження програм безумовного доходу, програми підтримки 

створення нових цифрових робочих місць, законодавче скорочення робочого 

часу, сприяння поширенню волонтерської діяльності тощо; 

гарантія зайнятості — регулювання процесу наймання і звільнення 

працівника та захист найманого працівника від можливого свавілля 

роботодавця. Гнучкі форми зайнятості регламентуються індивідуальними 

угодами або угодами аутстафінгу й аутсорсингу персоналу, в яких виписані 

умови наймання та звільнення працівників. За таких умов гарантія зайнятості 

забезпечується тільки на термін дії угод, тобто передбачена тимчасова 

гарантія зайнятості. При самозайнятості гарантом виступає сам працівник, а 

його здібності, здоров’я, конкурентоспроможність на ринку праці — це 

необхідні умови, що забезпечують дію гарантії;  

гарантія робочого місця — збереження певної ніші на ринку праці із 

забезпеченням збереження відповідних функціональних обов’язків. 

Використання цифрових технологій у процесі праці передбачає скорочення 

робочих місць та їх трансформацію. Для новостворених робочих місць 

характерне розмивання меж функціональних обов’язків. Дистанційна 

зайнятість не передбачає створення робочих місць — це покладається на 

самого працівника;  

гарантії охорони праці — захист від нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань, забезпечення гігієни праці тощо. Ці гарантії 

залишаються актуальними для співробітників, які працюють на робочих 
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місцях, створених роботодавцями. Якщо працівник сам забезпечує собі робоче 

місце, то гарантія безпеки праці також покладається на нього самого; 

гарантії відтворення кваліфікації — забезпечення навчання працівника та 

здобуття ним нових професійних навичок. Ці гарантії все частіше 

забезпечують самі працівники через самостійне інвестування у свій людський 

капітал, що дає їм змогу досягати певного рівня  конкурентоспроможності та 

можливості бути затребуваним на ринку праці. Сучасний глобальний ринок 

характеризується високим рівнем мобільності робочої сили, зворотним боком 

якого є самоінвестиції в розвиток людського капіталу;  

гарантія отримання доходів — забезпечення гідної оплати праці та 

соціального страхування. Рівень оплати праці залежить від професіоналізму 

виконавця й актуальності його навичок. Соціального забезпечення за умови 

короткострокових контрактів або контрактів із посередниками практично 

немає. Забезпечення цієї гарантії можливе за умови реалізації накопичувальної 

соціальної системи, яка дозволяє працівникам виступати інвесторами свого 

соціального захисту;  

гарантія представництва — можливість мати колективний голос на ринку 

праці через профспілки. Для сучасного ринку праці характерна тенденція 

послаблення ролі профспілок. Однак сучасні працівники можуть створювати 

та об’єднуватися у спілки незалежних професіоналів, що надає можливість 

відстоювати свої професійні інтереси. 

Незабезпечення хоча б однієї з наведених гарантій призводить до набуття 

особою статусу прекаріату. На думку А. Колота, «чинниками набуття 

економічно активною людиною статусу прекарія є: відсутність стабільної 

роботи; невпевненість у завтрашньому дні; низький рівень трудових доходів 

через вимушену нестандартну зайнятість; зниження рівня соціальної 

захищеності; тінізація соціально-трудових відносин; корозія трудових прав; 

повний або частковий демонтаж «стандартного» трудового договору» [115]. 
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Поширення нестандартних форм зайнятості в суспільстві має як позитивні, так 

і негативні наслідки для розвитку економіки. З одного боку, їх використання 

дає додаткові переваги незалежним професіоналам, розширює можливості з 

одночасним підвищенням рівня відповідальності, а з іншого — використання 

таких форм зайнятості формує незахищений клас працівників, забезпечення на 

гідному рівні життєвих потреб яких передбачає додаткові соціальні гарантії 

від держави. 

Явище прекаріату тісно пов’язане з недостатньою професійною ідентичністю. 

Нестійка зайнятість розмиває межі професійності, коли людина погоджується 

на будь-яку тимчасову  роботу, щоб задовольнити свої потреби. Це призводить 

до втрати особою професійної самоідентифікації.  

Н. Іванова стверджує, що «професійна ідентичність є показником професійної 

зрілості особистості, найважливішою умовою успішного подолання 

труднощів адаптації, криз та інших проблем, з якими стикається людина у 

процесі своєї діяльності» [95]. . 

Професійна ідентичність формується під впливом особистісних, освітніх і 

соціально-професійних чинників. Основними перешкодами для формування 

професійної ідентифікації є невідповідність системи професійної та вищої 

освіти потребам ринку праці, непрофільне працевлаштування, непрестижна 

професія, низький рівень мотивації та оплати праці. Професійна ідентифікація 

економічно активної особи є умовою, що убезпечує її від потрапляння до класу 

прекаріїв. Незалежний професіонал бере на себе виконання всіх гарантій та 

забезпечує самостійно свій соціальний захист. 
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1.3 Передумови та тренди формування цифрового глобального ринку 

праці 

 

Сучасний глобальний ринок праці — це складна багатокомпонентна і 

динамічна система, яка зазнає перманентного впливу інформаційних 

технологій, що спричиняє зміни у змісті процесу праці, його організації, 

структурі зайнятості, соціально-трудових відносинах. 

Окремі аспекти формування глобального міжнародного ринку праці детально 

висвітлюють С. Калініна, Ю. Гетьманенко, Л. Давидюк [101]. Основною 

особливістю сучасного глобального ринку праці є поява нового покоління 

людей — «цифрових аборигенів». 

Термін «цифрові аборигени (уродженці)» увів в обіг М. Пренскій у 2001 р. 

[332]. Так він називає людей, які від народження перебувають під впливом 

цифрових технологій. Для цифрових аборигенів усе, що пов’язано з 

цифровими технологіями, є доступним, простим і зрозумілим, оскільки їхнє 

дорослішання відбувалося під впливом комп’ютерних ігор, мобільних 

телефонів та інших ігрових засобів цифрової епохи. Постійна взаємодія цього 

покоління з цифровим середовищем навчила їх сприймати й обробляти 

інформацію інакше, ніж це робили їхні попередники. 

Для попередників «цифрових аборигенів» М. Пренскій запропонував термін 

«цифрові іммігранти» — це люди, які народилися до появи цифрового 

середовища і вже в дорослий період свого життя опанували інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) [332]. 

Сучасні цифрові аборигени та цифрові іммігранти залучені у віртуальну 

колаборацію через використання соціальних, професійних та інших мереж. 

Аспекти трудової діяльності в соціальних мережах досліджують Дж. Бурстон, 

Н. Дауер-Вітефорд, Е. Хеарн [249], Т. Штольц [263], С. Фукс [278; 279], 

С. Севіньяні [279; 342]. Головна теза наукової дискусії щодо цифрового ринку 
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праці полягає в такому: соціальні мережі діють на основі експлуатації 

неоплачуваної праці користувачів, які беруть участь у створенні контенту, 

написанні блогів, розміщенні відео і фото й тим самим створюють прибуток 

корпоративним соціальним медіаплатформам. Така безоплатна діяльність у 

соціальних мережах отримала назву «ігропраця» (playbour)  —діяльність, яку 

індивіди здійснюють, граючись, тобто заради розваги й отримання 

задоволення. 

Т. Терранова досліджує суть поняття «цифрова праця» на основі концепції 

нематеріальної та вільної праці [357]. К. Фрей і М. Осборн акцентують увагу 

на впливі комп'ютерних технологій на різні види праці (фізичну та 

інтелектуальну) і їхню трансформацію [276]. Вплив інформаційно-

комунікаційних технологій на кваліфікацію робочої сили й організацію праці 

вивчають Х. Дж. Сео, Я. С. Лі, Дж. Дж. Хур, Дж. К. Кім [341]. 

Під впливом цифрових технологій формується новий тип праці — цифровий, 

за якого взаємодія роботодавця з працівником відбувається тільки в інтернеті. 

Це свідчить про існування специфічного сегменту ринку праці та дозволяє 

запропонувати сегментацію глобального ринку праці за ознакою 

обов’язкового використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх 

стадіях трудової діяльності: пошук роботи, отримання замовлення, його 

виконання, передача результату праці та отримання винагороди. Таким чином, 

новим сегментом глобального ринку праці є цифровий. 

Суб’єктами цифрового ринку праці виступають, з одного боку, реальні та 

потенційні працівники, які шукають і знайшли замовлення на надання 

особливих трудових послуг — цифрових, а з іншого — роботодавці, яким 

необхідні виконавці цифрових робіт і послуг. 

Основною відмінністю цифрового ринку є перенесене в інтернет-середовище 

місце зустрічі продавців і покупців трудових цифрових послуг. Взаємодія 

суб’єктів цифрового ринку праці відбувається через різні онлайн-платформи, 
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які є місцем зустрічі для працівників і роботодавців, а також місцем 

узгодження винагороди за надані послуги. Основою для визначення 

винагороди є рівень складності виконання робіт, а також унікальність наданої 

трудової послуги. 

Товар, який реалізується на цифровому ринку праці, — це результат трудової 

діяльності, створений за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. Типовими формами трудової діяльності на такому ринку є 

дослідження, аналіз, систематизація, обробка і виробництво інформаційних 

продуктів. Оплата за надані послуги здійснюється за допомогою електронних 

платіжних систем, найчастіше з використанням електронних грошей. 

Отже, виходячи з вищевикладеного цифровий ринок праці — це специфічний 

сегмент глобального ринку праці, на якому попит і пропозиція на трудові 

цифрові послуги формуються дистанційно, при цьому взаємодія його суб’єктів 

відбувається виключно з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій [25]. Суб’єкти цифрового ринку праці залучені у цифрове 

глобальне виробництво через використання ІКТ. 

Другий сегмент глобального ринку праці — це традиційний ринок, який 

включає сукупність взаємовідносин покупців і продавців трудових послуг, 

формування попиту та пропозиції за межами цифрової сфери. На 

традиційному ринку праці взаємодіють реальні роботодавці й ті, хто шукає 

роботу на підприємствах і в організаціях, що виробляють товари або надають 

послуги. Зустрічі роботодавців і працівників відбуваються в кадрових 

агентствах, відділах з персоналу (організацій, підприємств), службах 

зайнятості. 

У таблиці 1.8 наведено порівняльну характеристику цифрового і традиційного 

сегментів ринку праці. 

  



84 

 

Таблиця 1.8 – Порівняльна характеристика сегментів ринку праці 

 

Параметр  Традиційний ринок праці Цифровий ринок праці 

Місце 

зустрічі 

продавців і 

покупців 

трудових 

послуг 

 

Об’єкти інфраструктури 

ринку праці: державні 

служби зайнятості, кадрові 

агентства, відділи персона-

лу підприємств, заклади 

освіти 

Інформаційні платформи в 

інтернеті, що містять масив 

даних потенційних покупців і 

продавців 

Організація 

процесу праці 

Довгострокові й тимчасові 

трудові угоди, різний рівень 

соціального захисту, 

підтримки профспілок. 

Регламентація часу праці й 

відпочинку залежно від 

рівня легальності трудової 

діяльності 

Короткострокові трудові уго-

ди, низький рівень соціаль-

ного захисту або цілковита 

його відсутність, самостійна 

регламентація часу відпочин-

ку й роботи 

Технологія 

виконання 

роботи, її 

координація 

та передача 

покупцю 

Виконується з використан-

ням ІКТ або незалежно від 

специфіки. 

Координація здійснюється 

безпосереднім керівником, 

виконана робота переда-

ється йому ж 

Виконання, координація і 

передача готового продукту 

роботодавцю за допомогою 

ІКТ  

Оплата праці Щомісячна плата, відповід-

но до обраної форми і 

системи оплати праці, 

передбачає додаткове мате-

ріальне стимулювання у 

вигляді премій, участі у 

прибутку, дивідендів тощо 

Разова або розподілена на 

відповідні частини за 

виконаний обсяг робіт із 

використанням електронних 

платіжних систем та елект-

ронних грошей 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в роботах [7; 25]. 

 

Основними функціями цифрового ринку праці, як і традиційного, є: 

соціальна — забезпечення рівного доступу потенційних працівників 

незалежно від місця їхнього проживання та інших особливостей, до отримання 

нормального рівня доходів і підвищення добробуту. Новий рівень 

можливостей обумовлений відкритими цифровими правами до всіх трудових 

пропозицій роботодавців, що дозволяє висококваліфікованим працівникам 
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країн, які розвиваються, отримувати високооплачувану роботу, надаючи 

трудові послуги компаніям із розвинутих країн; 

економічна — раціональний розподіл та використання праці у глобальному 

інформаційному просторі. Економічна функція набуває нового змістового 

наповнення, оскільки надання трудових послуг не потребує фізичного 

переміщення працівника до країни або міста роботодавця. Це робить більш 

ефективним розподіл робочої сили і дозволяє роботодавцям скорочувати свої 

витрати на утримання персоналу, а працівникам — витрати часу і грошей на 

дорогу до робочого місця; 

стимулююча — сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності суб’єктів 

цифрового ринку — найманих працівників і роботодавців в умовах підвищеної 

глобальної конкуренції. Глобальна конкуренція підвищує мотивацію 

працівників накопичувати свій людський капітал через саморозвиток, 

самонавчання і самовдосконалення професійних якостей. А роботодавці 

конкурують між собою за кращі людські ресурси з усього світу, доступ до яких 

вони отримали завдяки інформаційним технологіям; 

мережевої взаємодії — ця функція є новою порівняно з традиційним ринком 

праці та зумовлена глобальним розподілом праці між виконавцями з різних 

міст, країн при залученні їх до виконання певного проєкту. Її уможливлює 

доступ до інтернету учасників проєкту, вона виявляється через їхню взаємодію 

під час виконання спільного завдання. Слід підкреслити, що таким чином 

відбувається цифровізація соціально-трудових відносин і перенесення їх в 

інтернет із можливістю подальшої їх капіталізації. 

Особливості цифрового ринку праці полягають у такому: 

1. Формування та розвиток цифрової зайнятості за допомогою цифрової 

інфраструктури. Пропозиція робочої сили і попит на неї фіксуються на 

спеціальних онлайн-платформах, де також формуються умови найму, оплати 
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й оцінювання результатів праці. Цифрова зайнятість реалізується у двох 

основних формах: електронний фріланс і електронний аутсорсинг. 

Цифрова зайнятість активно використовується цифровими фрілансерами, які 

шукають замовників з усього світу через інтернет, виконують проєкти і 

приймають оплату за допомогою електронних платіжних систем.  

Термін «е-лансер» (електронний фрілансер) ввели в обіг Т. Малоун та 

Р. Лаубахер у 1998 р. [309]. «Е-лансер» — це фрілансер, який виконує свою 

роботу дистанційно за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  

Отже, електронний (цифровий) фрілансер — це незалежний професіонал, який 

самостійно шукає замовлення, може одночасно працювати на кілька фірм і при 

цьому роботу виконує дистанційно. Пошук замовника, зв’язок із ним, 

виконання замовлення, передача виконаної роботи, розрахунки тощо 

здійснюються за допомогою цифрових технологій. Електронний фрілансер, як 

правило, є самозайнятою особою. 

Успішним прикладом онлайнових платформ є Upwork — одна з найбільших у 

світі. Слоган цієї компанії — «поєднувати бізнес з талантами без обмежень», 

місія — «створення економічних можливостей, щоб люди мали краще життя». 

Щомісяця створюються нові робочі місця, фрілансери пропонують компаніям 

понад 5000 навичок у більш ніж 70 категоріях робіт [379].  

Електронний фріланс охоплює досить широкий спектр видів економічної 

діяльності: розробка програмного забезпечення, створення контенту і 

переклад, маркетингові дослідження, продаж, консалтинг, фінансовий облік, 

адміністрування. Що стосується електронного або цифрового аутсорсингу, то 

це передача частини бізнес-процесів стороннім організаціям із використанням 

комп’ютерних програм та інтернету. Один з основних центрів віртуального 

аутсорсингу розташований в Індії (технопарк Бангалор). 
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Замовниками електронного аутсорсингу є компанії, що працюють у сфері 

програмування, обробки інформації, аналітики, науково-технічних розробок, 

а також сервісного обслуговування. Серед компаній, які передають бізнес-

процеси, — Reuters, Microsoft, Bloomberg, Dropbox [379]. 

Прикладом країни, де поширений аутсорсинг, є Індія — там він має подвійний 

характер. З одного боку, до аутсорсингу залучаються індивіди з високим 

рівнем накопиченого людського капіталу, які виконують складні розробки й 

дослідження, реалізують складні бізнес-процеси (юридичні, фінансово-

бухгалтерські), а з іншого — аутсорсинг в Індії пов’язаний із технічним і 

сервісним обслуговуванням масових споживачів через кол-центри, клієнтські 

центри, робота в яких не вимагає високого рівня інтелекту та кваліфікації. 

Розподіл переваг та ризиків використання цифрової зайнятості для 

працівників та роботодавців наведено в таблиці 1.9.  

 

Таблиця 1.9 – Переваги і ризики використання цифрової зайнятості 

 

Вид 

зайнятості 
Переваги Ризики 

1 2 3 

Працівники 

Електронний 

фріланс 

Високий рівень свободи у 

виборі: коли, як і на кого 

працювати. 

Гнучкий графік роботи, що 

визначається самостійно. 

Високий рівень мотивації 

до досягнення успіху і 

самореалізації. 

Додаткові можливості 

отримання гідної винагоро-

ди для жителів країн, що 

розвиваються 

Високий рівень відповідаль-

ності за результати і терміни 

виконання. 

Ризик залишитися без оплати за 

надану послугу через низький 

рівень правового регулювання 

цього сегмента ринку праці. 

Пошук замовлень — трудо-

місткий процес, який потребує 

часу. 

Відсутність соціального захисту 

  



88 

 

  Продовження таблиці 1.9 

1 2 3 

Електронний 

аутсорсинг 

Можливість знайти більш 

високооплачувану роботу, 

не виїжджаючи з країни. 

Можливість отримати про-

фесійний досвід.  

Старт для професійної 

кар’єри 

Нестабільна зайнятість. 

Нижчий рівень соціальної захи-

щеності. 

Нижчий рівень оплати праці 

Роботодавці 

Електронний 

фріланс  

Економія витрат на утри-

мання персоналу. 

Відкритий доступ до талан-

тів з усього світу. 

Відсутність необхідності на-

ймати висококваліфікова-

ного фахівця у штат, до-

статньо укласти контракт 

про виконання конкретної 

роботи 

Відсутність повноцінного кон-

тролю і можливості впливати 

на трудовий процес, низький 

рівень правового регулювання 

цього сегмента ринку праці. 

Ризик порушення термінів ви-

конання. 

Ризик отримання продукту не-

відповідної якості 

Електронний 

аутсорсинг 

Економія витрат: на утри-

мання персоналу, організа-

цію робочих місць. 

Можливість досить швидкої 

заміни персоналу, що до-

зволяє гнучко реагувати на 

зміну попиту на послугу чи 

продукт 

Нижча / менш визначена квалі-

фікація персоналу. 

Ризик отримання неякісної 

послуги. 

Необхідність перебудови і на-

лагодження організаційної 

структури під використання 

запозиченої праці 
Джерело: розроблено автором і висвітлено роботі [7]. 

 

2. Глобальний характер цифрового ринку праці. Формування такої зайнятості 

стало можливим завдяки глобалізації, а також її посиленню за рахунок 

активного використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Т. Фрідман виокремлює три етапи глобалізації (1.0, 2.0, 3.0). Сучасний етап 

(Глобалізація 3.0) характеризується тим, що рушійною силою стають окремі 

особистості, які завдяки комп’ютерним програмам і глобальній волоконно-

оптичній мережі отримали доступ до глобального співробітництва і 

конкуренції. На відміну від Глобалізації 3.0, рушійною силою Глобалізації 1.0 

є країни, Глобалізації 2.0 — трансконтинентальні компанії  (ТНК) [277]. 
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Глобалізація підвищує рівень конкуренції між представниками інноваційного 

людського капіталу і вимоги до нього. Усе більш затребуваною стає трудова 

послуга, створена за допомогою унікального таланту. 

3. Гнучкість цифрового ринку праці, зумовлена практично необмеженим 

рівнем трудової мобільності. При цьому головною особливістю мобільності 

даного сегмента ринку праці є її віртуальність. Тобто рух робочої сили 

відбувається без її фізичного переміщення з однієї точки світу в іншу. 

Достатньою умовою для трудової мобільності є затребуваність певного виду 

послуг, уміння віртуального співробітника надавати послуги необхідної 

якості, а також його готовність до пошуку і виконання нових замовлень. Усе 

це свідчить про формування нового типу мобільності — цифрової, яка 

здійснюється без фізичного переміщення робочої сили, що надає можливість 

роботодавцю скорочувати витрати на її утримання. 

4. Глобалізація та інформаційні технології, з одного боку, підвищують рівень 

конкуренції, а з іншого — посилюють конкурентні переваги індивідів із 

високим рівнем освіти та професіоналізму, талантом, відповідальністю, 

готовністю вирішувати нестандартні завдання. На цифровому ринку праці 

найбільш затребувана інтелектуальна праця. Це пов’язано зі специфікою 

послуг, що надаються. Носії людського капіталу отримали новий рівень 

свободи і можливості для самореалізації, а роботодавці — доступ до 

інтелектуальних ресурсів з усього світу. 

Цифровий ринок праці сприяє формуванню інноваційної зайнятості. Носії 

інноваційного людського капіталу — це індивіди, які постійно вдосконалюють 

свої знання, професійні навички, використовують їх для продукування новацій 

у будь-якій сфері діяльності з використанням ІКТ. Основними замовниками 

трудових послуг на віртуальному ринку праці є інноваційні глобальні компанії 

та нові компанії, що швидко зростають. 
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5. Ознакою перехідного періоду до цифрової економіки є цифрова нерівність. 

Термін «цифрова нерівність», або «цифровий розрив» (digital divide), 

трактується як нерівний доступ до інформаційно-комунікаційних технологій. 

Цифрова нерівність призводить до формування нечесного конкурентного 

середовища. 

У контексті формування цифрового ринку праці така нерівність може 

спричинити виключення цілих верств населення із первинного сегмента. 

Фахівці, які мають цифрові навички, набувають додаткової цінності на ринку 

праці. Натомість інша частина економічно активного населення, тобто фахівці, 

які ще донедавна були конкурентоспроможними, проте не змогли набути 

цифрових компетенцій та навичок, поповнюють ряди прекаріїв.  

На думку С. Дятлова та Т. Селещевої, основними чинниками формування 

цифрової нерівності серед економічно активного населення є фінансовий, 

демографічний, освітній, культурний і технічний [85]. Згладжування їх дії має 

відбуватися на різних рівнях: глобальному та макрорівні — через 

упровадження відповідної політики, мікрорівні — через навчання персоналу, 

на рівні зайнятої особи — через самоінвестування в розвиток відповідних 

навичок.  

6. Цифровий ринок праці характеризується високим рівнем динамічності. 

Р. Капелюшніков визначає чотири моделі динаміки ринку праці: 

«зі швидкістю кулі» (рос. летящая пуля), «дзиґа», «стріла», «лежачий камінь» 

залежно від співвідношення інтенсивності відновлення робочої сили (висока, 

низька) та інтенсивності відновлення робочих місць (висока, низька). Модель 

«зі швидкістю кулі» характеризується високим оборотом робочої сили, 

натомість ринок праці демонструє здатність до швидкого оновлення структури 

робочих місць. Модель «стріла» передбачає, що ринок праці здатен 

безпосередньо, без відхилень і «пробуксовки» просуватися до нової структури 

зайнятості, зумовленої зрушеннями в попиті, що відбувається внаслідок зміни 
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технологічних й інституційних умов. Модель «дзиґа» означає, що в умовах 

енергійного «бігу на місці» ринок праці не просувається вперед — до нової, 

більш ефективної структури зайнятості, а якщо і просувається, то вкрай 

повільно. Модель «лежачий камінь» — це застійний ринок праці, на якому 

практично не спостерігається ні руху працівників через наявні робочі місця, ні 

перетікання робочих місць із неефективних виробництв в ефективні [103]. 

За рівнем динамічності цифровий ринок праці відповідає двом моделям: 

«зі швидкістю кулі» та «стріла». Моделі «зі швидкістю кулі» відповідає та його 

частина, у якій зосереджений інноваційний людський капітал, що займається 

продукуванням новацій, дослідженнями і науковими розробками. Трудові 

послуги в цьому сегменті ринку характеризуються високим рівнем 

інтелектуальності, а результат залежить від уміння індивіда продукувати 

інновації, працювати з динамічними інформаційними потоками, приймати 

нестандартні рішення. Роботодавці для ефективнішого використання 

людського потенціалу змушені інвестувати у придбання і розробку нових 

технологій. Модель «стріла» охоплює зайнятих дистанційним сервісним 

обслуговуванням. Для цієї моделі первинним є поліпшення технології 

трудової діяльності, оскільки вона надає роботодавцю можливість 

збільшувати прибуток, внаслідок чого трансформується і структура 

зайнятості. 

7. Цифровий простір активно освоюється передусім молодіжним сегментом 

економічно активного населення. Так, середній вік співробітників Google і 

Amazon — близько 30 років, водночас середній вік працівника у США 

становить 42 роки. Згідно з дослідженням Stack Overflow 2018 р., у якому взяло 

участь 100 тис. програмістів, три чверті з них не досягли ще 35 років [105].  

Слід зауважити, що цифровий ринок праці звернув на себе увагу міжнародних 

організацій. Так, кожна країна-член ЄС представлена у Брюсселі своїм 

цифровим послом (Digital Champions). Країни ЄС створили «Коаліцію для 
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цифрових навичок та цифрової роботи» (The Digital Skills and Jobs Coalition) 

[362]. Дана коаліція охоплює близько 400 членів-організацій. Її діяльність 

спрямована на подолання цифрового розриву у країнах-учасницях. Для цього 

застосовуються такі інструменти: навчання безробітних, організація масових 

відкритих онлайн-курсів для вчителів, класів із кодування для дітей, 

актуальних тренінгів для фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. 

Проєкт передбачає допомогу в оволодінні новими навичками в таких 

цифрових галузях, як кібербезпека, штучний інтелект, кодування, цифровий 

маркетинг. 

8. Цифровий ринок праці має розгалужену комерційну інфраструктуру, що 

складається з різноманітних платформ. Ознакою цифрових сервісів є постійна 

актуалізація послуг, підвищення їхньої зручності та наявність значної 

кількості користувачів.  

Цифрові платформи максимально прискорюють обіг цінностей за рахунок 

трьох основних функцій: залучення, стимулювання та об’єднання [135].  

А. Моазед та Н. Джонсон виокремлюють чотири основні функції платформ: 

залучення аудиторії (користувачів); координація; надання інструментів і 

сервісів користувачам; встановлення правил та стандартів [317].  

Цифрові сервіси з пошуку роботи залучають значну кількість як роботодавців, 

так і тих, хто шукає роботу; стимулюють користувачів до розміщення 

відповідної інформації; поєднують роботодавця, який шукає працівника, та 

носія людського капіталу, який пропонує свою працю (послуги). Цінність, яка 

створюється на таких платформах, — це релевантна інформація: для 

роботодавців цінністю є інформація про таланти, що дозволяє знайти 

працівника з певними навичками, а для працівників – інформація про наявні 

вакансії або потреби замовників у певних послугах.  
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М. Калужський виокремлює такі види платформ на ринку праці: соціальні 

професійні мережі, професійні товариства, електронні бази резюме, 

електронні дошки оголошень, мережеві сервіси фрілансу [102].  

Соціальні професійні мережі представлені сервісами LinkendIn (запуск 2003, 

США; 546 млн користувачів із 200 країн) [306], XING (запуск 2003, Німеччина; 

13,4 млн користувачів) [402] та ін. 

Мета професійних товариств полягає у створенні відповідних спільнот, 

формуванні умов для обміну досвідом, самобрендингу та його 

самопросування на цифровому ринку. Прикладами таких спільнот у науці є 

ResearchGate (запуск 2008, Німеччина) [334], Academia.edu (запуск 2008, 

США) [233], у сфері дизайну — Behance (запуск 2005, США) [246], Dribbble 

(запуск 2009, США).  

Електронні бази резюме — це майданчики, на яких пошукачі роботи 

розміщують свої резюме, а роботодавці — інформацію про вакансії. 

Принципово новий підхід до пошуку роботи пропонує ресурс Jobbatical 

(запуск 2014, Естонія, 120 тис. користувачів), девіз ресурсу — «працюй, там, 

де ти щасливий». Платформа пропонує пошук роботи по 27 країнах, залучено 

до співпраці 2300 міжнародних компаній з найму в 76 країнах [292]. 

Платформа просуває на глобальному ринку праці нове розуміння 

професійного життя людини, що ґрунтується на забезпеченні життєвого 

балансу (гармонії) між роботою та особистим життям (work-life balance).  

Електронні дошки оголошень орієнтовані на терміновий пошук роботи або 

працівника. Прикладами такого майданчику є work.ua (запуск 2006, Україна, 

2,3 млн резюме, 44 тис. вакансій) [201]. 

Названі сервери не беруть участі в укладанні угод про виконання замовлення 

або трудових угод. На відміну від них, сервіси для фрілансерів найбільше 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ResearchGate
https://jobbatical.com/
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наблизилися до бірж із пропонування послуг та пошуку виконавців. 

Прикладами останніх є Upwork, Freelance Job, Free-lancers тощо. 

У рамках даного дослідження становлять інтерес платформи, які належать до 

трудових. Трудові платформи у цифровому середовищі виступають 

провайдерами, які виконують та певною мірою перебирають на себе функції 

кадрових агенцій, служб зайнятості та інших посередників ринку праці. 

Трудова послуга на платформі є «товаром», який підлягає обміну за грошову 

винагороду. Трудова послуга може надаватися у цифровій (розробка 

програмного забезпечення, письмовий переклад, створення цифрового 

контенту), нецифровій (послуги кур’єра, перевезення пасажирів, ремонтні 

послуги) та змішаній формах (комбінування видів діяльності — фото, відео). 

Цифрові трудові платформи доцільно розглядати у двох вимірах: глобальному 

та національному. Перший передбачає організацію взаємодії замовника та 

виконавця поза межами країни проживання, другий — у межах країни.  

В аналітичній доповіді МОП визначено основні функції трудових платформ: 

забезпечення відповідності виконавців попиту; надання набору інструментів 

користувачам; встановлення правил заохочення сумлінних і професійних 

виконавців і покарання тих, хто порушує правила цифрової взаємодії, через 

систему рейтингів [109]. 

Загалом цифрові платформи створюють умови для зростання нетипової 

зайнятості, зокрема самозайнятості, неповної, мульти- і надзайнятості 

Більшість виконавців мають статус самозайнятих осіб (незалежних 

підрядників). Проте змісту виконуваних ними робіт притаманні ознаки 

найманої праці: отримання винагороди за виконану працю, система мотивації 

(балів), вимоги щодо термінів, якості. При цьому виконавець використовує у 

процесі праці засоби праці, які належать йому або самостійно сплачує їх 

використання (наприклад велосипед, мотоцикл для кур’єрів), орендну плату 

та самостійно страхує всі свої соціальні ризики.  

http://www.onlineprojects.ru/tool/1261/
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Порівняння характерних ознак зайнятості через цифрові платформи з іншими 

видами зайнятості наведено в таблиці 1.10. 

 

Таблиця 1.10 – Порівняльна характеристика зайнятих через цифрові 

платформи з найманими працівниками та самозайнятими особами 

 

Ознака 
Наймані 

працівники 

Зайняті через 

цифрові 

платформи 

Самозайняті 

особи 

Засоби праці належать: 

- роботодавцю 

- виконавцю 

 

+ 

– 

 

– 

+ 

 

– 

+ 

Узгодження графіка роботи з 

роботодавцем (замовником) 
+ + – 

Розподіл праці між виконавцями + + – 

Контроль за виконанням роботи 

з боку роботодавця (замовника) 

 

+ 

 

+ 

 

– 

Грошова винагорода за працю 

(трудову послугу) 
+ + + 

Штрафні санкції за відмову від 

виконання завдань  
+ + – 

Система мотивації (додаткових 

бонусів, балів) 
+ + – 

Трудові договірні відносини + – – 

Соціальні гарантії з боку 

роботодавця (замовника) 
+ – – 

Авторське право й особисті не-

майнові права на результат кре-

ативної праці 

+ + + 

Майнові права (службові майно-

ві права) на результат праці 
+ + – 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в роботах [4; 7]. 

 

Із розвитком цифрових трудових платформ відбувається формування нового 

виду зайнятості, який поєднує ознаки найманої праці та самозайнятості. Це 

зумовлено тим, що платформи позиціонують себе лише як майданчики, які 

створюють умови для взаємодії та відмовляються від будь-яких гарантій.  
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У директиві ЄС на підтримку економіки взаємодії / спільної діяльності 

(collaborative economy) містяться рекомендації, які мають на меті допомогти 

громадянам, бізнесу та країнам ЄС повною мірою отримувати користь від 

нових бізнес-моделей і сприяти збалансованому розвитку економіки спільної 

діяльності. У директиві визначено три ознаки належності виконання 

замовлень до трудових відносин: субординарність (наявність керуючої ланки), 

характер роботи, винагорода [289]. 

Слід зауважити, що зайнятість через цифрові платформи не є тотожною 

цифровій, оскільки остання передбачає цифровізацію отримання замовлення, 

його виконання, передавання замовнику й отримання оплати. Натомість 

отримані через цифрові платформи завдання можуть мати будь-який формат: 

нецифровий, цифровий або змішаний.  

Трудові платформи формують нову реальність на ринку праці — зайнятість 

поза межами дії національних інститутів регулювання ринків праці. У 

глобальному вимірі виконання послуг відбувається для замовника з іншої 

країни, що виводить його за межі національного регулювання соціально-

трудових відносин.  

 

1.4 Методологічні підходи до оцінки національного ринку праці в 

контексті переходу до цифрової економіки 

 

Цифрова економіка трансформує ринок праці, соціально-трудові відносини та 

саму працю. Формується новий глобальний цифровий сегмент ринку праці. 

Дана тенденція несе ризики зниження трудового потенціалу України, оскільки 

за її межами висококваліфіковані працівники та самозайняті особи мають 

можливість отримати значно кращі умови праці та оплати. Для діагностики 

ринку праці доцільно використовувати методологію, яка передбачає оцінку 

параметрів, що потребують найбільшої уваги у складному, мінливому 
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економічному середовищі. Такими параметрами є складові моделі ринку праці 

флексік’юріті: гнучкість і соціальний захист. 

В умовах переходу до цифрової економіки дослідження ринку праці потребує 

формування методологічного підходу, який базується на комбінуванні 

різноманітних методів і показників оцінки залежно від викликів та поточної 

ситуації на ньому. В основу пропонованого методологічного підходу 

покладено оцінку двох комплексних параметрів, що набувають особливої 

значущості для національного ринку праці при переході до цифрової 

економіки: гнучкість і соціальний захист. Доцільність оцінки підтверджується 

такими положеннями: з одного боку, обрані параметри дозволяють визначити 

тенденції зміни кон’юнктури на національному ринку праці, а з іншого — 

оцінити рівень ефективності державного втручання (регулювання) щодо 

забезпечення сприятливих умов для взаємодії його суб’єктів.  

Основу запропонованої методології оцінки національного ринку праці 

становлять два підходи: адаптивний і оптимізаційний. Перший полягає у 

можливості адаптувати методологію до сучасних викликів, що мають місце на 

ринку праці, та наявності тих або інших показників для оцінювання. Це 

дозволяє замінювати одні показники іншими, вводити нові показники та  

методи оцінювання залежно від наявності статичних даних, результатів 

оцінювання міжнародних рейтингів, експертних оцінок тощо. Крім того, 

адаптивний підхід уможливлює зміну складових параметрів, які підлягають 

оцінюванню залежно від поточної ситуації на ринку праці.  

Другий підхід полягає в оптимізації та комбінуванні показників і методів 

оцінювання, що значно розширює інструментарій та поглиблює його 

результати, а також надає можливість поєднувати результати статистичного, 

фактичного й аналітичного аналізу, математичного моделювання з 

результатами опитування та експертної оцінки. 



98 

 

З метою побудови оптимальної методології оцінювання ринку праці слід 

використовувати класифікацію параметрів гнучкості та соціального захисту, 

запропоновану Т. Вільтхаген, Ф. Тросанд, Х. Ван Лішоут [388], згідно з якою 

параметр «гнучкість» має такі складові: зовнішня гнучкість, внутрішня 

гнучкість, функціональна гнучкість, гнучкість заробітної плати [388]. Однак з 

часу даної публікації (2004 р.) відбулися значні зміни на ринку праці, 

викликані процесами діджиталізації економіки. Упровадження цифрових 

технологій зумовило трансформацію організації, технології праці та 

висування нових вимог з боку компаній до цифрової грамотності працівника. 

Доцільно внести зміни у параметр «гнучкість», а саме замінити компоненту 

«функціональна гнучкість» на «цифрова гнучкість». Це продиктовано тим, що 

в умовах цифровізації економіки цифрова гнучкість передбачає розширення 

можливостей для працівника на ринку праці, а цифрові навички є 

обов’язковою умовою його конкурентоспроможності.  

Щодо складової «соціальний захист» у рамках запропонованої методики 

доцільно використовувати складові, рекомендовані Т. Вільтхаген, Ф. Тросанд, 

Х. Ван Лішоут: захист робочих місць, підтримка зайнятості, гарантія виплати 

заробленого доходу, комбінований захист [388]. При цьому складова 

«комбінований захист» потребує розширення змістовного наповнення, а саме 

включення гарантій мінімізації цифрового розриву між працівниками. Це 

передбачає розширення доступу до цифрового ринку праці всіх категорій 

робочої сили незалежно від рівня доходу та соціального статусу.  

Для оцінки гнучкості та соціального захисту можна використовувати значну 

кількість методів дослідження. На особливу увагу в контексті недостатньої 

інформаційної бази заслуговують такі: системний, компаративного аналізу, 

кількісного і якісного аналізу, групування, економіко-математичні, вивчення 

документів, соціологічного опитування, розробка наукової гіпотези. 
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Використання системного підходу зумовлено процесами трансформації ринку 

праці під впливом глобалізації та цифровізації, 10що потребує постійної уваги. 

Доцільність використання системного підходу полягає у вивченні 

закономірностей процесів, які відбуваються на національному ринку праці в 

умовах переходу до цифрової економіки. Застосування компаративного 

(порівняльного) аналізу дає змогу визначити особливості формування, 

розвитку та використання гнучких форм зайнятості, а також недоліки 

соціального захисту таких зайнятих порівняно зі стандартними формами. 

Вагоме значення в контексті запропонованої методології набуває метод 

кількісного та якісного аналізу, який дозволяє вивчати показники ринку праці, 

динаміку змін, виявляти чинники, які впливають на процеси трансформації 

зайнятості.  

Використання методу групування викликано необхідністю опрацювання 

значного масиву статистичної та фактичної інформації. Цей метод дозволяє 

відображати отриману інформацію щодо зайнятості, безробіття, оплати праці, 

соціального партнерства в аналітичних таблицях (простих, групових, 

комбінованих) та допомагає її систематизувати. 

Слід відзначити доцільність використання економіко-математичних методів, 

зокрема математичного програмування, які дозволяють більш повно та 

достовірно виконати оцінку, виявити залежність між чинниками та 

спрогнозувати розвиток процесів на ринку праці. 

На особливу увагу заслуговує метод вивчення документів, зокрема щодо 

параметра соціального захисту. Це зумовлено його сутністю та передбачає 

опрацювання значного масиву нормативно-законодавчої бази.  

Методи соціологічного опитування дозволяють поглибити результати 

дослідження та врахувати особливості національного ринку праці, зокрема 

високий рівень його тінізації. Особливої значущості набуває експертне 
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опитування, оскільки базується на професійній оцінці процесів та явищ, що 

відбуваються у досліджуваній царині. Цінність отриманої інформації 

посилюється обмеженими спостереженнями національного ринку праці з 

точки зору гнучкості та соціального захисту.  

Застосування методу розробки наукової гіпотези зумовлено новизною явища 

цифрової зайнятості, недостатністю фактів для її вивчення. Цей метод 

дозволяє за допомогою припущень сформувати підходи до кількісної та 

якісної оцінки цифрової зайнятості на національному ринку праці. 

Запропоновані методи й узагальнені показники дослідження ринку праці за 

параметрами гнучкості та соціального захисту наведено в таблиці 1.11. 

 

Таблиця 1.11 – Методи і показники оцінювання національного ринку праці за 

параметрами «гнучкість» і «соціальний захист» 

 

Складові 

параметра 
Методи і показники оцінювання 

1 2 

Параметр «гнучкість» 

Зовнішня 

гнучкість 

Методи: кількісний та якісний аналіз, групування, порівняль-

ний аналіз; експертне опитування. 

Показники: рівень мобільності національного ринку праці; 

рівні зайнятості та безробіття населення; субіндекси 

індикатору «ринок праці» Індексу глобальної 

конкурентоспроможності 

Внутрішня 

гнучкість 

Методи: кількісний та якісній аналіз, групування, порівняль-

ний аналіз, експертне опитування. 

Показники: частки неформально зайнятих, самозайнятих, 

зайнятих неповний робочий день, субіндекси індикатора 

«ринок праці» Індексу глобальної  конкурентоспроможності 
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Продовження таблиці 1.11 

1 2 

Цифрова 

гнучкість  

Методи: розробка наукової гіпотези, математичне моделю-

вання, соціологічне опитування, експертне опитування. 

Показники: кількість зайнятих, обсяг реалізації, додана 

вартість у сфері чистих цифрових продуктів, частка 

працівників, які використовували ІКТ 

Гнучкість 

оплати 

праці 

Методи: системний, кількісний та якісний аналіз, групування, 

порівняльний аналіз.  

Показники: динаміка середньомісячної заробітної плати, 

погодинна ставка, субіндекси індикатора «ринок праці» 

Індексу глобальної конкурентоспроможності 

Параметр «соціальний захист» 

Захист 

робочих 

місць 

Методи: системний, аналіз документів, соціологічне й 

експертне  опитування. 

Показники: оборот робочої сили, охоплення працівників 

колективними договорами, субіндекси індикаторів «ринок 

праці», «інституції» Індексу глобальної 

конкурентоспроможності 

Підтримка 

зайнятості 

Методи: системний, аналіз документів, експертне опиту-

вання. 

Показники: наявність вакансій, кількість працевлаштованих 

Гарантія 

виплати 

заробленого 

доходу 

Методи: кількісний та якісний аналіз, групування, аналіз 

документів, соціологічне опитування, експертне опитування. 

Показники: заборгованість з виплат по оплаті праці, 

субіндекси індикатора «інституції» Індексу глобальної 

конкурентоспроможності 

Комбіно-

ваний 

захист 

Методи: соціологічне й експертне опитування. 

Показники: рівень доступності окремих соціальних послуг 

Джерело: розроблено автором. 

Оцінювання ринку праці за розробленою методикою передбачає поєднання 

якісних, кількісних показників та їх динаміки. У зв’язку з цим важливою є її 

інтерпретація, яка передбачає класифікацію отриманих результатів за шкалою 

відповідності кращим практикам регулювання національних ринків праці у 

країнах-лідерах за рівнем розвитку ІКТ (таблиця 1.12). 
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Таблиця 1.12 – Шкала для визначення відповідності національного ринку 

праці моделі «флексік’юріті» 

 

Ступінь 

відповідності 
Характеристика 

Відповідає 

повністю 

Динаміка статистичних показників, обраних для оцінювання, 

є позитивною, їх значення відповідає показникам країн-

лідерів. 

Позиції країни за показниками міжнародних рейтингів, які 

стосуються ринку праці, належать до І квартилю. 

Результати соціальних опитувань свідчать про достатній 

рівень гнучкості та соціального захисту робочої сили 

Відповідає 

частково 

Динаміка статистичних показників, обраних для оцінювання, 

є позитивною, проте їх значення нижче показників країн-

лідерів. 

Позиції країни за показниками міжнародних рейтингів, які 

стосуються ринку праці, належать до ІІ квартилю. 

Результати соціальних опитувань свідчать про наявність 

незначних проблем щодо гнучкості та соціального захисту 

Не 

відповідає 

Динаміка статистичних показників, обраних для оцінювання, 

є негативною, значення значно нижче показників країн-

лідерів. 

Позиції країни за показниками міжнародних рейтингів, які 

стосуються ринку праці, належать до ІІІ-IV квартилів. 

Результати соціальних опитувань свідчать про наявність 

проблем щодо гнучкості та соціального захисту робочої сили 

Джерело: розроблено автором. 

 

Важливим при оцінюванні параметрів національного ринку праці є наявність 

відповідних показників, що підвищують її достовірність і комплексність. 

Деталізовані показники, які доцільно використовувати за параметрами 

гнучкості та соціального захисту, виходячи з їх наявності у відповідних 

джерелах, наведено в таблиці 1.13.  
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Таблиця 1.13 – Показники оцінювання національного ринку праці за 

джерелами інформації 

Параметри Показники оцінювання Джерело 

1 2 3 

Параметр «гнучкість» 

Зовнішня 

гнучкість 

– зайнятість і безробіття 

(кількість, рівень);  

– показники внутрішньої й 

зовнішньої трудової міграції;  

– показники трудової міграції 

– субіндекси індикатора «ринок 

праці» 

дані Державного комітету 

статистики України 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, 

МЕФ 

 

Внутрішня 

гнучкість 

– нестандартна зайнятість: 

 неповна, самозайнятість, 

неформальна; 

– результати експертного 

опитування 

дані Державного комітету 

статистики України,  

експертне опитування 

автора 

Цифрова 

гнучкість  

– цифрова зайнятість; обсяг 

реалізації та додана вартість у 

сфері чистих цифрових продуктів 

– результати експертного 

опитування 

Прогнозна оцінка 

авторапоказників  

цифрової зайнятості, 

експертне опитування 

автора 

Гнучкість 

заробітної 

плати 

– середня заробітна плата; 

– середня погодинна ставка; 

– субіндекси індикатора «ринок 

праці»  

дані Державного комітету 

статистики України 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, 

МЕФ 

Параметр «соціальний захист» 

Захист 

робочих 

місць 

– оборот робочої сили 

– стан укладання колективних 

договорів 

– субіндекси індикатора 

«інституції»  

– результати експертного й 

соціологічного опитування 

 

дані Державного комітету 

статистики України 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, 

МЕФ 

експертне опитування 

автора,  

дослідження МОП  

Підтримка 

зайнятості 

– кількість вакансій;  

– показники працевлаштування;  

– навантаження безробітних на 

одну вакансію 

– результати експертного 

опитування 

Дані державного комітету 

статистики  України  

експертне опитування 

автора 
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Продовження таблиці 1.13 

1 2 3 

Гарантія 

виплати 

заробленог

о доходу   

– заборгованість з виплати 

заробітної плати; 

– субіндекси індикатора 

«інституції» 

– результати експертного й 

соціологічного опитування 

Дані державного комітету 

статистики України, 

експертне опитування 

автора, 

дослідження МОП 

Комбінова-

ний захист 

– результати експертного й 

соціологічного опитування 

експертне опитування 

автора, 

дослідження МОП 
Джерело: розроблено автором. 

 

Наведені показники є актуальними та наявними у відповідних джерелах 

станом на час здійснення дослідження. Запропоновані методи і показники 

оцінювання можуть спричинити певний науковий дискурс. Дана методологія 

базується на наявних статистичних даних, які доповнені значеннями 

відповідних індикаторів міжнародних індексів, аналізом нормативно-правової 

бази та результатами соціологічних досліджень. Комплексний характер 

запропонованої методики оцінювання ринку праці за гнучкістю та соціальним 

захистом обумовлює її достовірність, а її адаптивність забезпечує актуальність 

отриманих результатів та можливість легко її пристосовувати до змін ситуації 

на ринку праці. 

 

1.5 Висновки до розділу 1 

1 Результати дослідження еволюції теорій зайнятості та концепцій ринку праці 

свідчать про тісний взаємозв’язок методів і форм регулювання зайнятості з 

економічним розвитком суспільства, що зумовлено відповідним типом 

продуктивних сил і виробничих відносин у певний історичний період. 

Формування та поширення нових форм зайнятості зумовлено зміною 

технологічних укладів. Технології V укладу сформували попит на гнучку 

зайнятість з одночасним зниженням рівня соціального захисту працівників, що 

зумовило потребу у формуванні нової моделі ринку праці – флексік’юріті.  
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2 Підвищення гнучкості та індивідуалізація виробництва, зменшення енерго- 

та матеріаломісткості, зростання нематеріального виробництва зумовлюють 

поширення нестандартних форм зайнятості. Перехід до V і VI технологічних 

укладів збільшує попит на ринку праці на інтелектуальну працю та цифрові 

навички. До переваг нестандартних форм зайнятості слід віднести: скорочення 

витрат виробництва, зниження рівня безробіття, збільшення продуктивності 

праці, вищий рівень мотивації, значну свободу у використанні часу, 

можливість отримати роботу або замовлення в будь-якій точці світу, 

можливість працювати для осіб з особливими потребами. До недоліків 

нестандартних форм зайнятості належать: зниження соціальної захищеності 

працівників, проблема захисту конфіденційної інформації підприємства, 

психологічні проблеми людей у зв’язку з невпевненістю у своєму 

майбутньому тощо. Нестандартна зайнятість може виступати чинником 

формування нового незахищеного класу суспільства — прекаріату. Це 

зумовлює посилення ролі держави в регулюванні соціального захисту таких 

працівників. 

3 В умовах цифрової економіки формується нова форма зайнятості – цифрова. 

Її особливістю є здійснення процесу праці за допомогою цифрових технологій 

та інтернету — від отримання замовлення на виконання до отримання оплати 

за виконану роботу. Поширення цифрових форм зайнятості передбачає 

формування понятійно-категоріального апарату для розуміння процесів, що 

відбуваються на цифровому сегменті ринку праці. Запропоновано визначення 

таких дефініцій: цифровий працівник, цифрове робоче місце, цифрова посада, 

цифрова зайнятість та запропоновано класифікацію останньої. Дана 

термінологія може стати базою для розробки цифрових методів, інструментів 

регулювання ринку праці при переході до цифрової економіки. Обґрунтовано 

зростання попиту на цифрову смарт-зайнятість при переході економіки до V 

та VІ технологічних укладів. 

4. Цифровий ринок праці — частина глобального ринку, на якому формуються 

попит і пропозиція на цифрові трудові послуги, через участь його  суб’єктів у 

глобальному виробництві, взаємодія яких відбувається виключно з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. На цифровому 
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ринку праці на всіх етапах трудової діяльності — від отримання замовлення 

до отримання оплати за його виконання — використовуються цифрові 

технології, а сам результат праці нематеріальний є інформаційним продуктом. 

Функціями цифрового сегмента ринку праці виступають: соціальна, 

економічна, стимулююча і цифрової взаємодії. Цифровий ринок праці 

характеризується такими особливостями: наявність цифрової зайнятості, 

глобальність, великий ступінь гнучкості та конкуренції, висока динаміка змін 

робочої сили і робочих місць, розвинута комерційна інфраструктура. 

Негативним явищем є цифровий розрив, що створює додаткові привілеї для 

осіб, які мають відповідні навички, та обмежує доступ для іншої частини 

економічно активного населення.  

Цифрові трудові платформи є невіддільною складовою сучасної економіки та 

зручним інструментом пошуку виконавців послуг. Трудові цифрові 

платформи характеризуються зручними інструментами пошуку, 

забезпеченням попиту на трудові послуги відповідними пропозиціями, 

жорстким дотриманням внутрішньоплатформних правил і процедур.  

За результатами порівняльного аналізу характерних ознак для найманих 

працівників, самозайнятих та зайнятих через цифрові платформи визначено 

особливості для останього типу. 

5 Фундаментальність запропонованої методології полягає у подвійному 

підході до оцінювання національного ринку праці за параметрами «гнучкість» 

і «соціальний захист», заснованому на адаптивності та комплексності. 

Адаптивність передбачає можливість пристосування даної методології до 

поточної ситуації на ринку праці. Комплексність дозволяє поєднувати 

відповідні методи наукового пізнання зі статистичними та фактичними 

показниками, даними міжнародних рейтингів, аналізом нормативно-

правового забезпечення національного ринку праці та результатами 

соціологічного опитування. Дана методологія уможливлює поглиблене 

оцінювання процесів трансформації зайнятості та соціально-трудових 

відносин, які відбуваються на національному ринку праці в умовах цифрової 

економіки. 

  



107 

 

РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1 Чинники формування і розвитку інноваційно спроможного 

людського капіталу 

 

Конкурентоспроможність сучасних економічних систем визначається 

використанням не стільки новітніх технологій, скільки рівнем 

професіоналізму, знань, досвіду, втілених у людському капіталі. Людський 

капітал забезпечує впровадження нових технологій, зростання продуктивності 

праці, збільшення обсягів ВВП, поліпшення добробуту населення.  

Концепція людського капіталу одержала міжнародне визнання у другій 

половині ХХ ст., що пов’язано з присудженням Нобелівської премії в галузі 

економіки її основоположникам Т. Шульцу (1979) і Г. Беккеру (1992). 

Публікація фундаментальних праць Т. Шульца «Формування капіталу освіти» 

[338] та «Інвестиції в людський капітал» і Г. Беккера «Людський капітал: 

теоретичний і емпіричний аналіз з особливим акцентом на освіту» [245] 

поклали початок новому напряму економічної теорії.  

Основоположники концепції людського капіталу надали вузьке визначення 

категорії «людський капітал», яке постійно розширюється під впливом нових 

чинників включно з новими складовими. 

За визначенням ОЕСР «Людський капітал — це знання, компетенції та 

властивості, втілені в індивідах, які сприяють створенню особистісного, 

соціального й економічного благополуччя» [375]. 

Людський капітал як однин із головних чинників інноваційного розвитку 

країни досліджують В. Антонюк [47; 48], О. Амоша, О. Новікова [130, 131], 
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О. Грішнова [71-77], Е. Лібанова [132-133], Л. Лісогор [128], О. Макарова 

[137], Д. Мельничук [141], У. Садова, Т.  Степура [198-200], Л. Шаульська 

[225-227]. 

О. Грішнова визначає людський капітал як «сукупність сформованих і 

розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і 

мотивацій індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в 

економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці й завдяки 

цьому впливають на зростання доходів свого власника та національного 

доходу» [71, с. 16-17 ]. 

Головною ознакою людського капіталу є можливість його використання для 

створення суспільного блага на основі його капіталізації. Саме людський 

капітал визначає межі й можливості технологічної, економічної та соціальної 

модернізації суспільства, формує нову галузь суспільного виробництва — 

індустрію інформаційно-інтелектуальних продуктів, іншими словами 

креативно-цифрову індустрію.  

У сучасних умовах людський капітал доцільно розглядати як «динамічну 

систему, здатну до самоорганізації, компоненти якої зі структурних 

трансформуються у структурно-процесні: процес відтворення здоров’я, 

самоосвіти, двосторонньої взаємодії із соціумом та процес оновлення 

інформації» [106, с. 53]. 

Носій людського капіталу в умовах конкуренції на глобальному ринку праці 

змушений постійно актуалізувати знання, опановувати нові навички та 

способи взаємодії в цифровому середовищі. Тим самим він підвищує рівень 

своєї конкурентоспроможності та ціну своєї праці на ринку. У сучасних 

умовах скорочується попит на робочу силу, яка виконує рутинну працю, 

натомість зростає на інноваційну працю, оскільки остання стає основною 

важливим чинником створення та примноження національного багатства. 
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Згідно з даними Світового банку у 2017 р. у розвинутих країнах на людський 

капітал припадало 65% національного багатства, тоді як у країнах, що 

розвиваються, — тільки 41% [403]  (додаток В). 

З 1995 по 2014 р. світове багатство зросло на 66%, найвищі темпи зростання 

продемонстрували країни з розвинутою економікою. Частка країн із середнім 

рівнем розвитку у світовому багатстві зросла 19 до 28%, а частка країн із 

низьким рівнем розвитку залишилася без змін (The World Bank, 2018) [361]. 

Структуру національного багатства країн залежно від рівня їхнього розвитку 

наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Структура національного багатства країн у 2014 р., % 

 

Елемент структури 
Рівень розвитку економіки 

високий  середній  низький  

Людський капітал 40 19 5 

Індустріальний капітал 14 25 27 

Природні ресурси 46 56 68 

Джерело: за даними [361]. 

 

Е. Ганушек наголошує, що саме людський капітал є драйвером розвитку 

економіки країни. На думку науковця, головний чинник впливу на людський 

капітал — це система шкільної освіти, оскільки вона забезпечує 

довготривалий вплив на його якість [290]. Особливого значення набувають 

саме когнітивні якості людського капіталу, що формуються під час навчання 

у школі й безпосередньо впливають на рівень розвитку економіки країни.  

Освітні інвестиції в розвиток людського капіталу є найважливішими. 

Водночас у світі зберігається значний розрив у якості шкільної освіти не тільки 

між країнами, але і між окремими регіонами в межах країни. Згідно з даними 

звіту Світового банку у найбідніших країнах тільки 1 з 5 дітей молодшого 

шкільного віку володіє основами читання і математики [402]. Саме освіта 

https://econpapers.repec.org/RAS/pha97.htm
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дозволяє людині збільшити вартість свого людського капіталу та отримувати 

значно вищий дохід.  

У сучасній економіці головною рушійною силою виступає інноваційний 

людський капітал. «Основою нової економіки, рушійною силою соціальних 

трансформацій, соціальної динаміки є клас, від якого йде енергія, суспільне 

підживлення, — це креативний клас. До нього мають належати люди, здатні 

діяти нетрадиційно, інноваційно, творчо (вік, посада і навіть освіта тут не 

мають вирішального значення)» [116, с. 10-11]. 

Розвиток цифрових технологій висуває нові вимоги до людського капіталу та 

зумовлює формування нових якостей. Людський капітал в умовах цифрової 

економіки набуває нових властивостей і форм: інтелектуального капіталу, 

організаційного капіталу, сервісного капіталу, соціального капіталу, 

інноваційного капіталу, мережевого капіталу. Загальною змістовою 

характеристикою соціально-економічних відносин і властивостей людського 

капіталу є інформація [84, с. 42].  

Інноваційний людський капітал включає фахівців, які безперервно розвивають 

своє креативне мислення, професійні знання і навички та використовують їх 

для продукування новацій у будь-якій сфері економічної діяльності, 

здебільшого з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Останній чинник — це ознака сучасної цифрової економіки, що спрощує 

процес реалізації продукту креативного мислення. 

Людський капітал з позиції інформаційної ознаки є «сукупністю нових знань, 

унікальних, креативних здібностей, здатності до оновлення і націленості на 

досягнення успіху, що використовуються для досягнення високої 

конкурентоспроможності, лідерських позицій на ринку, забезпечення 

зростання капіталізації та вартості компанії» [84, с. 42]. 
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Водночас людській інноваційній праці притаманний індивідуальний характер, 

а представники креативного класу мотивовані на самовираження, що зміщує 

акцент із капіталізації компанії на особисту капіталізацію носія людського 

капіталу.  

Людський капітал формується під впливом багатьох чинників. У монографії 

«Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки» О. 

Грішнова пропонує класифікацію чинників впливу за: 

1) фазами відтворення — чинники формування і чинники використання 

людського капіталу регіону; 

2) характером впливу у процесі відтворення — інтенсивні, екстенсивні; 

3) рівнем впливу — макро-, мезо-, мікроекономічні й особистісні; 

4) результатами впливу — позитивні та негативні [71, с. 57]. 

Наведена класифікація розроблена з позицій регіонального підходу, оскільки 

умови формування та використання людського капіталу в той період не 

визначалися поширенням цифрових платформ в тому числі трудових, освітніх, 

а залежали переважно від регіональних чинників, є достатньо повною. 

В. Антонюк виокремлює економічні, соціальні, інституціональні та екологічні 

чинники формування, використання людського капіталу і забезпечення його 

конкурентоспроможності [47, с. 41].  

В умовах глобалізації та діджиталізації економіки людина отримує доступ до 

світових ресурсів і можливість пропонувати свої послуги на глобальному 

рівні. Це стимулює розвиток інноваційних форм людського капіталу. 

Формування, розвиток і використання людського капіталу вже не 

обмежуються регіоном, країною, де фізично проживає людина.  

Чинники впливу на розвиток людського капіталу та формування його 

інноваційних форм доцільно розділити на внутрішні та зовнішні залежно від 

середовища їх виникнення. До внутрішніх належать якості самої людини: 
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фізичні, психологічні, культурні, освітні тощо. Внутрішні чинники людського 

капіталу — це сукупність характеристик окремих індивідів із притаманними 

їм вродженими та набутими якостями. Кожен носій людського капіталу має 

унікальні характеристики, що складаються з якостей, отриманих у спадок, а 

також розвинених і здобутих у процесі навчання, роботи, обміну досвідом 

тощо.  

Інноваційний людський капітал складається з фахівців, які використовують 

свої професійні знання і навички для створення нового продукту в будь-якій 

сфері економічної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. Характерними особливостями інноваційного людського капіталу 

є: талант, який виявляється у спроможності до продукування інновацій, 

постійне оновлення навичок, мережеве співробітництво, внутрішня мотивація 

до професійного зростання, здоров’я.  

Внутрішні й зовнішні чинники формування і розвитку інноваційного 

людського капіталу тісно взаємопов’язані між собою, вливають один на 

одного та змінюються. Серед основних чинників зовнішнього середовища слід 

виокремити систему освіти та охорони здоров’я, конкуренцію, зовнішню 

мотивацію, ІКТ, соціально-культурне середовище. 

Важливим у запропонованій класифікації є наскрізне поєднання чинників за 

змістовною ознакою у двох площинах: зовнішні та внутрішні. Кожен чинник 

внутрішнього середовища знаходить своє продовження у відповідному 

зовнішньому чиннику, що дозволило їх об’єднати у пари. Сформовано такі 

пари: навички – система освіти; талант – конкуренція; креативне мислення –

соціально-культурне середовище; внутрішня мотивація – зовнішня мотивація; 

здоров’я – система охорони здоров’я; мережева взаємодія –інформаційно-

комунікаційні технології (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Чинники впливу на розвиток інноваційного людського капіталу 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 27]. 

 

Створені пари уможливлюють поглиблене розуміння сутнісних аспектів 

впливу чинників на формування і розвиток людського капіталу, а  також 

пов’язані між собою та впливають одна на одну.  

Перша пара чинників «навички – система освіти» надзвичайно важлива для 

формування та розвитку інноваційного людського капіталу. Саме освіта є 

початковою стадією інвестування в людський капітал. На цьому етапі індивід 

швидко нарощує свій запас людського капіталу за допомогою освіти, що з 

часом приводить до зростання продуктивності праці. Високий рівень освіти 

сприяє підвищенню продуктивності праці й одержанню вищих індивідуальних 

доходів. Це, у свою чергу, зумовлює збільшення споживчих витрат і ринкового 
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попиту, виступає стимулом для розвитку і, як наслідок, прискорює економічне 

зростання [27, с. 48-49] 

У сучасних умовах освіта стає все більш відкритою і доступною для  значної 

кількості людей, які мають потребу в удосконаленні та розвитку своїх знань, 

професійних якостей, компетенцій. Разом із звичайними формами навчання 

активно розвиваються дистанційні, які й обумовлюють доступність і масовість 

освіти.  

Перші спроби використання інтернету в освітній діяльності здійснили 

співробітники Тюбінгенського університету Еберхарда Карла (нім. Eberhard 

Karls Universität Tübingen) у Німеччині, які у 1999 р. розмістили в мережі свої 

лекційні матеріали. Сьогодні існує значна кількість вебресурсів, які надають 

онлайн-освіту на платній та безоплатній основі. У 2012 р. стартували три 

найбільших проєкти, які пропонують онлайн-програми для студентів з усього 

світу: Coursera (заснований професорами Стенфордського університету), edX 

(спільний проєкт Масачусетского технологічного інституту і Гарвардського 

університету) та Udacity (заснований професорами Стенфордського 

університету).  

Найуспішнішим серед них є Coursera — стартап у сфері онлайн-освіти, який 

уже нараховує понад 45 млн слухачів зі 190 країн [255]. Цей проєкт дозволяє 

пройти повний інтерактивний курс у викладі професора однієї з кращих шкіл 

світу. Його місія — навчити мільйони студентів з усього світу, змінюючи 

метод традиційного навчання. Станом на початок 2020 р. проєкт охоплював 

більш ніж 3900 курсів, розроблених викладачами 190 університетів із 27 країн 

[255]. Проєкт активно розвивається, зокрема впроваджена нова послуга 

«Online Degrees» — можливість здобуття науково-освітнього ступеня 

бакалавра та магістра у сфері бізнесу, інформаційних технологій, науки про 

бази даних (data science). Тривалість навчання становить 1-4 роки, вартість — 

від 15 до 25 тис. дол. США з можливістю оплати в розстрочку [255].  
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У той же час успішне опанування онлайн-курсів передбачає високий рівень 

вмотивованості учасників, самостійність у навчанні. Відкритість і доступність 

освіти дозволяють індивіду опановувати та поліпшувати навички, на які є 

попит на ринку праці. 

Особливої актуальності онлайн-навчання набуває під час глобальних 

викликів, зокрема таких як пандемія від COVID-19, коли чи не єдиним 

джерелом одержання освітніх послуг стає навчання з використанням 

дистанційних технологій.  

Окремі освітні платформи запропонували глобальну допомогу університетам 

та коледжам щодо організації освітнього процесу під час пандемії. Прикладом 

є освітня платформа Coursera, яка запропонувала безкоштовний доступ до 

своїх курсів та спеціалізацій. Заклади освіти можуть записувати студентів до 

31 липня 2020 р. на курси та користуватися інструментами адміністрування 

[255]. 

Традиційно навички поділяють на жорсткі (hard skills) та м’які (soft skills). До 

жорстких належать суто професійні компетенції, а попит на них зумовлений 

масовим характером виробництва, який притаманний IV технологічному 

укладу. Жорсткі навички були вимогою ефективного застосування технологій 

виробництва, які домінували на довгій хвилі цього укладу та зумовлювали 

«довічну» зайнятість працівника на одному підприємстві. 

До другої групу навичок належать такі: вміння переконувати, налагоджувати 

зв’язки, лідерські якості, особистісний розвиток, критичне мислення, вміння 

дотримуватися термінів тощо. Попит на м’які навички ознака V 

технологічному укладу, який характеризується підвищенням гнучкості 

виробництва. Попит на м’які навички підвищують мобільність робочої сили. 

У звіті The Future of Jobs 2018 наведено навички, які будуть затребуваними до 

2022 р., зокрема:  
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– навички до навчання та опанування стратегічного мислення;  

– аналітичне та інноваційне мислення; 

– креативність, оригінальність й ініціативність; 

– технологічний дизайн і програмування; 

– критичне мислення; 

– комплексне вирішення проблем;  

– емоційний інтелект;  

– лідерство і соціальний вплив; 

– вирішення проблем, аналіз ідей та оцінювання систем [365]. 

Наведені навички належать до м’яких. Це зумовлено необхідністю вирішувати 

складні завдання, що належать до різних сфер діяльності та передбачають 

тісну взаємодію фахівців.  

При переході до VІ технологічного укладу з’являється попит на принципово 

нові навички, які доцільно визначити як смарт-навички. Це зумовлено 

технологіями названого укладу, зокрема наноелектронікою, 

нанобіотехнологією, наносистемотехнікою, молекулярною та нанофотонікою, 

які формують нові вимоги до навичок персоналу. До смарт-навичок вважаємо 

за доцільне віднести вміння створювати новий продукт та/або покращувати 

характеристики наявного, приймати нестандартні рішення, стратегічне 

передбачення, і головне, вміння взаємодіяти з «розумними» цифровими 

технологіями (наприклад, штучним інтелектом (ШІ). Наведений перелік не є 

вичерпним та має актуалізуватися відповідно до рівня розвитку цифрових 

технологій.  

У пару поєднано мережеву взаємодію та ІКТ. Розвиток технологій зумовив 

новий тип взаємодії між учасниками трудового процесу та змінив сутнісне 

розуміння робочого місця, принципи його організації. Інформаційні технології 

уможливили взаємодію працівників у цифровому робочому просторі, 
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трансформувавши соціально-трудові відносини в цифровий формат. Разом із 

тим соціальна складова віртуальної взаємодії набула особливого значення.  

Названа пара чинників тісно пов’язана з навичками та системою освіти. 

Онлайн-освіта стала можливою завдяки активному розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. Сучасні цифрові технології все інтенсивніше 

проникають у трудову сферу, їхній вплив змінює структуру зайнятості, 

підвищує рівень мобільності робочої сили і водночас вимоги до освітнього та 

професійного рівня працівників, а також рівня володіння ІКТ. Цьому сприяють 

такі глобальні тенденції в інформатизації суспільства: 

1) розвиток Інтернету речей — об’єднує людей, організації, інформаційні 

ресурси та створює нову інфраструктуру, яка може не тільки обробляти великі 

масиви інформації, але і сприятиме підвищенню продуктивності праці та 

забезпечить інноваційне поліпшення життя населення; 

2) широке використання аналізу великих даних — змінить процес 

виробництва та надання послуг. Ця технологія дозволяє вдосконалювати 

рішення у сфері бізнесу, політики тощо. Її використання передбачає наявність 

у працівника аналітичного мислення, цифрових навичок;  

3) розвиток хмарних технологій — знизить затрати на доступ підприємств до 

цифрової інфраструктури. Хмарні технології формують сучасне цифрове 

бізнес-середовище та нові умови для праці, що сприяє підвищенню 

ефективності бізнесу; 

4) штучний інтелект (ШІ) — новий об’єкт на ринку праці, який підвищує 

продуктивність, знижує затрати часу. ШІ використовується а багатьох видах 

економічної діяльності. Застосування штучного інтелекту у процесі праці 

вимагає нових компетенцій та навичок від працівника. Такими навичками 

можуть бути: цифрові компетенції, вміння взаємодіяти зі штучним інтелектом 

(ITU, 2017) [314]. 

С. Дятлов і М. Доброхотов у структурі людського соціального капіталу 

виокремлюють бриджинговий капітал — інститут довіри між різнорідними 
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членами суспільства та бондинговой капітал — феномен довіри в однорідних 

групах суспільства [83, с. 27]. Ці якості є актуальними і затребуваними в 

цифровій економіці, що зумовлено розвитком її мережевого сегменту. 

Ефективна робота над проєктами у глобальному мережевому середовищі 

можлива тільки за умови довіри між членами тимчасової проєктної команди. 

Наступна пара чинників «талант – конкуренція» тісно пов’язана з 

попередніми. Цифрові технології формують не тільки можливості для освітніх 

інвестицій в особистий людський капітал, але і створюють глобальне цифрове 

середовище для конкуренції талантів. Глобалізація є чинником, що впливає на 

мобільність людського капіталу, її суть полягає в неухильному зростанні 

взаємозалежності економік окремих країн та регіонів і формуванні глобальних 

ринків, зокрема глобального ринку праці. Глобальний ринок праці відкриває 

нові можливості завдяки технологіям та інвестиціям, підвищує рівень 

мобільності працівників, що зумовлює посилення конкуренції між ними [27, 

с. 50]. У цифровій економіці затребуваними стають саме інноваційні форми 

людського капіталу. 

Індекс рівня глобалізації країн світу (KOF Index of Globalization), створений 

Швейцарським економічним інститутом, показує масштаби інтеграції тієї або 

іншої країни у світовий простір. Показники індексу об’єднані в три групи: 

економічна, соціальна і політична глобалізація.  

Найбільш інтегрованими у світове господарство країнами є Швейцарія, 

Нідерланди, Бельгія, Швеція, Велика Британія, індекс глобалізації яких 

перебуває в діапазоні від 91,19 до 89,84. Країни колишнього СРСР 

демонструють дещо нижчі показники: Естонія — 18 місце (індекс 83,77), 

Литва — 28 (81,34), Латвія — 32 (80,57), Україна — 45 (74,83), Росія — 

51 місце (індекс 72,45) (The 2019 Index of Globalization. Rankings for the year 

2017) [360].  
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Слід зауважити, що три критерії з двадцяти чотирьох, за якими визначають 

індекс глобалізації, характеризують рівень розвитку мережі Інтернет у країні: 

кількість користувачів, кількість хостів і перелік безпечних послуг, за 

допомогою яких здійснюється комунікація, пошук інформації, грошові 

трансакції.  

Глобалізація та інформаційно-комунікаційні технології обумовлюють не 

тільки трансформацію ринку праці, але і формування його цифрової 

інфраструктури. Остання є необхідним чинником забезпечення взаємодії між 

працівниками та роботодавцями у глобальному цифровому просторі. У 

країнах ЄС за рішенням Європейської комісії у 1993 р. була створена система 

міжнародного обміну вакансій EURES. Ця мережа співпрацює з державними 

службами зайнятості країн ЄС і забезпечує доступ до єдиного інформаційного 

простору 31 європейській країні: 27 державам-членам ЄС, а також Ісландії, 

Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Крім того, в кожній країні ЄС у 

структурі Державної служби зайнятості є фахівці EURES, які безкоштовно 

консультують з питань працевлаштування. Станом на кінець 2019 р. на сайті 

налічувалося близько 3,5 млн вакансій, розміщених 15 432 зареєстрованих 

роботодавців, а 100,3 тис. здобувачів розмістили свої резюме. На сайті 

пропонують послуги консультування більш ніж 1 тис. консультантів [269]. Цей 

сайт є прикладом цифрової інфраструктури щодо пошуку працівників і 

вакантних робочих місць. 

Конкуренцію за кращі умови та оплату праці у глобальному цифровому 

середовищі допомагає вигравати, разом із затребуваними навичками, талант, 

який притаманний носію людського капіталу. Талант — це найвищий рівень 

виявлення людських здібностей. Талант, як і всі інші здібності, людина може 

вдосконалювати й розвивати впродовж усього життя за наявності 
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сприятливого середовища. Сприятливі умови для розвитку здібностей 

створює шкільна, професійна та вища освіта, цінності, які сповідуються в 

родині, соціокультурне середовище. В умовах сучасної економіки формується 

нове цифрове середовище, що сприяє розвитку цифрових здібностей і 

талантів. 

Нову концепцію людського капіталу розробляють дослідники Вищої школи 

економіки Росії. Концепція «Людський капітал 2.0» була озвучена 

І. Фруменом на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2018 р. 

Згідно з нею найбільш важливими компонентами людського капіталу в 

сучасній економіці є активність і здатність трансформувати середовище, тобто 

бути агентом змін [223]. 

Найбільш затребуваним проявом людських здібностей є здатність бути 

агентом змін. Саме такі особистості трансформують наявні інститути і 

структури під потреби сучасності та роблять зовнішнє середовище більш 

сприятливим для розвитку і реалізації потенціалу індивіда. Отже, носії таких 

здібностей виступають драйверами розвитку економіки. 

Креативне мислення — здатність людини мислити нестандартно, виходити за 

існуючі рамки, що надає можливість знаходити нові рішення і підходи та 

продукувати нові ідеї. Креативне мислення формує нові цінності, стиль життя 

та створює нове креативне цифрове суспільство і соціальне середовище його 

взаємодії. Об'єднання в пару креативного мислення та соціально-культурного 

середовища обумовлене значущістю сприятливого середовища для розвитку 

креативного класу. Розвиток креативних здібностей та формування 

креативного класу можливе тільки за умови створення сприятливого 

середовища.  
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Креативність впливає на формування мотивації (зовнішня – внутрішня) 

індивіда. Мотивація креативної праці визначається багатьма чинниками, серед 

яких слід відзначити матеріальну зацікавленість і психологічне задоволення 

від праці. Однак матеріальна винагорода не завжди є вирішальним чинником 

для представників креативного класу, оскільки йдеться про носіїв творчого 

потенціалу. Для останніх це самореалізація, досягнення успіху у своїй 

професії, свобода у виборі умов праці, незалежність у прийнятті рішень, 

свобода пересування. 

На думку Т. Амабіле, внутрішня мотивація сприяє творчому процесу, у той час 

як зовнішня шкодить йому. Якщо стимулом творчої роботи виступає 

зацікавленість і задоволення, то одержаний результат може бути значно 

кращим, ніж у випадку нав’язаної ззовні мети [236]. 

Внутрішня мотивація формується на підставі значущості для індивіда роботи, 

яка виконується, та можливості досягнення успіху за умови належного 

виконання завдань. Зміна внутрішніх чинників людського капіталу значною 

мірою визначається процесами, що відбуваються в зовнішньому середовищі 

людського капіталу. Зовнішня мотивація створюється під впливом трьох груп 

чинників: соціальних, культурних й економічних. Роботодавець формує 

зовнішню мотивацію для працівника через систему оплати праці, 

соціокультурний клімат на підприємстві. В епоху цифрової економіки 

роботодавці конкурують між собою у глобальному просторі за створення 

оптимальних умов для заохочення найманих працівників і залучених 

фрілансерів. 

Важливою для формування та розвитку людського капіталу є пара чинників 

«здоров'я – система охорони здоров'я», що забезпечує ефективну реалізацію 

всіх інших. Здоров’я дозволяє реалізувати продуктивну працю носія 

людського капіталу та залежить від сукупності генетичних, фізіологічних, 

культурних, соціальних, економічних та ін. чинників. Здоровий спосіб життя 

формує та розвиває як фізичні, так і психологічні якості. До останніх належать: 
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упевненість, наполегливість, вмотивованість, стресостійкість, 

врівноваженість. Задовільний стан здоров’я є однією з умов, що дозволяє 

реалізовувати людині свої таланти, здібності та навички.  

Зовнішні чинники формують сприятливі умови для розвитку та поліпшення 

внутрішніх чинників людського капіталу. Запропоновані пари допомагають 

виявляти розриви між ними та невідповідності між програмами, які 

спрямовані на формування і розвиток якісних характеристик людського 

капіталу і стратегіями економічного і соціального розвитку національної 

економіки, які сприяють розвиток зовнішніх факторів. Розроблена 

класифікація є зручним інструментом для визначення пріоритетів розвитку 

людського потенціалу, які доцільно використовувати при розробці стратегій 

сталого розвитку країни та регіонів.  

 

2.2 Взаємовплив і взаємозв’язок розвитку людського капіталу та 

трансформації форм зайнятості 

 

Людський капітал є найважливішим стратегічним ресурсом сучасної 

економіки і головним джерелом національного багатства. Знання набувають 

все більшої ваги як чинник підвищення конкурентоспроможності і 

підприємства, і країни загалом. Інтелектуальна праця сприяє запровадженню 

нових технологій, збільшенню обсягів ВВП та поліпшенню добробуту 

громадян. 

Інвестиції в інтелектуальний капітал забезпечують зростання продуктивності 

праці, зокрема в країнах ЄС і США на 20-34%. Про це свідчать дані звіту ОЕСР 

«Підтримка інвестицій в інтелектуальний капітал, розвиток та інновації» [350]. 

Підприємства й уряди розвинутих країн змінюють структуру інвестицій, 

збільшуючи капіталовкладення в нематеріальні активи, розвиток персоналу, 

удосконалення організаційної структури та бізнес-процесів. Поступово 
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відбувається процес заміщення фізичного капіталу інтелектуальним, оскільки 

саме інвестиції в інтелектуальний капітал є найбільш прибутковими і 

найшвидше забезпечують як економічний, так і соціальний ефект. 

Якість людського капіталу та чинники його формування визначені у звіті 

Світового банку «Індекс людського капіталу» (The human capital index — HCI, 

2018) [291]. Це дослідження спрямоване на виявлення чинників зростання 

якості людського капіталу та скорочення бідності.  

Основу рейтингу становлять п’ять чинників, що впливають на продуктивність 

людського капіталу: виживання дітей віком до 5 років; охоплення шкільною 

освітою; якість навчання; здорове зростання; виживання дорослих. Найкращі 

показники демонструють такі країни: Сінгапур — 0,88, Республіка Корея — 

0,84, Японія — 0,84, Гонконг — 0,82. Ці показники свідчать про потенційну 

продуктивність праці людського капіталу та потенційні втрати національного 

багатства країни. Тобто для наведених країн потенційна продуктивність праці 

становить 88-82%, а потенційні втрати національного багатства — від 12 до 

18% [291]. 

До країн-аутсайдерів належать бідні країни з низьким рівнем ВВП, серед яких 

останні місця посіли: Чад (0,29), Південний Судан (0,30), Нігер (0,32), 

Малі (0,32), Ліберія (0,32), Нігерія (0,34). Відповідно потенційна 

продуктивність праці становить близько 30%, а втрати національного 

багатства — близько 70% [291]. 

Існує тісний двосторонній зв’язок між рівнем економічного розвитку країни та 

рівнем розвитку людського капіталу. Це пояснюється тим, що з одного боку, 

розвинуті країни мають більші можливості інвестувати в освіту, здоров’я 

населення та поліпшення соціального клімату, а з іншого — більш якісний 

людський капітал забезпечує кращий економічний і соціальний результат. 

Велике значення для розвитку людського капіталу також має сприятливе 

зовнішнє середовище, створене державою для своїх громадян.  
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Сукупний людський капітал складається з окремих освічених, здібних і 

талановитих людей з яскраво вираженою індивідуальністю. Він завжди був 

найскладнішим чинником виробництва й управління, але в сучасних умовах 

ця складність багаторазово зростає. Основні характерні ознаки людського 

капіталу у традиційній та цифровій економіці наведено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Характеристики людського капіталу у традиційній та цифровій 

економіці 

 

Характеристика Традиційна економіка Цифрова економіка 

1 2 3 

Власник  Працівник — носій інтелектуальних, фізичних, 

психологічних здібностей 

Споживач Роботодавець  

 

Роботодавець або сам 

працівник, якщо це самозайнята 

особа 

Інвестор Найчастіше — 

роботодавець, державні 

освітні структури 

Роботодавець, але дедалі 

частіше — сам працівник 

Структура 

людського 

капіталу 

(загальний і 

специфічний) 

Значна частка 

специфічного 

людського капіталу, 

який має цінність тільки 

для одного конкретного 

роботодавця 

Зменшення частки 

специфічного капіталу з 

одночасним збільшенням 

загальних знань і навичок, які 

мають цінність для багатьох 

роботодавців 

Мотиви 

економічної 

поведінки 

Суттєве переважання 

матеріальних мотивів 

Збільшення впливу негрошових 

чинників: визнання успіху, 

можливості для саморозвитку, 

додатковий вільний час, 

гнучкий графік роботи тощо 

Рівень 

мобільності  

людського 

капіталу 

Незначний 

(роботодавець 

стимулює стабільність, 

лояльність працівника 

до підприємства)  

Висока професійна і 

територіальна мобільність. 

Зростання частки тимчасово 

зайнятих 

  



125 

 

Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 

Основна сфера 

зайнятості 

Промисловість  Сфера послуг 

Державне 

регулювання  

Гарантування 

соціального захисту 

найманого працівника 

Зниження рівня соціальних 

гарантій держави внаслідок 

поширення нестандартної 

зайнятості, послаблення ролі 

профспілок і фактична 

відсутність цифрових 

інструментів регулювання 

соціального захисту  

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 74 , с. 88]. 

 

Наведені характерні ознаки дозволили сформувати кілька принципових 

положень щодо особливостей використання людського капіталу на сучасному 

ринку праці:  

1. Людський капітал є невід’ємним від свого носія — людини і належить їй 

разом з усіма вродженими та набутими властивостями. Кожен носій знань, 

умінь, досвіду має свій унікальний комплекс характеристик і властивостей, що 

сформувалися під впливом певних чинників. А головне — людський капітал 

здатен розвиватися і накопичуватися. При цьому інвестором його розвитку 

може виступати як роботодавець, так і сам працівник. Роботодавець може 

інвестувати в людський капітал прямо й опосередковано через оплату 

навчання, підвищення кваліфікації, а також через надання можливості 

набувати досвід у компанії, спілкуватися з колегами тощо. 

Проте головним інвестором є сам працівник, оскільки, по-перше, людина 

завжди інвестує свої сили і час в нарощування власного людського капіталу; 

по-друге, рішення про доцільність й інтенсивність набуття нових знань, 

досвіду, саморозвитку в тій чи іншій сфері залишається за нею. При цьому чим 

вищий професійний, інтелектуальний рівень працівника, більші можливості 

до продукування інновацій, тим вищий рівень його конкурентоспроможності 
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[74, с. 89]. Слід підкреслити, що ознакою сучасної цифрової економіки є поява 

та поширення інноваційних форм людського капіталу.  

Інноваційні форми людського капіталу підвищують здатність особи 

пристосовуватися до змін у технологічному й економічному середовищі, що 

робить її більш гнучкою і мобільною, незалежно від місця здійснення трудової 

діяльності [104]. Сьогодні зростає попит на професіоналів, які, крім глибоких 

знань за спеціальністю, комп’ютерної грамотності, володіння іноземними 

мовами, демонструють також навички у використанні електронних мереж і 

віртуальній співпраці, креативне мислення, професійні знання в суміжних 

сферах, професійну відповідальність, адаптивність і мобільність. Певні 

інноваційні форми людського капіталу дуже швидко поширюються і стають 

уже не конкурентною перевагою, а обов’язковою вимогою до сучасного 

працівника. 

2. Основним сектором використання людського капіталу в сучасній економіці 

є сфера послуг. Згідно з експертними оцінками частка зайнятих у 

невиробничій сфері в розвинутих країнах становить 60-80% від загальної 

зайнятості. Сфера послуг є дуже динамічною та активною у застосуванні 

інформаційних технологій. У зв’язку зі специфікою ця сфера економіки не 

потребує значних матеріальних витрат і має значний потенціал для 

нарощування інтелектуального капіталу, передусім людського. З’явилися нові 

інтелектуальні компанії, які мають незначні матеріальні активи, що надає 

можливість суттєво знизити затрати на їх утримання та спрямувати інвестиції 

в інтелектуальний капітал.  

Крім того, активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

зумовлює потребу насамперед цього сектору економіки в інноваційних 

формах людського капіталу. 

Високий професіоналізм, як основа і глибинна сутність людського капіталу, у 

сучасних умовах потребує «інноваційного оформлення» у вигляді 
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комп’ютерної грамотності, знання іноземних мов, вміння працювати в 

мережах, широких компетенцій, зокрема в суміжних сферах, професійної 

відповідальності, адаптивності, мобільності. Особливості людського капіталу 

(насамперед спроможність до інновацій) зумовлюють його унікальність, а 

отже, надають можливість обирати роботодавця, форму зайнятості, умови 

праці, форму винагороди. Унікальність якостей носія людського капіталу 

підвищують конкурентоспроможність на ринку праці. Це дозволяє 

талановитому працівникові дистанціюватися від роботодавця та працювати 

незалежно. 

3. Для сучасних економічних систем характерною є трансформація структури 

людського капіталу у зв’язку зі зниженням частки специфічного людського 

капіталу. Своєрідним показником визначення рівня загального людського 

капіталу може бути частка працівників, які працюють за договорами з 

обмеженим терміном дії.  

Із 1980 р. середнє значення цього показника по країнах ОЕСР поступово 

зростає з 9,2% у 1980 р. до 11,7% у 2018 р. Частка зайнятих за тимчасовими 

контрактами у країнах Євросоюзу (EU-28) є дещо вищою та в 2018 р. складала 

14,8 % [354]. Слід відзначити тісний зв’язок між віком працівника та 

тимчасовим статусом його роботи: з одного боку, чим молодший працівник, 

тим важче йому знайти постійну роботу, яка б його влаштовувала, а з іншого 

— за специфікою молодіжних потреб такі працівники більш схильні до роботи 

за договорами з обмеженим терміном дії.  

Зокрема, у середньому по країнах ОЕСР у 2018 р. у віковій групі 15-24 роки за 

тимчасовими контрактами працювало 25,7% від загальної кількості зайнятих, 

у групі 25-54 роки — 9,8, у групі 55-64 роки — 8,2%. Найбільше зростання 

частки тимчасової зайнятості характерне саме для молоді. Так, у 1980 р. 

показники за віковими групами складали: 15-24 роки — 17,5%; 25-54 роки — 

7,1, 55-64 роки — 7,9%. У країнах Євросоюзу (EU-28) віковий розрив серед 
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працюючих за тимчасовими контрактами є значно більшим: у 2018 р. у віковій 

групі 15-24 роки їх частка складала 43,5% від загальної кількості зайнятих, у 

групі 25-54 роки – 12,1, у групі 55-64 роки – 6,6% [354].  

Таким чином, однією з важливих тенденцій сучасного ринку праці є 

збільшення кількості тимчасових працівників. Основними чинниками, що 

зумовлюють попит підприємств на тимчасових співробітників, є: зниження 

витрат, сезонні коливання попиту, можливість заміщення співробітників, 

швидка адаптація підприємства до економічних циклів, відсутність 

зобов’язань у питаннях гарантування зайнятості [74, с. 90].  

4. Попит серед роботодавців на тимчасових працівників зумовлює появу та 

активний розвиток посередницьких фірм, які спеціалізуються на підборі й 

рекрутингу персоналу на умовах лізингу й аутстафінгу [74, с. 90].  

За даними Євростату частка тих, хто працює на умовах агентської зайнятості 

у країнах ЄС, є незначною і в 2018 р. становила 2,2% серед чоловіків та 1,5% 

серед жінок. За країнами значення показника коливається від 4,5% серед 

чоловіків і 6,0% серед жінок у Словенії, 4,1% серед чоловіків і 3,6% серед 

жінок в Іспанії до 0,3% серед чоловіків і жінок в Угорщині, 0,2% серед 

чоловіків і 0,3% серед жінок у Греції та 0,6% серед чоловіків і 0,5% серед жінок 

у Великій Британії [356]. 

Найбільшими ринками агентської зайнятості є Китай, Японія та Австралія. У 

2016 р. кількість осіб, які працювали на умовах агентської зайнятості в цих 

країнах, становила 13,5 млн. Сукупний обсяг заробітку на даному ринку досяг 

96,1 млрд євро. На ринку функціонувало 32,9 тис. приватних агентських 

компаній. Ринок Північної Америки надав можливість 15,4 млн осіб отримати 

роботу на умовах агентської зайнятості, кількість компаній-посередників 

становила 10,3 тис., обсяг отриманого доходу досяг 5,2 млрд євро [265].  
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Європейський ринок агентської зайнятості є не таким містким. Так, його обсяг 

у 2016 р. складав 9,4 млн осіб, обсяг отриманого доходу — 139 млрд євро. 

Найменший ринок агентської зайнятості у Південній Америці — його 

місткість становила 1,3 млн осіб, обсяг доходів — 5,2 млн євро [265]. 

5. Для сучасного ринку праці характерна поява нових форм організації праці. 

Суттєво знижувати витрати на персонал дозволяє така форма, як 

краудсорсинг. Краудсорсинг (англ. crowd — «натовп» і sourcing — 

«використання ресурсів») — це передача певних виробничих функцій 

невизначеному колу осіб на підставі публічної оферти без укладання 

трудового договору, тобто мобілізація людських ресурсів, як правило, на 

конкурсній основі за допомогою інформаційних технологій, а саме глобальних 

інформаційних платформ, для вирішення певних завдань.  

Найбільшою у світі платформою краудсорсингу є Witmart. Вона об’єднала 

12,6 млн користувачів, які надають послуги щодо графічного дизайну, 

перекладу, вебдизайну, копірайтингу, продажу, аналітики, маркетингу тощо. 

Обсяг виконаних робіт станом на початок 2020 р. становив 1,1 млрд дол. США 

[380]. Платформа Topcoder — це співтовариство, яке налічує понад 1 млн 

розробників програмного забезпечення, аналітиків, дизайнерів. 

Можливостями даної платформи користувалися Гарвардська школа бізнесу, 

AMD, DAPRA, Alcatel, ESPN, AOL, ING, UBS, Яндекс, Google, Yahoo, 

Microsoft [389]. 

6. Змінюється зовнішнє середовище трудового процесу, що зумовлено 

активним використанням цифрових технологій, роботизацією, поширенням 

цифрових платіжних систем. Під впливом розвитку цифрових технологій 

відбувається трансформація структури робочих місць, а саме зростає кількість 

робочих місць, які потребують цифрових навичок. Так, за прогнозом комісії з 

правових питань Європарламенту частка робочих місць у Європі, які 

потребуватимуть базових цифрових навичок, у 2020 р. становитиме 90%. При 
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цьому незадоволена потреба у фахівцях галузі IКТ у 2020 р. становитиме 

825 тис. осіб [270]. 

7. Економічна поведінка працівника залежить не тільки від економічних 

чинників, таких як рівень заробітної плати, соціальне забезпечення тощо. 

Значною мірою на рішення індивіда впливають нематеріальні чинники: 

кар’єрне зростання, можливості для розвитку та самореалізації, визнання його 

досягнень, гнучкий графік роботи, більша свобода у використанні вільного 

часу. При цьому працівник, який досяг успіху у своїй професійній діяльності, 

має широкі можливості у виборі роботодавця і нерідко з часом приходить до 

рішення «працювати на себе» [74, с. 90]. 

Частка самозайнятих у 2018 р. по країнах ОЕСР коливалася від 6,3% до 33,5%. 

Як правило, найвищий рівень самозайнятості характерний для країн із нижчим 

рівнем доходу, таких як Греція (33,5%), Туреччина (32,0%), Мексика (31,6%). 

Для порівняння: США — 6,3%, Норвегія — 6,5% [340].  

Самозайнятість дає значні можливості для самореалізації, досягнення успіху у 

своїй сфері, оскільки особа працює сама на себе, вона має високий рівень 

вмотивованості. Водночас масова самозайнятість на простих, 

некваліфікованих роботах здебільшого свідчить про брак продуктивних 

робочих місць в економіці, ніж про свідомий добровільний вибір працівника. 

8. Активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і доступність 

інтернету вдома зумовлюють переміщення певної кількості робочих місць за 

межі виробничих й офісних приміщень та поширення дистанційної зайнятості. 

Це, у свою чергу, викликає появу нових форм організації робочого місця. 

Зокрема, все більшої популярності набувають такі локації, як коворкінг, 

спільнолаб (лабораторії спільного користування) тощо [74, с. 91]. 

Прикладом ефективного й одночасно безкоштовного коворкінг-центру є 

Hacker Dojo (Силіконова долина),  який крім стандартного обладнання надає 



131 

 

ще й майстерню, оснащену різним обладнанням — від паяльників і 

мікроскопів до 3D-принтера й елементів робототехніки. Також у рамках 

центру відбуваються зустрічі між розробниками інновацій та потенційними 

інвесторами [386]. 

У цілому така форма організації робочого місця використовується в усьому 

світі, зокрема в Україні. Перші коворкінги в нашій країні з’явилися у 2009 р., 

що передусім пов’язано з економічною кризою, вивільненням значної 

кількості офісних площ і неможливістю підприємців надалі сплачувати велику 

орендну плату. Коворкінги працюють у всіх обласних містах України. Така 

форма організації робочого місця користується найбільшим попитом серед 

електронних фрілансерів і стартапів. 

Існує об’єктивний і стійкий взаємозв’язок між людським капіталом і формами 

зайнятості. Він відображає об’єктивний стан речей, оскільки і людський 

капітал, і форми зайнятості — це категорії, які належать до однієї сфери 

економіки — економіки праці, реалізуються на одному ринку — ринку праці 

та зазнають впливу однакових чинників. 

Під впливом зовнішніх чинників формуються нові характеристики людського 

капіталу, що мотивують його носіїв обирати більш зручні для них форми 

зайнятості. Взаємозв’язок і взаємообумовленість зміни людського капіталу та 

форм зайнятості наведено на рисунку 2.2. 

Прямий взаємозв’язок між вказаними категоріями проявляється в тому, що 

людський капітал реалізується на ринку праці через ті чи інші форми 

зайнятості. Розвиток людського капіталу впливає на форми зайнятості та 

змінює їх.  

Зворотний зв’язок проявляється в тому, що трансформація форм зайнятості 

надає додаткові можливості для накопичення людського капіталу, внаслідок 

чого відбувається його розвиток. 
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Рисунок 2.2 – Взаємозв’язок і взаємообумовленість зміни людського капіталу 

та форм зайнятості 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 74]. 

 

Зазначені економічні категорії не тільки взаємопов’язані, але й обумовлюють 

зміни одна одної. Основні форми взаємообумовленостей: 
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1) розвиток людського капіталу прямо залежить від інвестицій, усе частіше 

інвестором виступає сам працівник, що забезпечує не тільки підвищення його 

професіоналізму та конкурентоспроможності, але і рівня його вмотивованості. 

Це зумовлює прагнення носія людського капіталу працювати на самого себе. 

З іншого боку, самозайнятість призводить до зміни свідомості індивіда, 

оскільки він вже отримує не заробітну плату, а дохід, що стимулює його і 

надалі інвестувати у свій розвиток; 

2) розвиток людського капіталу змінює його структуру, що проявляється у 

збільшенні частки загального людського капіталу. Це підвищує рівень 

мобільності працівників та зумовлює попит на тимчасову зайнятість. З іншого 

боку, збільшення кількості тимчасово зайнятих призводить до підвищення 

рівня конкуренції між носіями людського капіталу, що, у свою чергу, 

стимулює розвиток людського капіталу; 

3) поява інноваційних форм людського капіталу, які передбачають 

насамперед використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

обумовлює розвиток нових цифрових видів зайнятості, що забезпечує 

розвиток цифрових навичок, розширення компетенцій, підвищення 

професіоналізму носіями людського капіталу 

 

2.3 Цифровізація як чинник докорінних змін у змісті та характері 

трудових процесів 

Глобалізація та цифровізація суспільства мають визначальний вплив на ринок 

праці. Формування глобального інформаційного середовища є об’єктивним 

процесом, основу якого становить активний розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій і повсюдне проникнення їх в усі сфери 

суспільства. Перехід до цифрової системи господарювання базується на 

технологічному розвитку, який характеризується значною динамічністю та 

визначає процеси трансформації ринку праці, зміни її змісту та характеру. 

Висока мобільність суб’єктів підприємництва створює нову структуру 
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зайнятості, забезпечує появу нових форм організації праці, широке 

використання нового виду діяльності – інформаційного, стимулює розвиток 

інновацій та творчого пошуку. 

Головну роль у формуванні глобального цифрового середовища відіграє новий 

виробничий ресурс — інформація, а знання стають вирішальним чинником 

виробництва. Крім того, інформаційно-комунікаційні технології створюють 

можливості для самореалізації та отримання грошової винагороди 

працівниками незалежно від місця їхнього перебування.  

Результати дослідження групи Infodev Світового банку «Карта віртуальної 

економіки» свідчать, що інформаційна діяльність сьогодні забезпечує реальні 

можливості отримання доходу працівниками країн, які розвиваються [246]. За 

даними цього дослідження понад 100 тис. осіб у таких країнах, як Китай та 

Індія, заробляють за допомогою розробки онлайн-ігор, вебсайтів тощо. Таким 

чином, сучасні інформаційні технології є одним із важливих чинників 

вирішення проблем зайнятості та бідності, зокрема у країнах, що 

розвиваються. 

Високий рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

зумовлений пріоритетністю сфери цифрових технологій у державній політиці 

країни, створенням сприятливого середовища, розвинутою інфраструктурою, 

інвестиціями. 

Проте численні дослідження свідчать про відсутність прямого зв’язку між 

витратами на ІКТ-сектор та отриманим прибутком, продуктивністю праці 

(комп’ютерний парадокс) [248; 346]. Особливість використання ІКТ у 

суспільному виробництві полягає в тому, що ефект насамперед реалізується в 

підвищенні якості послуг, удосконаленні сервісу, ширших споживчих якостях, 

тобто у більш повному забезпеченні суспільних потреб. 

Перехід від індустріальної до цифрової системи господарювання 

супроводжується переважанням якісних характеристик над кількісними, а 



135 

 

старі критерії розвитку вже не відображають об’єктивно реальність. Такий тип 

розвитку А. Гриценко називає реконструктивним і відзначає, що він базується 

на «на безперервній зміні структур економічної діяльності та її результатів». 

На його думку, «старі критерії розвитку перестають адекватно відображати 

реальність», а отже, зростання ВВП у цифровій економіці не є мірою 

ефективності її розвитку [70]. 

Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям відбуваються якісні зміни 

в людських ресурсах. Зокрема, інформаційна економіка зумовила появу нової 

формації трудових ресурсів — цифрових. Ця категорія трудових ресурсів має 

певні якісні характеристики, зокрема більшу швидкість у прийнятті рішень, 

звичку обробляти значний масив інформації, спроможність генерувати нові 

знання та використовувати їх з метою створення нового інформаційного 

продукту. 

А. Колот зазначає, що відбувається формування нової моделі праці та 

зайнятості — «Праця 4.0», яку вони розглядають «як платформу, як інститут, 

що забезпечує використання ресурсів праці в координатах, породжених 

Четвертою промисловою революцією». «Принциповими характеристиками 

платформи «Праця 4.0» є кардинальні зрушення у формах, видах зайнятості та 

трудових відносинах зайнятих в економіці» [118]. 

Цифрові технології трансформують зміст і характер праці. Особливості 

змісту праці в інформаційній економіці полягають у такому: 

– підвищується рівень інтелектуалізації праці;  

– зменшується частка важкої, монотонної праці та стереотипних операцій;  

– результат праці все більше залежить від креативності, уміння приймати 

нестандартні рішення, орієнтуватися у значних інформаційних потоках, 

можливості продукувати інновації;  

– творчість надає значні можливості для самореалізації.  
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Продукт креативності в речовій формі близький до матеріального продукту, 

проте він є унікальним і не підлягає відтворенню або налагодженню масового 

виробництва.  

Зміни у змісті праці визначають її новий характер. Домінування працівників 

інтелектуальної праці радикально змінює характер праці, оскільки знання 

працівників стають новим ресурсом виробництва. Знання, спроможність 

продукувати інновації, унікальний особистий професійний досвід зменшують 

залежність носія людського капіталу від роботодавця. Саме знання 

виступають джерелом зростання продуктивності праці.  

Більш того, для носія людського капіталу зникає необхідність працювати у 

приміщенні роботодавця, оскільки для продукування нового інформаційного 

продукту потрібні лише знання та навички користування інформаційно-

комунікаційними технологіями. При цьому за допомогою ІКТ у віртуальному 

середовищі налагоджується обмін результатами праці та співробітництво між 

працівниками, що змінює характер праці. Праця за характером стає 

індивідуальною.  

Новий зміст і характер праці зумовлюють зміни у процесі праці. 

Трансформацію процесу праці у традиційній і цифровій економіці 

відображено в таблиці 2.3. 

Цифрові технології створили абсолютно специфічний процес праці, внесли 

свої зміни в усі його елементи: предмет праці, засоби праці, технологію, 

організацію та результат праці. Предмет праці тут має нематеріальну форму. 

У цифровій економіці саме інформація виступає предметом праці. Первинна 

інформація, необхідна для здійснення трудової діяльності, записується в 

цифровій формі. На інформацію спрямована діяльність фахівця, який завдяки 

своїм знанням і досвіду, вмінню продукувати інновації вносить до неї зміни. 
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Засобами праці виступають цифрові пристрої, такі як комп’ютери, планшети, 

смартфони, камери, пристрої віртуальної та доповненої реальності. 

Технологія трудової діяльності має подвійний характер: з одного боку, це 

програмне забезпечення — від доступного для загального користування 

(Microsoft Office) до спеціалізованих, з іншого — спосіб генерування ідей, 

інформації, інновацій, який має індивідуальний характер. Така технологія є 

унікальною і невід’ємною від власника робочої сили. 

 

Таблиця 2.3 – Характеристики процесу праці у традиційній та цифровій  

економіці 

 

Елемент Традиційна економіка Цифрова економіка 

   

Предмет праці Має матеріальну форму: 

речовина природи, 

сировина, предмет, 

виготовлений 

попередньою працею 

тощо 

Має нематеріальну форму: 

інформація 

 

Засоби праці Інструменти, 

обладнання, 

устаткування, земля, 

споруди тощо 

Комп’ютер, планшет, 

смартфон, пристрої 

віртуальної та доповненої 

реальності, робототехніка 

тощо 

Організація 

праці 

Поєднання працівників 

із засобами виробництва 

у виробничому 

приміщенні роботодавця  

Дистанційне виконання 

завдань працівниками,  

переважно за допомогою 

власних цифрових 

пристроїв, взаємодія 

працівників між собою, з 

роботодавцем відбувається 

віртуально 

Технологія 

праці 

Індустріальні технології, 

для яких характерні 

масовість і серійність 

Технології генерування 

знань та обробки 

інформації, для яких 

характерна унікальність. 

Програмне забезпечення, що 

відповідає змісту праці 

Результат праці Матеріальний продукт 

або послуга 

Інформаційний продукт або 

послуга 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 

Джерело 

зростання 

продуктивності 

(ефективності) 

праці 

Скорочення затрат  праці 

на виробництво 

продукції 

Нарощування знань, 

постійне опанування нових 

навичок, розвиток 

креативного мислення 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 30]. 

 

Організація трудової діяльності має віртуальний характер і здійснюється за 

допомогою інтернету, включає процес передачі замовлення виконавцю, 

контроль за термінами і якістю виконання, передачу результату праці 

замовнику й оплату. Результатом праці є створений інформаційний продукт. 

Отже, цифрова економіка потребує значно більше інтелектуальної праці, 

зумовлює пріоритет особистості працівника, оскільки такий працівник вільно 

володіє інформацією та знаннями, продукує інновації, не залежить від 

власності на засоби виробництва, йому властиві висока мобільність, значний 

рівень інтеграції у світовий економічний простір. 

Сучасне суспільство характеризується активними процесами створення нових 

знань, використання та розповсюдження інформації, що створює передумови 

для появи і розвитку нових якостей людського капіталу, які втілюються в 

інноваційних формах людського капіталу.  

Б. Генкін виокремлює такі три складові трудової діяльності людини: 

регламентована праця (α-праця), новаційна (β-праця) та духовна (γ-праця). Він 

обґрунтовує, що саме інноваційна та духовна праця є джерелами зростання 

благополуччя будь-якої країни за умови можливості для реалізації людського 

потенціалу. При цьому дослідник підкреслює, що результат інноваційної праці 

не залежить від інтенсивності праці, а лише від творчих здібностей та умов їх 

реалізації, а результатом духовної праці є створення етичних і правових умов 

для зростання продуктивності праці в суспільстві [65, с. 112]. 
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Інноваційний людський капітал потребує інноваційних форм його 

використання, тож ситуація на сучасному ринку праці характеризується двома 

взаємопов’язаними тенденціями: з одного боку, зміни у змісті праці зумовили 

попит серед працівників на нестандартну зайнятість, оскільки така форма дає 

більше свободи і можливостей для самореалізації; з іншого — сучасні 

підприємства активно шукають можливості для гнучкості та мобільності, тому 

зацікавлені у використанні гнучких форм зайнятості, насамперед дистанційної 

та тимчасової [74, с. 93]. 

Ефективність інноваційної праці відображена у звіті Європейської комісії 

«ІКТ ЄС та виконання НДДКР». Згідно з даними звіту частка зайнятих у сфері 

ІКТ від загальної кількості зайнятих у 2015 р. в економіці Мальти становила 

4,3%, Естонії — 4,2; Ірландії — 4,1%. Швеція, Люксембург, Угорщина, 

Фінляндія демонструють значення, близьке до 4%. Загальна чисельність 

зайнятих у цьому секторі в країнах ЄС складає 6,4 млн осіб, з них 65% 

припадає на п’ять країн: ФРН — 12% (понад 1,2 млн осіб), Велика Британія — 

15,8 (1,1 млн), Франція — 12,9 (0,77 млн), Італія — 10 (0,62 млн), Іспанія — 

7% (0,46 млн) [364] (додаток Д). 

Цей сектор економіки має високу продуктивність, середнє значення якої у 

2015 р. становило 99 тис. євро на особу. Продуктивність праці з 2006 по 2015 р. 

зросла на 18 відсоткових пунктів (в.п.). Найвищий рівень продуктивності 

спостерігався в сегменті зв’язку та засобів зв’язку — 166 тис. євро на особу. 

Незважаючи на незначну чисельність зайнятих у сфері ІКТ, їхня частка від 

загальної чисельності зайнятих НДДКР становить у країнах ЄС 19%. На 

науково-дослідні роботи, які виконуються у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, у країнах ЄС у 2015 р. припадало 303 000 FTE 

(еквівалент повної зайнятості). У структурі науково-дослідних робіт  

переважають ІКТ-послуги (191 000 FTE), виробництво ІКТ (46 000 FTE) 

зв’язок та засоби зв’язку (28 000 FTE) [364]. 
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Найбільші частки персоналу, зайнятого в науково-дослідних розробках у сфері 

ІКТ порівняно із загальною чисельністю персоналу НДДКР, мають такі 

країни: Японія (24%), країни ЄС (19%), Китай (16%) [364]. Отже, кожен п’ятий 

працівник, зайнятий науково-дослідними роботами, належить до сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій, що є свідченням інноваційності 

праці в цьому секторі економіки. 

Таким чином, основним внутрішнім чинником сучасної ефективної зайнятості 

є мотивація індивіда, спрямована на задоволення своїх потреб, а збільшення 

частки творчої компоненти у структурі праці зумовлює переважання потреб 

вищого рівня. 

 

2.4 Людина та штучний інтелект у виробничих і бізнес-процесах: 

протистояння та взаємодія 

 

Цифрові технології змінюють не тільки процес праці, але і місце працівника у 

процесі праці. Характерною рисою цифрової економіки є поява на ринку праці 

нового об’єкта — штучного інтелекту. Останній перебирає на себе роль 

працівника у процесі виробництва товарів чи надання послуг. 

Згідно з даними звіту MGI, до 2030 р. унаслідок автоматизації можуть бути 

звільнені від 400 до 800 млн людей. Разом із тим від 3 до 14% світової робочої 

сили (75-375 млн працівників) повинні будуть змінити свої професії та пройти 

перекваліфікацію [385]. Упровадження цифрових технологій у процес праці 

обумовлює значний соціальний рух ресурсів для праці, зокрема деякі професії 

зникнуть з ринку праці, а замість них з’являться нові, які вимагатимуть від 

працівників нових навичок і компетенцій. Зокрема, найбільшим попитом уже 

зараз користуються працівники, які володіють «портфоліо навичок». 

За прогнозами Microsoft та The Future Laboratory, 65% сучасних учнів і 

студентів обійматимуть посади, яких сьогодні не існує. Серед потенційних 
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професій майбутнього називають: адвокат з робототехніки, дизайнер 

віртуального середовища, цифровий коментатор культури, біохакер, аналітик 

даних інтернету речей тощо [298]. 

Відбувається трансформація місця і ролі штучного інтелекту на ринку праці. 

Для подальшого дослідження доцільно використати визначення штучного 

інтелекту, запропоноване в резолюції Європарламенту: це «розумний робот» 

(smart-robot), який має такі ознаки: набуває автономії через сенсорні датчики 

та/або шляхом обміну даними; самостійно вивчає досвід чи взаємодію; має 

незначну фізичну підтримку; адаптує модель поведінки до оточення; є 

неживим у біологічному сенсі [270]. 

Ринок штучного інтелекту швидко розвивається. За даними PwC (міжнародна 

мережа компаній, що надає професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту, 

штаб-квартира розташована в Лондоні), у 2016 р. у цей сектор було залучено 

венчурного фінансування на суму 3 млрд дол. США.  

До 2020 р. обсяг сукупного ринку штучного інтелекту становитиме 70 млрд 

дол. США [62]. 

Термін «штучний інтелект» увів в обіг Дж. Маккарті у тезах доповіді на 

конференції, що відбулася в Дартмуті (Велика Британія) у 1956 р. Він визначив 

штучний інтелект як «науку й інженерію створення інтелектуальних 

(розумних) комп’ютерів та програм. Це пов’язано із завданням використання 

комп’ютерів для розуміння людського інтелекту, при цьому штучний інтелект 

не має бути обмежений біологічними методами». Дослідник розуміє інтелект 

як «обчислювальні здібності (можливості) досягати цілі у світі» та відзначає, 

що «різні види і ступені інтелекту зустрічаються у людей, у багатьох тварин і 

в деяких машинах» [311]. 

Розумна машина не має бути обов’язково схожа на людину, а саме виглядати, 

думати, відчувати, діяти та приймати рішення як людина. «Думки, поведінка 

розумної машини можуть істотно відрізнятися від властивостей людини та 
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вона матиме інтелект, що визначається прогностичною здатністю до 

ієрархічної пам’яті» [113]. 

Сьогодні не існує єдиного підходу до визначення штучного інтелекту та 

розуміння його можливостей заміщати людину в різних сферах «людської 

діяльності». Найбільш поширеними є два підходи, що формують уявлення про 

сильний і слабкий штучний інтелект. Сильний «передбачає, що комп’ютери 

можуть набути здатності до рефлексивної розумової діяльності й 

усвідомлення себе, навіть якщо процес їхнього мислення відрізнятиметься від 

людського. Слабка версія штучного інтелекту відкидає будь-яку можливість 

мислення для комп’ютерів» [219]. 

Усе більш дискусійними стають питання зміни взаємодії людини і штучного 

інтелекту або людини і машини під час виконання трудових функцій. 

Штучний інтелект поступово заміщує працівника на ринку праці, виконуючи 

певні трудові функції. Зокрема, роботи, наділені штучним інтелектом, уже 

сьогодні виконують певні види роботи та надають завершений продукт чи 

послугу.  

Прикладами використання штучного інтелекту замість працівника є банківські 

термінали, термінали з продажу квитків на громадський транспорт, безпілотні 

автобуси і потяги, агреговані платформи з бронювання готелів, квитків, 

замовлення трансферу, екскурсій тощо. Поширення штучного інтелекту в 

різних галузях можливе за умови інвестування його розвитку. 

Результати опитування про інвестиції у штучний інтелект серед підприємств 

міститься у звіті PwС «Вісім ключових технологій, 2018» [62]. База 

респондентів склала 2163 підприємства, опитування проводилося серед 

керівників найбільших компаній світу. Результати опитування наведено в 

таблиці 2.4. 
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Таблиця 2.4 – Інвестиції у штучний інтелект за галузями у 2015-2017 рр. 

(результати опитування) 

 

Галузь 
Кількість 

компаній 

Частка 

інвестицій, % 

Готельний бізнес, індустрія розваг 75 80 

Охорона здоров’я  237 74 

Технології, ЗМІ, телебачення 433 68 

Державний сектор 156 67 

Фінансові послуги 332 66 

Виробництво промислових товарів  375 59 

Роздрібна торгівля, виробництво 

споживчих товарів 217 58 

Нафтогазова і добувна промисловість 135 58 

Електроенергетика, послуги ЖКГ 131 56 

Автомобілебудування 72 51 

Джерело: складено за даними звіту [62]. 

 

 

Дедалі ширше використання ШІ зумовлює зміну характеру праці у процесі 

виробництва окремих видів товарів і послуг, зокрема зникає «жива праця».  

Зміни, що відбуваються з «живою працею», доцільно розглядати за двома 

аспектами.  

Перший аспект полягає в тому, що зменшується кількість «живої праці», 

необхідної для виробництва продукту або надання послуг. За участі штучного 

інтелекту процес праці може відбуватися без людини. Роль «живої праці» 

перебирає на себе штучний інтелект, який у режимі реального часу надає таку 

саму послугу, яку надавав би працівник. При цьому трудова діяльність 

здійснюється у вигляді запрограмованого впливу на предмет праці за 

допомогою засобів праці з використанням цифрових технологій. Отже, 

сьогодні штучний інтелект виконує роль об’єкта ринку праці. Основною 

характеристикою такого об’єкта є відокремленість праці від особи, яка 

здійснює діяльність, – штучного інтелекту [17]. Наприклад, створення 
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штучним інтелектом, без втручання людини, мультиплікаційного фільму 

«Fraktaal». Це приклад того, як штучний інтелект здійснив процес 

інтелектуальної діяльності без використання «живої праці», при цьому він 

спричинив певні перетворення у предметі праці — вніс інформацію, внаслідок 

чого створив корисний інтелектуальний продукт. Однак штучний інтелект, 

який не наділений правами працівника, не несе відповідальності за свої дії.  

Технології, пов’язані з розвитком штучного інтелекту, розвиваються 

прискореними темпами. Штучний інтелект уже сьогодні здатен до 

самонавчання, тобто він може виконувати складні завдання та приймати 

нестандартні рішення. Це дозволяє розглядати можливість трансформації 

штучного інтелекту з об’єкта ринку праці в суб’єкт, оскільки у певних сферах 

діяльності він може не тільки повністю замінити працівника, але і вступати у 

взаємодію з іншими суб’єктами ринку праці, впливати на процес виробництва 

чи надання послуг й удосконалювати його [17]. Це підтверджує резолюція 

Європарламенту комітету з правових питань Європарламенту від 16 лютого 

2017 р., у якій висвітлено правові питання, пов’язані з розвитком і 

використанням робототехніки та штучного інтелекту, передбаченого у 

найближчі 10-15 років. Резолюція розглядає можливість надання роботам 

правового статусу «електронної особистості» (electronic persons) у тих 

випадках, коли останні приймають самостійні рішення чи інакше взаємодіють 

із третіми особами незалежно один від одного [270]. 

Дана резолюція є спробою Європарламенту врегулювати новий ринок роботів 

і штучного інтелекту, що швидко зростає, а також встановити баланс між 

правами людини, не перешкоджаючи розвитку інновацій. 

За умови набуття штучним інтелектом правового статусу зміниться його 

позиція на ринку праці та він зможе виконувати роль суб’єкта, тобто 

працівника. Можна припустити, що в майбутньому штучний інтелект замінить 

працівників у багатьох сферах діяльності. 
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Другий аспект полягає в тому, що в цифровій економіці зростає цінність 

«живої праці», проте не будь-якої, а креативної. Наукомісткі, інноваційні та 

креативні галузі діяльності потребують фахівців, здатних створювати нові 

інформаційні продукти. Така праця є прерогативою людини, здатної 

перетворювати інформацію, формувати нові знання, продукувати інновації. 

Доцільно розподілити людську працю на три групи, які дають змогу 

проілюструвати різне місце штучного інтелекту у процесі праці: креативна, 

рутинна та соціальна.  

Креативна трудова діяльність передбачає використання людського 

потенціалу для створення нових форм продуктів та послуг. Будь-який вид 

економічної діяльності передбачає той чи інший ступінь креативності. 

Штучний інтелект допомагає працівнику, а не замінює його у процесі праці. 

Прикладом цього є використання доповненої реальності у праці дизайнерами, 

архітекторами, науковцями, інженерами, лікарями та ін. 

Технології доповненої реальності поліпшують взаємодію працівника з 

машиною, полегшують сприйняття інформації та підвищують швидкість її 

оброблення людиною. Доповнену реальність (Augmented Reality — AR) 

розуміють як технології, що перетворюють масиви даних й аналітики на 

зображення чи анімацію і накладають їх на фізичний світ [168].  

Першим дослідником доповненої реальності вважають А. Сазерленда, який у 

1967 р. разом зі своїм студентом Б. Спроулом побудував перший віртуальний 

шолом — прототип системи AR. Термін «доповнена реальність» увів в обіг 

інженер компанії «Боїнг» Т. Кодел.  

Місце доповненої реальності у віртуальному континуумі «віртуальність — 

реальність» (Virtuality Continuum — VC) виокремили дослідники П. Мілграм і 

Ф. Кісін. Вони вважали, що віртуальна реальність займає положення між 

віртуальністю і реальністю ближче до останньої [313]. У 1997 р. Р. Азума 
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надав визначення доповненої реальності як системи, що поєднує віртуальну та 

реальну дійсність, які взаємодіють у реальному часі, працюють у візуальному 

просторі, побудованому з тривимірних об’єктів  (3D) [240]. 

Сьогодні доповнена реальність використовується у машинобудуванні, 

військовій сфері, енергетиці, сфері охорони здоров’я, продажах і просуванні 

товарів, туризмі, у сфері розваг.  

Згідно з оцінками компанії IDC, ринок продажу AR/VR-засобів зростатиме з 

11,4 млрд дол. США у 2017 р. до 215 млрд дол. у 2021 р. У 2017 р. найбільше 

використання цих технологій у виробничому секторі припало на роздрібний 

продаж/демонстрації (442 млн дол. США), монтаж та безпеку (362 млн дол.), 

підготовку виробництва (309 млн дол.). За прогнозами, через п’ять років 

найбільшими сферами використання цих засобів стануть промисловість 

(5,2 млрд дол. США), підтримка державної інфраструктури (3,6 млрд дол.), 

роздрібна торгівля/демонстрація (3,2 млрд дол.). Натомість у секторі 

споживання у 2021 р. використання технологій становитиме тільки 

9,5 млрд дол. США [401]. Отже, найбільшим сектором застосування 

доповненої реальності є промислове виробництво.  

Разом із тим значний потенціал для використання доповненої реальності 

мають галузі, у яких створюються культурні, мистецькі, наукові продукти та 

послуги, оскільки саме в них сконцентровано найбільше креативного 

людського капіталу. 

Доповнена реальність впливає на процес праці та трансформує всі його 

елементи. Зазвичай виокремлюють кілька видів предмета праці: природна 

речовина, сировина, інформація. Звісно, доповнена реальність не змінює 

природні речовини чи сировину, натомість вона впливає на інформацію, 

оскільки індивід має можливість отримувати її у трьох вимірах, на відміну від 

планшетного, комп’ютерного чи книжкового двовимірного формату.  
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Засобами праці для обробки інформації, крім звичних персональних 

комп’ютерів (ПК), планшетів, стають окуляри, шоломи, рукавички та інші 

пристрої доповненої реальності. Ця теза є правильною і для обробки сировини 

та природних ресурсів, де разом із традиційними виробничими засобами 

використовують пристрої доповненої реальності. Останні дозволяють 

пришвидшити процес обробки інформації та зменшити кількість помилок при 

прийнятті рішень.  

У цьому випадку засоби праці — пристрої доповненої реальності можуть бути 

об’єднані в єдине ціле з технологією. Технологію доповненої реальності 

використовують такі компанії, як Boeing, Volkswagen, General Electric, Ikea, 

концерн Fiat Chrysler Automobiles та ін. Це дозволяє підвищити 

продуктивність праці, зменшити частку браку, збільшити обсяги продажу. 

Згідно з даними компанії Boeing під час експерименту з використанням 

пристроїв доповненої реальності Google Glass і Skylight час монтажу 

скоротився на 25%, а кількість помилок — удвічі [335]. 

Доповнена реальність поліпшує організацію праці та забезпечує кращу 

взаємодію між працівниками та машинами, таким чином відбувається 

створення більш сприятливих умов для виконання робочих завдань. 

Доповнена реальність зменшує розрив між фізичним і цифровим 

середовищем. У процесі виробництва чи надання послуг доповнена реальність 

посідає проміжне місце між працівником і засобом виробництва. Більш того, 

працівник може вступати у взаємодію зі штучним інтелектом завдяки 

доповненій реальності. Такий спосіб поєднання людини з машиною у процесі 

праці доцільно назвати креативно-цифровим. 

Результатом креативної праці є інноваційний продукт матеріальної або 

нематеріальної форми. За умови використання AR результат праці можна 

одержати з меншими витратами часу. 
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Доповнена реальність зумовлює появу нових професій, наприклад, архітектор 

доповненої реальності, дизайнер емоцій, продюсер сенсу певного 

інформаційного середовища. Слід відзначити, що найбільшу користь 

доповнена реальність потенційно може принести зайнятим у креативних 

галузях. Оскільки такі технології допомагають продукувати ідеї, створювати 

нове через зниження когнітивного навантаження на людину. Зокрема, AR 

розвантажує мозок людини від інтерпретації значної кількості даних, 

визначення пріоритетів, допомагає оптимізувати зусилля, спрямовані на 

прийняття рішень, зменшує кількість помилок [13]. 

Уже сьогодні існують пристрої, що поєднують використання доповненої 

реальності зі штучним інтелектом, який збирає, аналізує інформацію та 

передає її людині. Наприклад, окуляри HoloLens, розроблені Microsoft.  

У процесі креативної праці працівник використовує штучний інтелект, що 

значно спрощує його діяльність та створює більш  сприятливе середовище для 

продукування інноваційного продукту, нового витвору мистецтва, дизайну, 

архітектури тощо або інноваційної моделі ведення бізнесу (залежно від сфери 

діяльності людини). Місце працівника та штучного інтелекту у креативній 

праці показано на рисунку 2.3. 

 

 

   Працівник  
       + ШІ  

   Предмет праці  

Засоби праці,  у т. ч. ШІ 
Технологія, у т. ч. ШІ   
Організація, у т. ч. ШІ  

 Інноваційний         

   продукт 
або 

 
     послуга 

 

 

Рисунок 2.3 – Людина (працівник) і ШІ у процесі креативної праці 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 9; 242]. 

 

 



149 

 

У процесі креативної праці штучний інтелект доцільно розглядати у двох 

площинах: по-перше, штучний інтелект може бути інтегрований у засоби 

праці, технології та організацію. У цьому випадку працівник взаємодіє зі 

штучним інтелектом як з об’єктом праці; по-друге, штучний інтелект за 

відповідного рівня розвитку науки і технології може бути вживлений у 

працівника. Тоді штучний інтелект стає частиною суб’єкта праці. Першими 

спробами в цьому напрямі можна вважати вживлення чипів людині. Однак  

слід зауважити, що сучасні чипи не є штучним інтелектом.  

Штучний інтелект має перевагу над людиною у виконанні рутинної роботи, 

тобто монотонних, повторюваних операцій, які є жорстко регламентованими. 

Рутинною може бути як фізична, так і інтелектуальна робота. Сьогодні 

штучний інтелект може самостійно впливати на предмет праці та змінювати 

його залежно від поставлених завдань. Важливим є те що, ШІ може 

поєднувати в собі як характеристики суб’єкта праці, так і бути компонентою 

об’єкта праці (рисунок  2.4). 
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      працівника 

Предмет праці  
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Організація, у т. ч. ШІ 
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або 

  
    

послуга
 

 

Рисунок 2.4. – ШІ  проти людини (працівника) у процесі рутинної праці 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 9; 242]. 

 

 

Згідно з даними звіту, оприлюдненого на Всесвітньому економічному форумі 

у 2018 р., структура відпрацьованих годин співвідношення «людина — 

машина» виглядає так: 71 на 29%. За прогнозами, до 2022 р. це співвідношення 

зміниться до 58 на 42%. До 2022 р. 62% обробки, пошуку, передавання 

інформації та даних організації виконуватимуть машини (порівняно з 46% 

сьогодні). Ті завдання, у яких переважає людина, будуть також 



150 

 

автоматизовані. У 2018 р. частка використання машин у різних сферах 

становила: спілкування з людьми та взаємодія — 23%; координація, розробка, 

управління та консультування — 20; прийняття рішень — 18%, а у 2022 р. 

співвідношення зміниться — 30; 29 і 27% відповідно [365]. 

З метою визначення сфер діяльності людини, де штучний інтелект має 

переваги над людиною і навпаки, побудовано двофакторну матрицю. Матриця  

класифікує трудову діяльність за двома параметрами: складність і 

креативність (рисунок 2.5). У результаті одержано чотири квадрати:  

І — нескладна та регламентована робота;  

ІІ — складна та регламентована робота; 

ІІІ — складна і креативна робота; 

ІV — нескладна креативна робота. 

Види робіт, що мають характеристики І квадрата, виконуються вже зараз у 

багатьох сферах діяльності штучним інтелектом без участі людини. 

Прикладами таких видів робіт є касові, банківські термінали, цифрові 

турнікети. Можна припустити, що і надалі штучний інтелект витіснятиме 

працівників із цього сегмента ринку праці.  

ІІ квадрат охоплює виконання складних рутинних робіт. Сюди віднесено 

цифрові платформи, що працюють із великим масивом даних. До цієї сфери 

належать аналітичні системи у сфері інтернету речей, хмарних технологій, 

машинного навчання, доповненої та віртуальної реальності. Прикладом є 

рекламна платформа Segmento компанії RuTarget. Дана програма обробляє 

значні обсяги даних про поведінку відвідувачів мережі Інтернет та прогнозує 

дії цільової аудиторії. 
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Рисунок 2.5 – Двофакторна матриця трудової діяльності 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 9]. 

 

Результати цього виду роботи (квадрат ІІ) можуть зростати тільки за рахунок 

або збільшення відпрацьованого часу, або підвищення інтенсивності праці. 

Збільшити значення першого та другого чинників можливо тільки за умови 

використання роботів і штучного інтелекту. З позицій економічної доцільності 

такі види праці мають поступово делегуватися роботам. На користь цього 

свідчить прогноз за результатами опитування компаній (із загальною 

кількістю 15 млн працівників), згідно з яким у світі до 2022 р. зникне 75 млн 

робочих місць і водночас з’явиться близько 133 млн нових робочих місць, 

пов’язаних із новим розподілом праці між людиною і машиною [365]. До 

професій, яким загрожує зникнення внаслідок автоматизації, належать: офісні 
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працівники, бухгалтери, робітники промислових підприємств, продавці, 

страховики, адміністратори, касири, статистики, водії та ін. 

Отже, можна припустити, що з часом відбудеться цілковите заміщення 

людини штучним інтелектом у всіх видах рутинної роботи будь-якого рівня 

складності. Це сприятиме підвищенню ефективності в названих видах 

діяльності. Разом із тим для працівників відкриються нові можливості, 

зокрема у творчих сферах діяльності. 

Для подальшого дослідження становить інтерес співвідношення годин 

людської та машинної праці за різними видами діяльності та прогноз щодо 

збільшення частки машинної праці (таблиця 2.5). 

 

Таблиця 2.5 – Співвідношення робочого часу людської та машинної праці, % 

 

Вид діяльності 
2018 р. 2022 р. 

людина машина людина машина 

Аналітика та прийняття рішень 81 19 72 28 

Координація, розробка, 

управління та консультування 81 19 71 29 

Спілкування та взаємодія 77 23 69 31 

Адміністрування 72 28 56 44 

Виконання фізичної та ручної 

роботи 69 31 56 44 

Визначення та оцінювання 

інформації, що стосується 

роботи 73 29 54 46 

Виконання комплексної та 

технічної діяльності 66 34 54 46 

Пошук та отримання інформації 

про роботу 64 36 45 55 

Інформація та обробка даних 53 47 38 62 

Джерело: складено за даними [365]. 
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Наведені дані свідчать, що вже зараз машинам належить значна частка 

робочого часу у виконанні фізичної роботи та роботи з інформацією. 

Закономірно, що в зазначених видах діяльності надалі зростатиме часова 

перевага машин у зв’язку з більшою ефективністю останніх.  

Для ІІІ і IV квадратів матриці характерне переважання креативної діяльності 

різного рівня складності. Сьогодні креативна праця є прерогативою людини. 

Залежно від складності виконуваного завдання ця діяльність розподіляється 

між ІІІ та IV квадратами. Креативна праця передбачає вдосконалення наявного 

продукту або розробку принципово нового за рахунок внесення змін до 

існуючих технологій, процесів організації, сировини тощо. Креативна праця 

має багато різновидів, зокрема: винахідництво, мистецтво, управлінських 

хист, підприємництво, наукові дослідження тощо.  

Креативна діяльність дає новий якісний результат, на відміну від рутинної, яка 

дає переважно кількісний. Тому креативна діяльність більшою мірою 

спрямована на підвищення економічного розвитку країни та зростання 

добробуту населення. І головне — результат такої діяльності не залежить від 

кількості або інтенсивності, натомість корелює з рівнем сприятливості умов 

для творчості.  

Така діяльність передбачає навчання працівника протягом усього життя, 

опанування ним нових навичок, самовдосконалення. Крім того, для неї 

(особливо тієї діяльності, яку охоплює III квадрат) характерні трансформація 

процесу організації праці, зміни взаємодії між людиною та машиною.  

У період 2018-2022 рр. має відбутися зміна затребуваних навичок на 42%. За 

прогнозами, до 2022 р. на 11% зросте потреба в нових професіях порівняно з 

2018 р. з одночасним скороченням потреби на 10% у звичних професіях [365]. 
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У межах ІII квадрата формуються найкращі можливості для взаємодії 

людського капіталу зі штучним інтелектом. Ця взаємодія забезпечить найвищу 

ефективність людської креативної праці. 

Постає глобальне питання: чи є креативність долею обраних? Слід погодитися 

із думкою М. Боуден, яка доводить, що креативність ґрунтується на захопленні 

та впевненості. На підставі масштабних досліджень вона дійшла такого 

висновку: «Креативність значною мірою спирається на звичайні здібності. 

Уміння спостерігати, запам’ятовувати, бачити, розмовляти, чути, розуміти 

мову й розпізнавати аналогії — усі ці здібності дуже важливі та притаманні 

звичайній людині» [247]. 

Креативна праця можлива тільки за умови сприятливого середовища, вона 

потребує постійних інвестицій в економічні, соціальні й інтелектуальні 

структури, завданням яких є формування саме такого середовища.  

Результати дослідження, здійсненого у США, засвідчили пряму залежність 

формування сегментів креативного класу в тих чи інших містах від рівня 

сприятливості клімату для професійного розвитку. Зокрема, працівники сфери 

технології сконцентровані навколо потужних університетських центрів. 

Мистецький креативний клас переважає в центрах індустрії, розваг, моди, 

дизайну. Професіонали концентруються в ділових центрах, а фахівці з 

педагогіки та медицини — у великих містах із розвинутою інфраструктурою 

медичних та освітніх послуг [215]. 

У рамках даного дослідження важливим є висновок про підвищення рівня 

безробіття в регіонах із низьким рівнем креативності, та навпаки — незначне 

підвищення зайнятості в регіонах із високим рівнем креативності.  

Для повнішої характеристики місця та ролі штучного інтелекту на ринку праці 

доцільно розглянути ще одну сферу людської діяльності — соціальну роботу. 

Вона передбачає роботу з людьми. Мета соціальної роботи — допомога людям 
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у подоланні особистих і соціальних проблем. Соціальний працівник є 

професійним консультантом та комунікатором. Соціальна робота передбачає 

передусім високий рівень людяності, розвинену інтуїцію, емпатію. Ці якості 

властиві людям, але не штучному інтелекту (рисунок 2.6). 

 

 

   Працівник 

 ШІ 

Предмет праці 
Засоби праці  

 Технологія  
Організація 

     Соціальна    
      послуга 

 

Рисунок 2.6. – Людина (працівник) проти ШІ у процесі соціальної роботи 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 9; 242]. 

 

Сьогодні працівники мають переваги над штучним інтелектом у творчих і 

соціальних видах робіт, оскільки затребувані в них навички не можуть бути 

автоматизовані. Переваги та недоліки людини і штучного інтелекту у процесі 

праці за видами діяльності згруповано в таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Людина і штучний інтелект у процесі праці 

 

Вид 

трудової 

діяльності 

Людина Штучний інтелект 

переваги недоліки переваги недоліки 

1 2 3 4 5 

Рутинна — Низька 

швидкість 

виконання 

робіт, 

помилки,  

обмеження 

робочим 

часом, 

витрати на 

навчання, 

витрати на 

соціальний 

захист 

Висока 

швидкість і 

точність 

виконання 

завдань,  

зменшення 

або повне 

уникнення 

помилок, 

підвищення 

ефективності  

діяльності 

Фінансові 

витрати на 

впровадження  
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 4 5 

Креативна  Здатність 

продукувати 

принципово 

нові продукти, 

технології, 

рішення; 

виходити за 

рамки 

стандартних 

алгоритмів 

дій, 

ірраціональне 

мислення 

Творча 

діяльність 

може 

виснажувати 

людину 

— Відсутня 

можливість 

продукування 

інноваційних 

рішень, що 

виходять за 

рамки 

запрограмованих 

стандартів 

Соціальна Наявність 

емпатії, 

співчуття, 

емоційного 

інтелекту. 

Можливість 

соціальної 

взаємодії 

Суб’єктивне 

ставлення до 

інших людей 

— ШІ не може 

відчувати, 

оскільки відчуття 

мають 

ірраціональний 

характер 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 9]. 

 

До навичок, що не можуть бути автоматизовані, належать: здатність до 

продукування інновацій, ірраціональне мислення та почуття, що допомагає 

спілкуватися і підтримувати інших людей. Разом із тим слід відзначити, що 

штучний інтелект здатен до самонавчання, і, можливо, з часом його частка у 

креативній праці відчутно збільшиться. Практично поза сферою його дії 

залишається соціальна робота.  
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2.5 Висновки до розділу 2 

 

1 Запропоновано систематизацію чинників, що сприяють формуванню та 

розвитку інноваційного людського капіталу за двома параметрами: залежно 

від сфери їхнього виникнення та за змістовною ознакою. За результатами 

систематизації одержано такі пари чинників: навички – система освіти; 

мережева взаємодія – ІКТ; талант – конкуренція; креативне мислення – 

соціально-культурне середовище; внутрішня мотивація – зовнішня мотивація; 

здоров'я – система охорони здоров'я. Утворені пари є зручним інструментом 

визначення проблем та невідповідностей характеристик людського капіталу 

сучасним вимогам ринку праці та розробки заходів розвитку й утримання 

людського капіталу в країні.  

2 Обґрунтовано виокремлення з групи смарт-навичок, які передбачають 

вміння приймати нестандартні рішення, здатність до створення нового 

продукту або поліпшення характеристик існуючого, вміння взаємодіяти з 

«розумними» цифровими технологіями. Визначено, що попит на смарт-

навички робочої сили зросте при збільшенні частки V і VI технологічних 

укладів у національній економіці.  

3 Доведено взаємозв’язок та взаємообумовленість між розвитком людського 

капіталу і трансформацією зайнятості. Людський капітал реалізується через 

форми зайнятості на ринку праці. Основним джерелом розвитку людського 

капіталу є освітні інвестиції, а інвестором у багатьох випадках виступає сам 

працівник. Нестандартні форми зайнятості надають додаткові можливості для 

накопичення людського капіталу. За таких умов змінюється мотивація 

індивіда та відбувається розвиток самозайнятості. Змінюється структура 

людського капіталу: зменшується частка специфічного з одночасним 

збільшенням частки загального. Це зумовлює підвищення трудової 

мобільності носіїв людського капіталу і сприяє поширенню тимчасової та 
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неповної зайнятості. Чинником розвитку людського капіталу виступає 

цифровізація, яка трансформує сферу праці та зумовлює попит на цифрову 

зайнятість. 

4 Визначено, що інформаційно-комунікаційні технології змінюють зміст, 

характер і процес праці завдяки тому, що знання стають визначальним 

ресурсом виробництва. Зміст праці в цифровій економіці характеризується 

підвищенням рівня інтелектуальності, зменшенням частки рутинної праці, 

розширенням можливостей для самореалізації носіїв людського капіталу. 

Результативність безпосередньо залежить від здатності працівника до 

інновацій, творчого пошуку. Джерелом зростання продуктивності праці стає 

людський капітал, здатний до капіталізації знань та оновлення навичок.  

5 Трансформація змісту праці зумовлена зміною всіх елементів процесу праці 

в цифровій економіці: предмета, засобу праці, технології, організації. 

Результатом такої праці стає інформаційний (цифровий) продукт або послуга. 

За характером праця стає індивідуальною. Трудовий процес переноситься у 

цифровий простір, а його результатом стає інформаційний (цифровий) 

продукту або послуга.  

6 Розвиток цифрових технологій впливає на ринок праці та змінює процес 

праці. З’являється новий об’єкт — штучний інтелект, який за умови 

регламентації його статусу та в певних сферах діяльності може стати 

суб’єктом. У деяких видах діяльності значно скорочується використання 

«живої праці», а деякі будуть повністю роботизовані. В останніх основним 

джерелом отримання прибутку замість людської праці стає «уречевлена 

праця» у штучному інтелекті. Разом із тим відбувається  зростання цінності 

живої креативної праці у складних наукомістких і креативних видах 

діяльності, де продукуються інновації. 

7 З метою визначення зміни місця та ролі штучного інтелекту у процесі праці 

запропоновано класифікацію праці на три групи: креативна, рутинна, 
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соціальна. Наведені групи дають змогу проілюструвати різне місце штучного 

інтелекту у процесі праці. Штучний інтелект може повністю замінити людську 

працю в рутинних видах діяльності та може бути інтегрований у всі елементи 

процесу праці: засоби, організацію, технологію. У креативних видах 

діяльності людина має перевагу над штучним інтелектом завдяки здатності 

продукувати інноваційні, приймати нестандартні рішення. Штучний інтелект 

може служити засобом, що сприяє реалізації творчого потенціалу людини, та 

може бути частиною суб’єкта ринку праці за умови його вживлення у 

працівника. Соціальна робота належить до прерогативи людини, оскільки 

передбачає залучення таких людських якостей, як емпатія, співчуття, 

розуміння, соціальна взаємодія, підтримка. 

8 На основі двофакторної моделі трудової діяльності запропоновано 

типологізацію видів трудової діяльності залежно від поєднання складності та 

креативності. Визначено чотири типи трудової діяльності. У сферах із 

незначним рівнем креативності та будь-яким рівнем складності переваги має 

штучний інтелект, натомість у сферах, що потребують вищого рівня 

креативності, за будь-якого рівня складності перевагу має людина. 
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РОЗДІЛ 3 

АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ  

В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1 Трансформація форм зайнятості у країнах-лідерах при 

використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій: стан і 

тенденції 

 

Цифрова економіка характеризується динамічним розвитком, сприяє 

високому рівню мобільності суб’єктів підприємництва, що, у свою чергу, 

змінює структуру зайнятості, забезпечує появу нових форм організації праці, 

стимулює розвиток індивідуалізму, креативності, інновацій і творчого 

пошуку. Ці процеси передбачають формування та розвиток нових форм і видів 

зайнятості, вносять зміни в систему соціально-трудових відносин. 

У сучасному суспільстві знання та інформація стають головними чинниками 

розвитку економіки. Перші дослідження ролі інформації в економіці припали 

на 60-ті роки минулого століття. Ф. Махлуп у праці «Виробництво та 

розповсюдження знань у США» [140] наводить такі дані: внесок сектору 

економіки знань у ВНП США у 1958 р. становить близько 29%. Д. Белл у 

монографії «Майбутнє постіндустріальне суспільство» [52] (1973) представив 

концепцію економіки знань. 

Е. Тоффлер у книзі «Третя хвиля» доводить, що інформаційні зв’язки замінять 

індустріальні у всіх сферах [207]. Продовжуючи розпочаті дослідження у 

праці «Метаморфози влади: знання, багатство і насильство на порозі ХХІ 

століття», він зазначає, що основним чинником розвитку суспільства є знання. 

Сферу знань науковець тлумачить як «освіту, науку, технологію, національні 

стратегічні концепції, міжнародні інтелектуальні засоби, мову, загальні знання 
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про інші культури, культурне та ідеологічне розуміння світу, різноманіття 

комунікаційних каналів, спектр нових ідей, уявлення» [211]. 

У фундаментальній праці «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і 

культура» М. Кастельс аналізує процеси, які відбуваються в сучасному 

глобальному світі інформаційних технологій. Дослідник використовує термін 

informational, тобто «інформаціональна економіка», підкреслюючи тим самим 

нерозривний зв’язок інформаційної та глобальної економік. На його думку, 

розвиток інформаційних технологій створив матеріальну основу для 

глобалізації економіки, при цьому існують національні й континентальні 

економіки (наприклад Африка), що не входять до глобальної інформаційної 

системи [107].  

Термін «цифрова економіка» в науковий обіг увів Д. Тапскотт у 1995 р. У 

центрі уваги науковця три сфери: нова економіка та чинники, що її формують; 

інтернет-робота та її вплив на бізнес та уряд; нові лідери, які є агентами змін у 

нову епоху. Д. Тапскотт визначає 12 характерних ознак нової економіки:  

1) «Knowledge» — знання стають головною рушійною силою розвитку 

економіки; 

2) «Digitization» — діджиталізація означає, що інформація створюється та 

зберігається у цифровому форматі, зростає швидкість її переміщення та 

опрацювання; 

3) «Virtualization» — віртуалізація, тобто віртуальний характер речей. Вона 

змінює види економічної діяльності, організаційну структуру організацій, 

соціально-трудові відносини; 

4) «Molecularization» — трансформація організаційних структур і поява 

тимчасових проектних команд, до складу яких входять люди з усього світу; 

5) «Integration/Internetworking» — інтернет-взаємодія та інтеграція змінюють 

бізнес-процеси та зменшують потребу в посередниках; 
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6) «Disintermediation» — скорочення ланцюга «виробник − кінцевий 

споживач»; 

7) «Convergence» — конвергенція означає формування інтерактивного 

інтерфейсу — нового середовища, яке зближує всіх учасників і формує нові 

можливості для їх взаємодії; 

8) «Innovation» — у цифровій економіці люди є головним джерелом 

створення нових цінностей; 

9) «Prosumption» — розмивання межі між споживачем і продавцем, споживач 

виступає в ролі співавтора при формуванні особистого замовлення; 

10) «Immediacy» — невідкладність означає скорочення часу між замовленням 

та отриманням послуги або продукту; 

11) «Globalization» — суть глобалізації полягає в тому, що нова економіка 

дозволяє реалізувати глобальні дії, внаслідок чого зникають 

мультинаціональні компанії, натомість з’являються глобальні; 

12) «Discordance» — розбіжності полягають у розриві між технологічно 

грамотними і технологічно неграмотними [354]. 

Наведені характеристики цифрової економіки визначають нові вимоги до 

людського капіталу, підприємств та урядів. Зокрема, носії людського капіталу 

у зв’язку зі швидким розвитком технологій мають постійно актуалізувати 

навички та підтверджувати свою ефективність, а підприємства й уряди — 

забезпечувати для цього сприятливе середовище. 

Цифрова економіка трансформує організаційну структуру підприємств, 

оскільки ієрархічні структури є занадто повільними, з ускладненою 

комунікацією всередині та довгим ланцюгом передання команд. Нова форма 

передбачає гнучку відкриту структуру із залученням фрілансерів до 

тимчасових проєктних груп. При цьому залучення людського капіталу може 

відбуватися у віртуальний спосіб.  
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Ще однією новою ознакою відкритої гнучкої структури є залучення 

потенційних клієнтів до виробничих процесів. Така співпраця може 

відбуватися на етапі проєктування характеристик, дизайну, функцій 

замовленого продукту або послуги.  

Під впливом наведених змін соціально-трудові відносини трансформуються, 

що зумовлює необхідність їх унормування в законодавчому полі. На перших 

етапах формування цифрової економіки такі зміни будуть різною мірою 

стосуватися країн залежно від рівня розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Цифрові технології практично не мають меж і використовуються країнах 

різного рівня розвитку. Наприклад, мобільні платежі в Кенії, цифрове 

оформлення земель в Індії та електронна комерція в Китаї [320].  

Швидші темпи впровадження цифрових технологій демонструють розвинуті 

країни, що, у свою чергу, збільшує цифровий розрив між країнами, 

підприємствами та носіями людського капіталу. Це зумовлено не тільки 

доступністю ІКТ, але і готовністю уряду країни, бізнесу та носіїв людського 

капіталу до діяльності та взаємодії в новому цифровому середовищі. 

Прикладом регулювання цифрового середовища є стратегія «Європа 2020», до 

складу якої включено «Цифровий порядок денний для Європи» (Digital agenda 

for Europe), що визначає сім ключових моментів: 

– формування єдиного цифрового  простору; 

– інтероперабельність (експлуатаційна сумісність) і однакові стандарти; 

– довіра і безпека користувачів онлайн-транзакцій; 

– розвиток швидкого інтернету; 

– розвиток наукових досліджень та інновацій; 

– поліпшення цифрових навичок; 

– використання ІКТ для вирішення соціальних проблем [261]. 
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Для визначення країн із найбільш розвинутими інформаційно-

комунікаційними технологіями доцільно використати дані звіту «Глобальні 

інформаційні технології 2016» Всесвітнього економічного форуму, у якому 

представлено результати оцінювання 139 країн за 53 індикаторами, 

об’єднаними в чотири групи: зовнішнє середовище; розвиток інфраструктури; 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у громадському, 

комерційному та державному секторах; економічний і соціальний вплив. 

Згідно з цим документом за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій домінують країни з розвинутою економікою: Фінляндія (2 місце), 

Швеція (3), Норвегія (4), США (5), Нідерланди (6), Швейцарія (7), Велика 

Британія (8), Люксембург (9), Японія (10) і так звані «азіатські тигри»: 

Сінгапур (1), Гонконг (12), Південна Корея (13) [372]. 

Активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує 

автоматизацію бізнес-процесів, зниження витрат виробництва, скорочення 

термінів розроблення та просування продукту або послуги на ринку. У той же 

час активний розвиток ІКТ не впливає на рівень зайнятості населення. У 2000-

2018 рр. рівень зайнятості населення в наведених країнах практично не 

змінився. При цьому спостерігалися незначні коливання даного показника, 

зокрема абсолютний приріст або зниження рівня зайнятості в межах 1-4 в.п. 

Так, зниження рівня зайнятості до кількості економічно активного населення 

(робочої сили) було зафіксовано в таких країнах: США (2000 р. — 67,1%, 

2017 р. — 62,9, 2018 р. — 62,9); Фінляндія (2000 р. — 66,9, 2017 р. — 66,2, 

2018 р. — 66,9); Норвегія (2000 р. — 73,5, 2017 р. — 69,8, 2018  р. — 70,2); 

Японія (2000 р. — 62,4, 2017 р. — 60,5, 2018 р. — 61,5%) [301]. 

Незначний приріст даного показника продемонстрували такі країни: Швеція 

(2000 р. — 70,9%, 2017 р. — 72,7, 2018 р. — 73,1); Нідерланди (2000 р. — 63,1, 

2017 р. — 64,0, 2018 р. — 64,3); Велика Британія (2000 р. — 62,7, 2017 р. — 

63,3, 2018 р. — 63,3); Люксембург (2000 р. — 53,4, 2017 р. — 59,3, 2018 р. — 
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59,9); Південна Корея (2000 р. — 61,2, 2017 р. — 63,2, 2018 р. — 63,1); 

Швейцарія (2000 р. — 67,4, 2017 р. — 68,4, 2018 р. — 68,5%) [301].  

Згідно з наведеними даними мають місце незначні коливання рівня зайнятості 

протягом 2000-2018 рр, що свідчить дія чинників ринку праці із протилежним 

впливом. З одного боку, кількість робочих місць зменшується внаслідок 

заміни людської праці робототехнікою, штучним інтелектом тощо, а з іншого 

— з’являються нові робочі місця, які передбачають перекваліфікацію робочої 

сили. За таких умов усе більшої актуальності набуває навчання впродовж 

усього життя, оскільки роботодавці шукають працівників із новими 

навичками. Водночас відбувається старіння населення та зменшення кількості 

економічно активної його частини. 

Е. Тоффлер стверджує, що «для управління промисловими підприємствами та 

офісами майбутнього компаніям Третьої хвилі знадобляться працівники, 

більш здібні до самостійної діяльності, швидше винахідливі, ніж такі, що 

беззаперечно виконують вказівки» [211]. На думку Кастельса, «джерело 

продуктивності — в технології генерування знань, обробки інформації та 

символічної комунікації» [107]. 

В умовах цифрової економіки вже недостатньо кваліфікації, досвіду, навичок 

застосування ІКТ, визначальною стає здатність індивіда до набуття нових 

знань і спроможність удосконалювати свої професійні якості, тобто 

накопичення свого людського капіталу. Таким чином, можна припустити, що 

конкурентоспроможність людських ресурсів визначається здатністю 

продукувати інновації та створювати нові знання.  

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у виробництво 

товарів і надання послуг сприяє значному підвищенню продуктивності праці. 

У таблиці 3.1 відображено, як змінювалася продуктивність праці в 

досліджуваних країнах з 2000 по 2018 р. 
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Таблиця 3.1 – Приріст продуктивності праці у країнах із розвинутою 

цифровою економікою 

 

Країна 

ВВП на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності, 

міжнародний долар 

Темпи зростання 

до 2000 р., % 

2000 р. 2010 р. 2018 р. 2010 р. 2018 р. 

Сінгапур 41 662,7 71 566,0 101 531,6 171,8 243,7 

Фінляндія 26 788,4 38 953,4 48 416,9 145,4 180,7 

Швеція 29 453,6 42 179,3 53 208,9 143,2 180,7 

Нідерланди 31 875,2 45 040,3 56 328,9 141,3 176,7 

Норвегія  36 941,6 57 915 65 510,7 156,8 177,3 

Швейцарія 35 754,5 53 067,7 68 060,9 148,4 190,4 

США 36 334,9 48 466,8 62 794,6 133,4 172,8 

Велика Британія 26 407,2 36 340,7 45 973,6 137,6 174,1 

Люксембург 55 348,9 85 613,6 113 337,4 154,7 204,8 

Японія 26 838,7 34 987,0 42 797,5 130,4 159,5 

Південна Корея 18 080,3 30 365,3 40 111,8 167,9 221,8 

Гонконг 27 068,8 47 123,3 64 596,6 174,1 238,6 

Джерело: складено автором за даними GDP per capita, PPP  (current international) [281]. 

 

За 2000-2018 рр. найбільші темпи зростання продуктивності праці 

продемонстрували «азіатські тигри»: Сінгапур (243,7%), Гонконг (238,6%) та 

Південна Корея (221,8%). Це пов’язано з такими особливостями їх розвитку: 

ефективне використання економічної допомоги від інших країн; дешева 

робоча сила, розвинута бізнесова інфраструктура й ефективна державна 

політика щодо регулювання економіки. Більш повільні темпи зростання 

продуктивності праці притаманні європейським країнам, США та Японії. У 

цілому для всіх країн характерне зростання продуктивності праці без 

підвищення рівня зайнятості.  

Основними чинниками зростання продуктивності праці є матеріально-

технічні, соціально-психологічні та організаційні. Інформаційно-

комунікаційні технології впливають на всі чинники підвищення 
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продуктивності праці, змінюючи їх. Упровадження цифрових технологій 

зумовлює модернізацію засобів виробництва (надання послуг), а головне — 

упровадження інноваційних технологій, що спричиняє скорочення потреби 

роботодавців у кількості персоналу і водночас формує нові вимоги до його 

якісних характеристик. Насамперед це стосується висококваліфікованого 

персоналу. Зокрема, затребуваними стають такі характеристики, як 

креативність, здатність вирішувати складні завдання, вміння забезпечувати 

координацію дій.  

Вищевикладене зумовлює зміну соціально-психологічних чинників, а саме 

підвищується внутрішня мотивація працівників, спрямована на професійне 

визнання, досягнення успіху, самореалізацію тощо. Цифрові технології також 

змінюють організаційний процес — спрощуються комунікації як усередині 

підприємства, так і ззовні; застосовується дистанційна зайнятість; 

налагоджується віртуальна співпраця. Таким чином, зростання 

продуктивності праці відбувається за рахунок використання інноваційних 

технологій, поліпшення якісних характеристик людських ресурсів, 

удосконалення організаційного процесу. 

Цифрова економіка впливає на систему соціально-трудових відносин. 

Унаслідок підвищення рівня інтелектуалізації праці працівник стає власником 

найбільш важливого засобу виробництва — свого інтелектуального капіталу. 

Це стимулює широке використання форм нестандартної зайнятості: у 

розвинутих країнах близько 1/3 зайнятих використовують нестандартні форми 

зайнятості. Найбільш поширеними серед них є тимчасова (за контрактами), 

самозайнятість, неповна і дистанційна зайнятість.  

Слід зауважити, що однією особою одночасно можуть використовуватися 

кілька видів зайнятості. Наприклад, індивід може укласти контракт на 

виконання певного обсягу робіт (тимчасова зайнятість) і при цьому мати 

неповну зайнятість або бути дистанційно зайнятим. Так само самозайнята 
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особа може виконувати контрактні зобов’язання. Попит на нестандартні 

форми зайнятості у країнах із розвинутими інформаційно-комунікаційними  

технологіями в динаміці відображено в таблиці 3.2.  

 

Таблиця 3.2 – Частка осіб, які використовують нестандартні форми зайнятості 

у країнах із розвинутою  цифровою економікою, % 

 

Країна 

Частка в загальній кількості зайнятих (ЗКЗ) 

зайнятих 

неповний 

робочий день 

самостійно 

зайнятих 

тимчасово 

зайнятих 

2000 р. 2018 р. 2000 р. 2018 р. 2000 р. 2018 р. 

Фінляндія 10,4 14,1 13,7 13,2 16,5 16,5 

Швеція 14,0 13,7 10,3 9,6 15,2 16,5 

Нідерланди 32,1 37,3 11,1 16,7 13,7 21,5 

Норвегія  20,2 19,3 7,4 6,5 9,3 8,4 

Швейцарія 23,0 26,7 н/д 14,8 11,5 13,1 

США н/д 6,3 7,4 6,3 
4,2 

(2005 р.) 

4,0  

(2017 р.) 

Велика Британія 23,3 23,2 12,3 15,1 7,0 5,6 

Люксембург 13,0 12,8 
8,2 

(2004 р.) 
8,6 3,4 9,9 

Японія 15,9 23,9 16,6 10,3 14,5 н/д 

Південна Корея 7,0 12,2 36,9 25,1 
25,8 

(2004 р.) 
21,2 

У середньому по 

країнах EU-28 
14,7 16,6 18,3 15,3 12,7 14,2 

У середньому по 

країнах ОЕСР 
13,9 16,5 н/д н/д 11,7 11,7 

Джерело: складено автором за даними OECP [326; 340; 356]. 

 

Наведені дані свідчать про відсутність значних змін у використанні 

нестандартних форм зайнятості протягом значного періоду. Це пояснюється 

тим, що вказані нестандартні форми зайнятості тривалий час були 

представлені на ринку праці й набули свого поширення раніше, під час 
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структурних зрушень в економіці у 1990-х роках, що призвело до значного 

зростання частки сектору послуг.  

Зведені дані щодо використання нестандартних форм зайнятості у 2018 р. у 

країнах-лідерах із використання ІКТ наведено на рисунку 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Поширення нестандартних форм зайнятості у країнах-лідерах 

використання IKT у 2018 р., % від загальної кількості зайнятих (за даними 

ОЕСР) 

Джерело: складено автором за даними OECP [326; 340; 356] і висвітлено в науковій  

праці [2]. 

 

Слід підкреслити відсутність загальної тенденції щодо використання 

нестандартних форм зайнятості в розглянутих країнах. Особливості 

використання, поширення тих чи інших форм пов’язані насамперед із 

національним регулюванням зайнятості.  

Структуру зайнятості за секторами економіки в досліджуваних країнах 

відображено в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 – Структура зайнятості у країнах із розвинутою цифровою 

економікою за секторами економіки, % 

 

Країна 

Частка зайнятих за секторами економіки, % 

сфері послуг виробництві 
агропромисловому 

секторі 

2000 р. 2019 р. 2000 р. 2019 р. 2000 р. 2019 р. 

Сінгапур 70,9 83,0 28,2 16,5 0,9 0,5 

Фінляндія 65,8 74,5 28,0 21,8 6,2 3,7 

Швеція 72,7 80,4 24,4 17,8 2,9 1,8 

Нідерланди 75,1 81,6 21,6 16,1 3,3 2,2 

Норвегія  73,9 78,9 21,8 19,1 4,3 2,0 

Швейцарія 70,2 76,8 25,0 20,1 4,8 3,1 

США 74,0 79,4 24,4 19,2 1,6 1,4 

Велика 

Британія 73,3 80,9 25,2 18,0 1,5 1,1 

Люксембург 76,8 88,2 20,8 10,4 2,4 1,4 

Японія 63,5 72,2 31,4 24,4 5,1 3,4 

Південна 

Корея 61,3 70,5 28,1 24,8 10,6 4,7 

Гонконг  79,4 88,1 20,3 11,7 0,3 0,2 

Джерело: складено автором за даними [390]. 

 

Найбільша частка зайнятих припадає на сферу послуг — від 70,5% у Південній 

Кореї до 88,2% у Люксембурзі у 2019 р., а найменша — на агропромисловий 

сектор: від 0,2 та 0,5% у Гонконзі й Сінгапурі відповідно до 4,7% у Південній 

Кореї. Цифрова економіка створює нові робочі місця саме у сфері послуг. 

Таким чином, відбувається адаптація існуючих форм нестандартної зайнятості 

до потреб нової цифрової економіки.  

Нестандартна зайнятість має чітко виражену гендерну ознаку. Можливості 

гнучкого графіка праці тісно пов’язані з працею жінок, оскільки така форма 

дозволяє поєднувати зайнятість із веденням домашнього господарства. Дані 

про використання неповної зайнятості жінками наведено в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 – Частка зайнятих неповний робочий день за гендерною ознакою 

(2018 р.), % 

 

Країна  До ЗКЗ Жінок до ЗКЗ Чоловіків до ЗКЗ 

Фінляндія 14,1 17,8 10,7 

Швеція 13,7 17,4 10,3 

Нідерланди 37,3 58,0 19,2 

Норвегія  19,3 27,7 11,7 

Швейцарія 26,7 44,6 11,1 

США 6,3 н/д н/д 

Велика Британія 23,2 36,4 11,4 

Люксембург 12,8 22,5 4,6 

Японія 23,9 38,3 12,7 

Південна Корея 12,2 18,2 7,8 

У середньому по 

країнах EU-28 16,6 26,5 8,0 

У середньому по 

країнах ОЕСР 16,5 25,4 9,4 

Джерело: складено автором за даними ОЕСР [326].  

 

Наведені дані свідчать про переважання жіночої зайнятості на умовах 

неповного робочого дня, при цьому у 2018 р. найвищі значення спостерігалися 

у Нідерландах (58,0 %), Швейцарії (44,6 %) та Японії (38,3%). У той же час 

неповна зайнятість дає більше можливостей для поєднання робочих і 

домашніх обов’язків. Значне сукупне навантаження вимагає від жінок більшої 

гнучкості й адаптивності та формує на глобальному цифровому ринку праці 

новий адаптивний сегмент робочої сили, пристосований для роботи 

дистанційно. 

На окрему увагу заслуговує частка зайнятих, яких можна віднести до 

прекаріїв. За даними Євростату у країнах Євросоюзу (EU-28) у 2018 р. частка 
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таких осіб становила 2,1% від загальної кількості зайнятих віком від 20 до 

64 років. До названої групи віднесено осіб, які уклали трудові контракти з 

терміном тривалості менше 3 місяців. Значення даного показника коливається 

від 0,3% серед чоловіків і жінок у Великій Британії до 7,9% серед жінок та 

9,2% серед чоловіків у Сербії [266].  

Цифрова економіка висуває нові вимоги до освітнього рівня працівників, що 

зумовлено використанням складних інформаційно-комунікаційних технологій 

на робочих місцях і створенням нових дистанційних цифрових робочих місць. 

Зокрема, частка робочої сили з вищою освітою у 2018 р. варіювалася від 72,2% 

у Південній Кореї, 73,2% у США до 83,9% у Великій Британії, 83,8% у Швеції 

та 83,2% у Норвегії. Для всіх розглянутих країн характерне стабільне значення 

цього показника протягом 2000-2018 рр., а також незначна частка безробітних 

із вищою освітою — від 2,3 до 4,6% у складі робочої сили з відповідним рівнем 

освіти [390].   

Зайнятість і безробіття тісно взаємопов’язані та взаємозалежні. Зайнятість 

характеризує задоволений попит ринку праці, а безробіття свідчить про 

незатребуваність певних категорій економічно активного населення. Частку  

безробітних за рівнем освіти наведено в таблиці 3.5. 

Отже, простежується вищий рівень зайнятості серед осіб із вищою освітою та, 

відповідно, нижчий серед осіб без вищої освіти. Це пояснюється тим, що 

середній персонал поступово замінюється комп’ютерними технологіями. 

Зокрема, поступово зникають професії з посередницькими функціями, такі як 

банківський працівник, туристичний агент, касир з продажу квитків тощо. 

Дані професії заміщують сучасні комп’ютерні технології — банківські 

термінали, електронний банкінг, електронні платіжні системи, платформи з 

бронювання квитків і бронювання готелів тощо. Тобто зникають поступово ті 

види діяльності, які передбачають виконання програмованих часто 
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повторюваних функцій і не потребують при цьому високого рівня інтелекту й 

легко заміщуються комп’ютерними технологіями. 

 

Таблиця 3.5 – Частки зайнятого та безробітного населення за рівнем освіти у 

країнах із розвинутою інформаційною економікою (2018 р.), % 

 

Країна 

Частка зайнятих за рівнем 

освіти до загальної 

кількості робочої сили з 

відповідним рівнем освіти 

Частка безробітних за 

рівнем освіти до загальної 

кількості робочої сили з 

відповідним рівнем освіти 

середня 

освіта 

вища  

освіта 

середня 

освіта 

вища  

освіта 

Сінгапур н/д н/д 4,1 (2017 р.) 4,6 (2017 р.) 

Фінляндія 66,2 73,8 8,3 4,2 

Швеція 77,1 83,8 4,5 3,6 

Нідерланди 69,4 80,6 3,6 2,5 

Норвегія  70,3 83,2 3,5 2,3 

Швейцарія 66,5 81,3 4,7 3,5 

США 57,2 73,2 5,2 2,5 

Велика Британія 74,6 83,9 4,6 2,5 

Люксембург 60,0 79,7 5,6 4,2 

Японія 55,7 78,3 3,1 2,3  

Південна Корея 62,8 72,2 3,7 4,1 

Гонконг  
67,2  

(2016 р.) 

75,2 

(2016 р.) 

4,0 

 (2016 р.) 

2,4 

 (2016 р.) 

Джерело: складено автором за даними Світового банку [390]. 

 

Таким чином, для ринків праці країн із розвинутими інформаційними 

технологіями характерне поступове зменшення кількості робочої сили із 

середньою освітою.  

Із цифровою економікою пов’язана поява нового ринку — інформаційно-

технічних послуг, який потребує значно більше інтелектуальної праці. Ринок 

ІТ-послуг формує попит на професіоналів, які, окрім глибоких знань зі 
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спеціальності, володіння іноземними мовами, мають також навички 

використання електронних мереж і віртуальної співпраці, креативне мислення, 

професійні знання в суміжних сферах, професійну відповідальність, 

адаптивність і мобільність. Здебільшого праця в ІТ-сфері належить до 

цифрової смарт-зайнятості. 

Знання, здатність продукувати інновації, унікальний особистий професійний 

досвід зменшують залежність носія людського капіталу від роботодавця та 

надають йому високий рівень мобільності. При цьому за допомогою ІКТ у 

віртуальному середовищі налагоджується обмін результатами праці та 

співробітництво між працівниками. 

Носії інтелектуальної, інноваційної праці стають глобальним ресурсом, що 

виходить за межі національного ринку праці. Завдяки цьому бізнес-структури 

дістали можливість залучати таланти з усього світу.  

Найбільшими споживачами онлайн-послуг є США, Австралія, Велика 

Британія, Канада, ОАЕ, Сінгапур, Ізраїль, Німеччина, Нідерланди, Нова 

Зеландія. Країни-донори таких послуг — США, Індія, Україна, Пакистан, 

Велика Британія, Росія, Філіппіни, Румунія, Китай. Отже, відбувається 

перерозподіл трудових ресурсів у віртуальному, цифровому просторі.  

Наведені дані дозволяють констатувати існування цифрової міграції робочої 

сили. Цифрова міграція — це об’єктивний процес, зумовлений розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій і глобалізацією.  

Цифрова трудова міграція має такі особливості:  

1) суб’єктами цифрової трудової міграції виступають не просто працівники, а, 

як правило, носії інтелектуального людського капіталу, тому що саме вони 

завдяки своїм знанням, досвіду, професіоналізму здатні забезпечити 

формування прибутку підприємству та підвищити його 

конкурентоспроможність;  
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2) цифрова трудова міграція обумовлена формуванням і розвитком цифрового 

сегменту ринку праці. Цифровий ринок праці — це багатовимірний цифровий 

простір, у межах якого відбуваються продаж та купівля інтелектуального 

капіталу в цифровій формі. Цифровий ринок праці має розвинуту 

інформаційно-комунікаційну інфраструктуру — електронні біржі праці, 

платформи для пошуку замовлень на виконання послуг, платіжні системи 

тощо; 

3) цифрова трудова міграція не пов’язана зі зміною місця постійного 

проживання, оскільки надання послуг здійснюється дистанційно — за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, тобто послуги 

надаються в цифровому форматі [30]; 

4) відмінність від експорту цифрових послуг полягає в укладанні трудового 

договору (угоди) та оплатою відповідних податкових зобов’язань. 

Виходячи з вищевикладеного сформульовано визначення нового виду 

трудової міграції робочої сили: цифрова трудова міграція робочої сили — це 

переміщення людського капіталу в цифровій формі через надання цифрових 

трудових послуг організаціям і підприємствам, які перебувають за межами 

локального, регіонального або національного ринку праці, без зміни місця 

проживання носіїв людського капіталу [7]. Основною категорією цифрових 

мігрантів є особи, які працюють за тимчасовими за контрактами. Цифрова 

трудова міграція може бути внутрішньою (у межах країни) та зовнішньою (за 

межами національного ринку праці) [30].  

Цифрова трудова міграція має низку негативних наслідків для національної 

економіки, а саме: відплив інтелектуального потенціалу країни в цифровій 

формі; недоотримання внеску інноваційного людського капіталу в розвиток 

національної економіки; зневіра талановитої молоді в можливості 

професійного зростання та отримання гідної оплати праці у своїй країні.  



176 

 

До позитивних наслідків належать такі: зниження рівня безробіття; гідна 

оплата праці; можливість самореалізації для проактивних та амбітних людей; 

збільшення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку, вірогідність 

інвестицій від успішних цифрових мігрантів у національні стартапи і розвиток 

соціальних інновацій. 

 

 

3.2 Нестандартна зайнятість як спосіб виживання населення найменш 

розвинутих країн 

 

Характер зайнятості, її структура, продуктивність праці, соціально-трудові 

відносини залежать від типу економіки країни. Населення країн, що 

розвиваються, здебільшого зайняте в аграрному секторі економіки. Високий 

рівень бідності частково нівелюється наявністю селянських господарств, які є 

додатковим джерелом для виживання населення. Вирішення проблем бідності 

та зубожіння можливе за рахунок підвищення продуктивності передусім 

аграрного сектору як основного в економіці цих країн. Активізація розвитку 

третинного сектору економіки дозволить залучити значні невикористані 

трудові ресурси.  

Країнам із високим рівнем бідності притаманне використання нестандартних 

форм зайнятості, а саме її нестійких видів. При цьому в бідних країнах 

найбільш яскраво проявляються прекаризаційні ознаки нестандартної 

зайнятості, зокрема сумнівність, небезпечність, ризикованість, нестабільність, 

нелегальність. З урахуванням масового характеру такої зайнятості її можна 

розглядати як ефективний спосіб для виживання населення найменш 

розвинутих країн завдяки її гнучкості та адаптивності до будь-яких трудових 

процесів і соціально-трудових відносин.  
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Термін «найменш розвинуті країни» (НРК) уведений у науковий обіг у 1971 р. 

Організацією Об’єднаних Націй. Станом на 13 грудня 2018 р. до НРК ООН 

віднесла 47 країн світу, які територіально розташовані в Африці (33 країни), 

Азії (9 країн), Океанії (4 країни), Карибського басейну (1 країна) [307] (додаток 

Е). Для визначення найменш розвинутих країн використовують три критерії, 

запропоновані Комітетом з політики в галузі розвитку Економічної і 

соціальної ради ООН: 

– індекс доходів (IC), що розраховується як середнє значення річного ВВП 

на одну особу за три роки (менше 1025 дол. США для включення до переліку, 

понад 1230 дол. США для виключення з переліку); 

– індекс людських активів (HAI), що розраховується із застосуванням 

показників якості життя на основі параметрів харчування (відсоток населення, 

яке голодує); здоров’я (рівень смертності дітей віком до 5 років), освіти 

(коефіцієнт відвідування середньої школи, рівень грамотності серед 

дорослих); 

– індекс економічної вразливості (EVI), що розраховується на основі таких 

показників: чисельність населення; віддаленість; концентрація експорту 

товарів; частка сільського, лісового та рибного господарства;  частка 

населення у прибережних зонах із низьким підняттям; нестабільність експорту 

товарів і послуг; жертви стихійних лих; нестабільність 

сільськогосподарського виробництва [258]. 

Найменш розвинуті країни характеризуються неконтрольованою і 

нерегульованої демографічною ситуацією, при якій зростання ВВП країни не 

встигає за зростанням чисельності населення. Для таких країн характерним є 

екстенсивний тип відтворення людських ресурсів, а саме: низька тривалість 

життя, висока смертність, переважання молоді у структурі населення. 
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Загальна чисельність населення найменш розвинутих країн у 2018 р. сягала 

1 млрд осіб. За прогнозами Un-Ohrlls 2019 р., населення цієї групи країн у 

2030 р. зросте на третину [304]. 

Наразі частка молодого населення віком до 25 років становить близько 60% у 

структурі населення НРК. За прогнозами, до 2050 р. кожна четверта молода 

людина на планеті (віком 15-24 роки) житиме в найменш розвинутій країні 

[82]. 

Ознакою бідності країни є низький рівень освіти населення та її доступність. 

Згідно з національними даними 19 млн дітей молодшого шкільного віку в НРК 

не охоплені початковою освітою [304]. 

Така структура населення, а також низький рівень грамотності, нерозвинута 

система професійної та вищої освіти зумовлюють екстенсивний тип 

відтворення трудових ресурсів, для якого характерне кількісне збільшення 

чисельності без зміни якісних характеристик. Разом із тим ринку праці НРК 

притаманний надлишок робочої сили, що зумовлено демографічними 

особливостями відтворення населення та характеристиками економіки країн. 

Для такого типу економіки властива надзвичайно висока частка робочої сили 

по відношенню до загальної чисельності працездатного населення. Так, 

значення цього показника для НРК становить 75% [82]. 

Значним бар'єром, що перешкоджає розвитку НРК, є відсутність доступу 

населення до електроенергії. Так, у 2016 р. лише 44,6% населення мали 

можливість користуватися електроенергією. Разом із низьким освітнім рівнем 

населення використання застарілої техніки та технологій обумовлює значне 

відставання наймеш розвинутих країн у технологічному й економічному 

розвитку від інших країн. Показником цього є кількість патентів, поданих до 

реєстрації. Так, у 2016 р. усіма країнами НРК подано до реєстрації 922 патенти. 

Для порівняння: у цьому ж році тільки у США подано 650411 заявок на 

патентів [298].  
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Найменш розвинуті країни перебувають на початковому етапі індустріального 

розвитку, тому зазвичай розвинутими є галузі з видобутку корисних копалин 

та переробки сільськогосподарської сировини на експорт, а також економічна 

галузь — виробництво продуктів харчування і товарів повсякденного попиту 

для споживання всередині країни, що обумовлює структуру зайнятості 

(таблиці 3.6, 3.7). 

 

Таблиця 3.6 – Динаміка змін структури зайнятості за секторами економіки у 

період з 1991 по 2000 р., % 

 

Тип країни за 

рівнем розвитку 

економіки 

Агропромисловий 

сектор 
Виробництво Послуги 

1991 р. 2000 р. 1991 р. 2000 р. 1991 р. 2000 р. 

Розвинуті 

економіки 6,6 4,7 30,4 27,5 63,0 67,8 

Вищий за 

середній рівень 

доходу 47,7 40,6 23,6 24,2 28,7 35,2 

Середній рівень 

доходу  51,6 46,3 20,3 20,7 28,0 33,0 

Нижчий за 

середній рівень 

доходу 57,4 53,8 15,6 16,1 27,0 30,1 

Низький рівень 

доходу 71,4 71,2 8,7 8,8 19,9 20,0 

Наймеш 

розвинуті країни 

за класифікацією 

ООН 71,3 69,1 8,5 8,7 20,2 22,3 
Джерело: складено автором за даними Світового банку [390]. 

 

Простежуються значні розбіжності у структурі зайнятості між країнами, які 

належать до різних груп за рівнем доходу з 1991 по 2000 р. Найбільші 

розбіжності характерні для агропромислового сектору та сфери послуг. 

Зокрема, в агропромисловому секторі розбіжність між країнами з високим 

рівнем доходу і всіма іншими становить 10-15 разів. У сфері послуг — 2-3 
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рази. У 2010-2019 рр. зазначені тенденції зберігаються з одночасним 

зниженням рівня зайнятості в агропромисловому секторі у всіх типах країн.  

 

Таблиця 3.7 – Динаміка змін структури зайнятості за секторами економіки у 

період з 2010 по 2019 р.,% 

 

Тип країни за 

рівнем розвитку 

економіки 

Агропромисловий 

сектор 
Виробництво Послуги 

2010 р. 2019 р. 2010 р. 2019 р. 2010 р. 2019 р. 

Розвинуті 

економіки 3,5 2,9 23,3 22,3 73,2 74,7 

Вищий за 

середній рівень 

доходу 29,3 21,5 26,1 26,4 44,6 52,1 

Середній рівень 

доходу  36,9 30,0 23,3 24,3 39,7 45,7 

Нижчий за 

середній рівень 

доходу 46,1 39,4 20,0 22,0 33,9 38,6 

Низький рівень 

доходу 66,3 62,5 10,2 11,5 23,5 25,9 

Наймеш 

розвинуті країни 

за 

класифікацією 

ООН 61,4 56,6 11,5 13,2 27,1 30,2 
Джерело: складено автором за даними Світового банку [390].  

 

Дані, наведені в таблицях 3.6 і 3.7, свідчать про значні відмінності у структурі 

зайнятості між розвинутими і найменш розвинутими країнами. Для останніх 

характерна значна частка зайнятості в агропромисловому секторі, що 

обумовлено переважанням первинного сектору в економіці. У той же час 

відбувається поступова трансформація зайнятості та збільшення частки 

зайнятих у сфері послуг. Трудові ресурси, не зайняті в аграрному секторі, 

переміщуються у сферу послуг. Це зумовлено поступовою урбанізацією даної 

групи країн. Так, у 2000 р. рівень урбанізації НРК становив 25% при 
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середньосвітовому значенні цього показника 46,7%, а у 2018 р. — 33,6%  при 

середньосвітовому 55,3 та 81,3% у країнах із високим рівнем доходу [390]. 

Специфікою такого типу економіки є значний сектор неформальної 

зайнятості. Опосередковано про це свідчить замала частка осіб, у яких відкриті 

банківські рахунки. Даний показник становить лише 27% від загальної 

кількості дорослого населення у НРК [304]. 

Слід підкреслити, що розвиток економіки та трансформація зайнятості тісно 

пов’язані між собою. Взаємозв’язок цих процесів пояснюється такими 

аспектами: 

з одного боку, характерною рисою розвинутих країн є превалювання у 

структурі економіки третинного сектору. Це обумовлено підвищенням 

продуктивності праці й переміщенням частини вивільнених людських 

ресурсів зі сфери виробництва у сферу послуг. При цьому зайнятість набуває 

нестандартних форм із гнучким графіком роботи, більшим ступенем свободи, 

переміщенням робочого місця за територію підприємства, появою нових форм 

організації робочого процесу. Упровадження цифрових технологій на всіх 

етапах робочого процесу ще більше віддаляє працівника від роботодавця і 

стимулює розвиток цифрової зайнятості; 

з іншого — сфера послуг завдяки активному розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій висуває нові вимоги до компетенцій персоналу,  

серед яких: навички роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, 

віртуальне співробітництво, продукування інновацій, здатність до 

самонавчання, професіоналізм, відповідальність. Таким чином, розвинута 

економіка потребує висококваліфікованого персоналу та стимулює появу 

інноваційних форм людського капіталу. Високий рівень освіти дозволяє 

генерувати більше інновацій. Людські ресурси в економіці розвинутих країн 

— це основний чинник, що стимулює її інноваційний розвиток. 
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У розвинутих країнах персонал із середнім та низьким рівнями кваліфікації, 

стандартним набором професійних навичок належить до групи трудових 

ресурсів із нестійкою зайнятістю. Однак усе більше роботодавців зацікавлені 

у зниженні витрат на персонал, що виражається в тимчасовій зайнятості або у 

цілковитому виведенні персоналу за штат. 

Країни з найменш розвинутою економікою потерпають від відсутності 

власних резервів для соціального і економічного розвитку та подолання 

бідності. Для таких країн характерні або бідність природних ресурсів (що 

унеможливлює одержання доходів від ренти і вкладання їх у розвиток власної 

економіки), або (за наявності природних ресурсів) мінімальний рівень 

зовнішніх інвестицій, оскільки таким країнам властиві політична 

нестабільність і нерозвинута транспортна інфраструктура. Потенційні 

можливості для розвитку трудомістких виробництв з урахуванням дешевої 

робочої сили важко реалізувати у зв’язку з низьким рівнем грамотності та, 

відповідно, низьким рівнем кваліфікації населення. 

У найменш розвинутих країнах склалася парадоксальна ситуація. Розвиток 

економіки потребує кваліфікованих трудових ресурсів, а мінімальність 

інвестицій у розвиток економіки і суспільства, особливо в освіту, професійну 

підготовку, охорону здоров’я, зумовлює низький рівень якості найманих 

працівників. Недостатній якісний рівень трудового потенціалу — низької 

продуктивності праці. Так, у 2017 р. ВВП найменш розвинутих країн склав 

951,75 дол. США, що становить лише 1,26% від загальносвітового ВВП. При 

цьому середнє значення ВВП одну особу НРК у середньому дорівнює 

1,125 дол. США [304]. 

У НРК переважає використання нестійких форм нестандартної зайнятості. 

Головні характерні риси для всіх проявів нестійкої зайнятості — це її 

короткостроковість і високий ризик недотримання домовленостей між 

роботодавцем і працівником. Так, частка осіб, які не мають стабільної 
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зайнятості, становить 80% від загальної кількості зайнятих у НРК [82]. Разом 

із тим для значної частини населення нелегальна зайнятість — це основне та 

єдине джерело отримання доходу, яке дає можливість фізичного існування.  

У цілому використання нестандартної зайнятості має і переваги, і ризики для 

різних типів економік (таблиця 3.8). 

 

Таблиця 3.8 – Переваги та ризики використання нестандартних форм 

зайнятості 

 

Тип країн Переваги Ризики 

1 2 3 

Для працівника 

НРК Можливість виживання для 

найманого працівника та 

його сім’ї. 

Джерело отримання хоч 

якогось доходу. 

Високий рівень мотивації, 

обумовлений бажанням 

вижити 

Ризик залишитися без оплати за 

виконану роботу. 

Жорстка експлуатація 

роботодавцем за мізерну оплату. 

Недотримання техніки безпеки та 

гігієни праці. 

Мінімальний соціальний захист 

або повна його відсутність. 

Вимушена надзайнятість 

Розвинуті  Можливість отримання 

гідної винагороди. 

Гнучкий, зручний графік 

роботи. 

Високий рівень мотивації на 

досягненні успіху і 

самореалізації. 

Високий рівень свободи у 

прийнятті рішень 

 

Нестійкість зайнятості. 

Недостатній рівень соціального 

захисту. 

Високий рівень відповідальності 

працівника за результати праці. 

Трудомісткий процес пошуку 

нових замовлень 

  



184 

 

  Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 

Для роботодавця 

НРК Економія завдяки низькій 

оплаті праці. 

Практично необмежена 

влада над працівником. 

Можливість 

використовувати економічні 

інструменти примусу для 

надмірної праці 

Некваліфікований, погано 

освічений персонал. 

Втрата часу при пошуку нового 

співробітника у зв’язку з 

хворобою або смертю 

попереднього. 

Неякісний кінцевий продукт 

(послуга) 

Розвинуті  Економія соціальних 

виплат. 

Економія, пов’язана з 

організацією робочих місць 

при дистанційній 

зайнятості. 

Відсутність необхідності 

брати дорогого 

висококваліфікованого 

співробітника у штат, 

достатньо укласти договір 

про виконання певного 

обсягу робіт 

Неякісне виконання роботи. 

Недотримання термінів 

виконання. 

Відсутність повноцінного 

контролю за трудовим процесом. 

Залежність від виконавця робіт 

(послуг) 

Джерело: розроблено автором і висвітлено у працях [7; 26]. 

 

Найбільш поширеною формою зайнятості у НКР є самозайнятість, що 

пов’язано з недостатньою кількістю робочих місць в економіці. Населення 

змушене самостійно створювати робочі місця, зокрема в межах домашнього 

господарства (таблиця 3.9). 

Переважна частка населення НРК належить до самозайнятих осіб, і така 

тенденція зберігається тривалий час. Це спричинено низькими темпами 

розвитку економіки, що зумовлює повільне створення робочих місць. Так, 

частка самозайнятих осіб у 2000 р. коливалася від 49,3% у Ємені до 94,8% у 

Бурунді, а в 2019 р. — від 50,7% у Камбоджі до 94,7% у Бурунді. 
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Таблиця 3.9 – Динаміка зміни показників самозайнятості у НРК у  

2000, 2010, 2019 рр., % 

 

Країна 
Частка самозайнятих осіб у ЗКЗ 

2000 р. 2010 р. 2019 р. 

Бутан 76,7 69,1 71,0 

Ємен 49,3 48,8 52,7 

Камбоджа 84,7 59,7 50,7 

Гвінея 93,0 92,5 91,5 

Ефіопія 90,4 89,5 86,2 

Замбія 81,7 80,7 77,8 

Уганда 86,0 80,7 78,1 

Бурунді 94,8 94,8 94,7 

Ліберія 82,1 80,8 79,6 

Мадагаскар 85,2 90,7 88,9 

Джерело: складено автором за даними Світового банку [390]. 

 

Неформальна зайнятість у найменш розвинутих країнах є особливим буфером, 

що дозволяє виживати, для значної частини їх населення. Бідне населення 

зацікавлене в отриманні хоч якихось доходів. Певні верстви населення з 

деяких соціальних груп практично не мають шансів на легальне 

працевлаштування. Що стосується надзайнятості, то вона зумовлена 

необхідністю багато і важко працювати, щоб утримувати себе та свою сім’ю. 

Оскільки працівники мають низький рівень кваліфікації та професійних 

якостей, вони змушені замінювати час відпочинку додатковими годинами 

роботи. Це призводить до виснаження організму і падіння продуктивності 

праці, що може спричинити розрив і так нестійких соціально-трудових 

відносин із роботодавцем. 

Основним суб’єктом нестійких форм зайнятості в НРК є молодь. 

Неформальний сектор несе такі загрози, як відсутність гарантії зайнятості та 
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професійного зростання, мізерна оплата праці. При цьому основною 

перевагою нестійкої зайнятості є можливість отримати хоч незначну 

винагороду за докладені трудові зусилля. НРК характеризуються 

нерозвинутим соціальним захистом населення та низьким рівнем правового 

регулювання ринку праці. Це призводить до формування значного сегмента 

вразливої зайнятості (Vulnerable employment) (таблиця 3.10), до якого належать 

самозайняті, наймані працівники, неоплачувані працівники домашніх 

господарств. 

 

Таблиця 3.10 – Динаміка зміни показників вразливої зайнятості у НРК у 2000, 

2010, 2019 рр., % 

 

Країна 

Частка осіб, які належать до вразливої зайнятості 

у ЗКЗ 

2000 р. 2010 р. 2019 р. 

Бутан 76,6 69,0 70,9 

Ємен 42,2 41,7 45,4 

Камбоджа 84,6 59,4 50,3 

Гвінея 91,5 90,9 89,8 

Ефіопія 89,5 88,9 85,7 

Замбія 81,3 80,4 77,5 

Уганда 85,7 78,7 74,9 

Бурунді 94,7 94,7 94,7 

Ліберія 80,2 78,8 77,5 

Мадагаскар 83,7 88,5 85,1 

Джерело: складено автором за даними Світового банку [390].  

 

Значна частина населення НРК живе за порогом бідності. Міжнародний рівень 

бідності — це дохід, що забезпечує споживання менше, ніж на 1,9 дол. США 

на добу за паритетом купівельної спроможності (ПКС).  

За даними Світового банку, між 1990 і 2015 рр. частка населення світу, яке 

живе в умовах крайньої бідності, скоротилася з 37,1 до 9,6%, що призвело до 
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зменшення кількості надзвичайно бідного населення майже на 1 млрд осіб. За 

межею надзвичайної бідності перебуває близько 750 млн осіб [374].  

У структурі світового населення у 2015 р. частка осіб, які споживають на добу 

менше 3,2 дол. США, становила 26,3%, менше 5,5 дол. США — 46%. При 

цьому найбільша частка осіб, які споживають менше 3,2 дол. США на добу, 

припадає на країни Північної Африки (48,6%) та країни Африки, розташовані 

на південь від Сахари (66,3%) [374] (додаток Ж). 

За умови економічного зростання збільшуються потреби населення, які 

диференціюються за країнами залежно від загального рівня доходів. Соціальна 

межа бідності визначається на основі типового рівня споживання або доходу 

за кожною країною. Скорочення соціальної бідності відбувається більш 

повільними темпами, ніж крайньої. За цим критерієм у 2015 р. 2,1 млрд осіб 

були бідними щодо до їхніх суспільств, що втричі перевищило кількість 

людей, які живуть за межею бідності. Розрив у темпах скорочення крайньої та 

соціальної бідності становить 18%. Якщо значення показника соціальної 

бідності у світі у 2015 р. становило 21,8%, то в НРК — 51,2% [374] (додаток 

Ж). 

У той же час бідність дозволяє розглядати будь-які нестійкі форми зайнятості, 

попри всі пов’язані з ними ризики, як можливість для населення вижити у 

складних економічних умовах та не вмерти від голоду. Однак це не вирішує 

питання з обмеженим доступом до послуг освіти, охорони здоров’я, базової 

інфраструктури.  

У зв’язку з цим значна кількість осіб належить до категорії «бідні, які 

працюють». Згідно з даними звіту МОП «Перспективи зайнятості та 

соціального захисту у світі. Тенденції 2020» кількість працівників, які живуть 

в умовах надзвичайної або помірної бідності, у 2019 р. становила 630 млн осіб, 

або 19% від загальної кількості тих, хто працює. Оплата праці таких зайнятих 

на день становить менше 3,2 дол. США за ПКС [391]. 
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Водночас у глобальній економіці відбуваються значні зміни, пов’язані з 

проникненням цифрових технологій у всі сфери діяльності людини — від 

повсякденного життя до виробництва і надання послуг. Інформаційне 

суспільство завдяки вільному обміну інформацією сприяє подоланню бідності 

та нерівності. 

Цифрові технології мають глобальний характер, вони виходять за 

територіальні та інституційні межі. Разом із тим мережева економіка діє за 

бінарним принципом «включено / не включено», межі її змінюються з часом 

[107]. Значна частина світового населення ще не охоплена цифровими 

технологіями. Зокрема, станом на кінець 2019 р. кількість користувачів 

інтернету у світі становить 4,57 із 7,8 млрд осіб, або 58,7% від загальної 

кількості населення світу. Найвищі показники проникнення інтернету мають 

європейські країни (87,2%) та країни Північної Америки (94,6%) [399]. 

Найменш розвинуті країни також є частиною єдиного глобального простору, 

а отже, так само підлягають проникненню інформаційних технологій. 

Зрозуміло, що існує значний «цифровий розрив» між розвинутими і найменш 

розвинутими країнами за рівнем проникнення. Так, рівень використання 

інтернету населенням у найменш розвинутих країнах станом на кінець 2019 р. 

варіюється від 6,3% у Чаді, 7,9% у Центральноафриканській Республіці, 8,3% 

у Конго, 9,7% у Бурунді до 53,7% у Замбії, 58,2% у Сенегалі. У середньому 

цей показник по країнах Африки дорівнює 39,3% при значенні у світі – 58,8% 

[399]. 

Низький рівень використання інтернету знижує можливості участі населення 

в цифровому співтоваристві та обмежує можливості зростання економіки 

країн. Будь-яка економіка, зокрема найменш розвинутих країн, використовує 

цифрові технології до певного ступеня. На їх основі діють фінансові системи, 

транснаціональні виробництва, комерція та збут товарів тощо. Можна 

припустити, що це певним чином стимулюватиме розвиток проникнення 
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інтернету в НРК. Динаміку збільшення кількості користувачів інтернету в НРК 

наведено в таблиці 3.11. 

Усі розглянуті країни демонструють збільшення кількості користувачів 

інтернету, тобто відбувається поступове розширення мережевої економіки і 

все більше осіб стають включеними у неї. У той же час характерним є значне 

розшарування країн за темпами приросту даного показника. Найвищі темпи 

приросту простежуються в Бутані, Ефіопії, Ліберії, а найнижчі — у Бурунді, 

Мадагаскарі. Це обумовлено рівнем розвитку економіки, зокрема найбідніші 

країни мають найнижчі показники використання інтернету.  

 

Таблиця 3.11 – Показники поширення мережі Інтернет у НРК, % 

 

Країна 

Частка користувачів до загальної 

кількості населення 

Зростання 

кількості 

користувачів 

інтернету  

у 2000-2020 рр. 

інтернету  

(станом на 

31.12.2019 р.) 

Facebook  

(станом на 

31.12.2019 р.)* 

Бутан 51,5 (01.2020 р.)  51,5 (01.2020 р.) - 

Ємен 26,5 8,5  - 

Камбоджа 47,9 (01.2020 р.) 46,71 (01.2020 р.)  - 

Гвінея 18,4 15,3 30,05 

Ефіопія 17,8 5,2 204,97 

Замбія 53,7 12,3 49,2 

Уганда 40,4 5,4 46,16 

Бурунді 9,7 3,8 38,39 

Ліберія 12,2 10,6 124,8 

Мадагаскар 9,5 6,3 8,4 

* Розраховано автором.  

Джерело: складено автором за даними World Internet Users and Population Stats [399].  

 

На окрему увагу заслуговує частка користувачів соціальної мережі Facebook. 

Значення цього показника у Камбоджі та Бутані є вагомим і дорівнює 

загальній кількості користувачів інтернету. І навпаки, у більшості НРK він 
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незначний. Це обумовлено тим, що у бідних країнах інформаційні технології 

є не засобами комунікації, а розкішшю.  

Загалом найменш розвинуті країни характеризуються низьким рівнем 

використанням інтернету. Отже, можна припустити, що при такому 

невеликому значенні даного показника він не має вагомого впливу на розвиток 

економіки бідних країн (таблиця 3.12). 

 

Таблиця 3.12 – Динаміка темпів зростання ВВП у найменш розвинутих  

країнах 

 

Країна 

ВВП на одну особу за ПКС, 

міжнародний долар 

Темпи зростання до 

2000 р., у % 

2000 р. 2010 р. 2018 р. 2010 р. 2018 р. 

Бутан 2732,1 6674,9 10534,9 244,3 385,6 

Ємен 3181,4 4471,7 2575,1 140,6 80,9 

Камбоджа 1101,8 2470,7 4360,9 224,2 395,8 

Гвінея 1208,5 1632,4 2504,9 135,1 207,3 

Ефіопія 494,3 1052,6 2022,1 213,4 409,1 

Замбія 1692,0 3269,8 4223,9 193,3 249,6 

Уганда 849,1 1552,9 2038,1 182,9 240,0 

Бурунді 571,3 718,7 744,2 125,8 130,3 

Ліберія 1048,7 1078,9 1308,6 102,9 124,8 

Мадагаскар 1340,1 1583,0 1891,3 118,1 141,3 

Джерело: складено автором за даними Світового банку [390]. 

 

Дані, наведені в таблицях 3.11 і 3.12, свідчать про відсутність тісного зв’язку 

між рівнем використання інтернету і темпами зростання ВВП у найменш 

розвинутих країнах. Це викликано недоступністю інтернету для значної 

частини населення та низьким рівнем використання цифрових технологій в 

економіці.  
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3.3 Безробіття та можливості цифрової зайнятості: пошук шляхів 

вирішення проблем 

 

Під впливом інформаційно-комунікаційних технологій формується новий 

цифровий сегмент на глобальному ринку праці. Його ознаками є цифрова 

зайнятість, цифрові соціально-трудові відносини, цифрова інфраструктура. У 

той же час національні економіки стикаються з проблемами безробіття.  

Упровадження цифрових технологій на робочих місцях трансформує попит на 

робочу силу й обумовлює зростання безробіття, насамперед через негнучкість 

ринку праці, зокрема його інституціональної структури. Саме через 

використання цифрових форм зайнятості можна знизити рівень безробіття на 

глобальному ринку праці. 

Сучасний глобальний ринок праці зазнає трансформації в результаті 

активного впровадження цифрових технологій на робочих місцях, 

формування цифрової інфраструктури та переміщення його суб’єктів у 

віртуальний простір. Це зумовлює такі структурні зміни на глобальному 

ринку праці.  

1. Формується та постійно збільшується цифровий сегмент ринку праці, для 

якого характерне перенесення робочих місць в інформаційний простір; 

укладання нетипових трудових угод про виконання цифрових робіт; 

використання гнучкого, зокрема аморфного, графіка робочого часу або 

графіка роботи за довірою; діджиталізація процесу праці.  

Діджиталізація (digitalisation) у перекладі з англійської означає 

оцифровування, тобто переведення інформації в цифровий формат. Термін 

«діджиталізація» найчастіше використовується для характеристики 

соціальних, економічних, культурних та інших процесів, їх трансформації під 

впливом інформаційної глобалізації.  
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Головними функціями інформаційної глобалізації є інтегральна, 

трансформаційна і комунікаційна. Інтегральна забезпечує об’єднання 

потенціалів світового розвитку, а трансформаційна викликає зміни у способі 

виробництва [78]. Власне трансформація способу виробництва і забезпечує  

формування цифрового сегменту глобального ринку праці. 

2. Зростає пропозиція робочої сили на цифровому сегменті глобального ринку 

праці, оскільки все більше працівників із різних країн можуть приєднатися до 

нього. Працівники з країн, що розвиваються, конкурують із претендентами з 

розвинутих країн. При цьому перші можуть погодитися на нижчий рівень 

оплати праці. Наприклад, в ІТ-галузі створюються цифрові технології, а отже, 

вона є найбільш інтегрованою у світовий мережевий цифровий простір. Так, 

за даними дослідження top$dev, у 2016 р. в ІТ-галузі найбільша частка 

замовлень у Східній Європі припадала на виконавців з України (понад 30%), 

Росії (27%). Частки Польщі, Білорусі, Болгарії Румунії, Сербії становлять 

менше 10%, Болгарії, Македонії — менше 5%. При цьому найвища ставка за 

годину у фрілансерів із Польщі (25 дол. США) та Росії (24 дол. США), а для 

виконавців з України та Болгарії вона становить 20 дол. США [196] (рисунок 

К.2 додатка К). 

3. Поширюється цифрова міграція, яка передбачає виконання працівниками з 

одних країн замовлень для роботодавців з інших без фактичного зміни місяця 

роботи і проживання. Так, за даними дослідження top$dev, у 2016 р. ринок 

замовлень для електронних фрілансерів зі Східної Європи поділили між собою 

роботодавці із США (54%), Великої Британії (10%), Австралії (7%), Канади 

(5%) [196] (рисунок К.3 додатка К). При цьому замовники з розвинутих країн 

шукають виконавців у менш розвинутих країнах, оскільки це дозволяє суттєво 

знижувати собівартість продукту (послуги). Отже, можна стверджувати, що 

відбувається віртуальне переміщення виробництва ІТ-послуг до менш 

розвинутих країн, які мають значний людський потенціал. Характерною 
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ознакою такого переміщення є замовлення послуг на виконання цифрового 

продукту без інвестицій у виробництво з боку замовника.  

4. Триває цифровізація соціально-трудових відносин між суб’єктами ринку 

праці, тобто домовленості між роботодавцем і працівником узгоджуються в 

цифровому просторі з використанням цифрових технологій. При цьому із 

соціально-трудових відносин у багатьох випадках випадає держава як суб’єкт 

їх регулювання. Слід звернути увагу на декілька аспектів, одним із яких є 

низький рівень урегульованості цифрового глобального ринку праці. Інший 

полягає в наявності суб’єктів глобального ринку з різних країн, у яких діють 

різноманітні національні норми та правила щодо регулювання соціально-

трудових відносин. Ще один аспект — значна кількість виконавців замовлень 

із країн, що розвиваються та мають у структурі економіки «тіньовий сектор». 

5. Зростає сегмент молоді NEET: not in education neither in employment nor 

training (поза освітою, роботою, професійною підготовкою) серед осіб віком 

15-24 роки. Слід відзначити, що цій категорії населення з кожним роком усе 

складніше буде отримати роботу внаслідок відсутності відповідних 

професійних навичок і вміння їх опановувати. У довготривалій перспективі 

така молодь може становити загрозу для розвитку національних економік. У 

глобальному вимірі частка молоді, не охопленої роботою і навчанням, складає 

22%, або 267 млн осіб. Разом із тим позитивною тенденцією є її скорочення з 

2005 по 2018 р. на 2 в. п. [392]. 

Найбільша частка молоді, яка не може реалізувати свій трудовий потенціал, 

спостерігається у країнах зі значними проблемами на ринку праці, зокрема: у 

2018 р. у Намібії — 31,8%, ПАР — 31,6, Пакистані — 30,9, Індії — 30,4, Косово 

— 30,11, Туреччині — 24,4, Бразилії — 24,1, Мексиці — 18,4, Італії — 18,2, 

Сербії — 17,0%. Значення даного показника в Україні у 2017 р. становило 

16,5% [343].  
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Це явище зумовлено низкою чинників, серед яких доцільно виокремити дві 

групи залежно від середовища їх формування по відношенню до індивіда: 

зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать: економічна і політична 

невизначеність у деяких країнах, відсутність можливостей гідної праці для 

молодих осіб без професійного досвіду, а також відсутність «соціальних 

ліфтів» або низька дієвість наявних. Окремо слід визначити ще один важливий 

зовнішній чинник — відсутність цікавої роботи, який тісно пов’язаний із 

внутрішнім — можливістю самоактуалізації. Вважається, що самоактуалізація 

можлива лише за сприятливих соціально-історичних умов. Внутрішніми 

чинниками, що впливають на формування неактивної позиції молоді на ринку 

праці, є такі: низька мотивація до праці, завищена самооцінка, «трудова 

короткозорість», бажання отримати «все і зараз». Усі ці чинники викликають 

небажання молоді братися за роботу, яка здається нецікавою. Іноді така 

позиція доповнюється невизначеністю молодої людини, яка саме трудова 

зайнятість приносила б їй задоволення. Багатьом із них притаманна життєва 

стратегія «професійного серфінга», що передбачає постійну зміну 

професійних уподобань. 

Пасивність молоді певним чином зумовлена цифровізацією повсякденного 

життя. Для більшості молодих людей інтернет є головним джерелом 

отримання інформації (професійної, соціальної, освітньої), а головне — 

середовищем взаємодії та комунікації. Соціальні мережі спрощують 

соціалізацію та заміщують реальну соціалізацію молоді на віртуальну, а також 

переміщують процес професійної адаптації в мережу Інтернет. 

Водночас соціальні мережі надають безліч можливостей, зокрема у 

працевлаштуванні, професійному зростанні, кар’єрному просуванні. 

Сприятливе середовище та належний рівень регулювання ринку праці 

формують високій активності молоді в освітньому та професійному зростанні. 

У багатьох країнах рівень NEET є низьким — це демонструють відповідні 
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показники 2018 р. Японії (2,94%), Сінгапуру (4,14%), Нідерландів (4,18%), 

Норвегії (4,85%) [343].  

6. На тлі зниження рівня активності молоді відбувається старіння населення, а 

отже, робочої сили. За даними звіту Міжнародної організації праці існує 

значний віковий розрив між суб'єктами ринку праці. Зокрема, у світі у 2019 р. 

частка працівників віком 15-24 роки становить 35,6% до загальної кількості 

населення відповідної вікової категорії, натомість частка працівників віком 25 

років і старше — 63,2%. Найбільша частка молоді на глобальному ринку праці 

припадає на країни з низьким рівнем розвитку (доходу) — 52,1%, а частка 

працівників віком 25 років і старше — 76,2%. У глобальному вимірі рівень 

участі молоді віком від 15 до 24 років у складі робочої сили за 1994-2019 рр. 

значно знизився — на 15 в.п. Це викликано двома основними чинниками: по-

перше, здобуттям молоддю освіти, що виключає їх зі складу робочої сили на 

період навчання. Так, з 2000 по 2018 р. частка молоді, яка здобуває вищу 

освіту, збільшилася з 49 до 65%. По-друге, відбувається старіння населення, 

що зумовлює поступове старіння робочої сили [392].  

Старіння робочої сили несе потенційні виклики національним економікам і 

може призвести до падіння продуктивності праці внаслідок зниження 

швидкості опанування нових навичок працівниками старшого віку. Саме тому 

більшої актуальності набуває необхідність навчання протягом усього життя. 

Можливим шляхом пом’якшення дії такої тенденції є запровадження гнучких 

форм зайнятості, оскільки вони допоможуть знизити навантаження на 

працівника старшого віку. Ще одним наслідком старіння населення є надмірне 

навантаження на системи пенсійного та соціального забезпечення (догляду) 

осіб похилого віку.  

7. Негативною тенденцією сучасного ринку праці є високий рівень 

неформальної зайнятості. У 2016 р. у глобальному вимірі 61,2% світової 

робочої сили, або 2 млн працівників, було не охоплено або охоплено неповною 
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мірою формальними трудовими угодами. Рівень неформальної зайнятості 

варіюється від 89,8% у країнах із низьким рівнем доходу до 18,3% у країнах із 

високим. Найбільша частка неформальної зайнятості припадає на 

самозайнятих осіб і тих, хто працює у домашніх господарствах, — рівень 

неформальності становить 85 і 100% відповідно [392].  

Неформальна зайнятість несе економічні та соціальні загрози, які полягають у 

недотриманні податкових надходжень, зубожінні населення, яке працює за 

неформальними домовленостями, та відсутністю мінімальних соціальних 

гарантій. Неформальна зайнятість у багатьох випадках тотожна бідності та 

прекарності. Особи, які належать до неформально зайнятих, є вразливою 

верствою населення, оскільки здебільшого не мають гідних умов праці разом 

із високим рівнем невизначеності, низькою оплатою праці, відсутністю 

соціального захисту. 

8. Зайнятість через цифрові трудові платформи — новий цифровий спосіб 

пошуку й отримання роботи / завдань для виконання. За експертними 

оцінками частка зайнятих через цифрові платформи в різних країнах 

варіюється від 0,5 до 5% від загальної кількості робочої сили. Така зайнятість 

поширена в багатьох країнах світу: Північній і Латинській Америці, Західній, 

Центральній і Східній Європі, Російській Федерації, Південній Азії та деяких 

частинах Африки [297].  

Взаємодія суб’єктів ринку праці через трудові платформи характеризується 

низкою позитивних аспектів: рівний доступ до інформації щодо пошуку 

потенційного роботодавця або працівника, переваги гнучкого графіка та 

дистанційної роботи, розмивання національних і регіональних кордонів 

ринків праці, збільшення можливостей для талантів щодо отримання кращих 

умов й оплати праці (кращих замовлень), дієві соціальні цифрові ліфти.  
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Найбільш поширеною через цифрові платформи є зайнятість, що передбачає 

виконання мікрозавдань, однак вона є найменш соціально захищеною. Це 

зайнятість, для якої характерна велика кількість виконавців (crowdworkers). 

За даними доповіді МОП 75% таких зайнятих у США отримують нижчу 

оплату, ніж це передбачено федеральним законодавством. Оплата такої праці 

в середньому за годину коливається від 2 дол. США на платформах 

CrowdFlower та Microworkers до 4,4 дол. США на платформах Prolific 

Academic та Amazon Mechanical Turk (AMT) [297]. 

Проблема низької оплати праці таких працівників посилюється тим, що  на 

кожну годину оплачуваної праці припадає 20 хв., які не підлягають оплаті 

[297]. До роботи, яка не оплачується, належить пошук замовлення, 

перемовини із замовником, узгодження технічного завдання.  

Разом із перевагами цифровізація трудових відносин супроводжується 

зниженням рівня соціального захисту зайнятих, поширенням у цифровому 

просторі дискримінації за статтю, віком, країною походження і проживання. 

Головним недоліком є невизначений у правовому полі статус зайнятих через 

цифрові платформи. 

Цей сегмент ринку праці характеризується трудонадлишковою 

кон’юнктурою. За результатами опитування МОП 89% респондентів — 

зайнятих через цифрові платформи бажають мати більший обсяг роботи. При 

цьому 44% з них зареєстровані більш ніж на одній платформі [297].  

9. Рівень безробіття у світі останнім часом стабілізувався. За даними згаданого 

звіту Міжнародної організації праці у світі у 2019 р. 188 млн осіб були 

безробітними, що відповідає показнику безробіття 5,0%. Згідно з прогнозами 

кількість безробітних дещо зростатиме (до 174 млн осіб до 2020 р.) унаслідок 

збільшення кількості осіб, які належать до робочої сили [391]. Стабілізація 

ситуації на ринку праці відбулася завдяки високим показникам ринків праці у 
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розвинутих країнах. При цьому спостерігаються значні регіональні 

відмінності за рівнем безробіття та причинами його формування. Слід 

зауважити, що наведений прогноз зберігає свою достовірність в умовах 

стабільного розвитку національних економік та втрачає її при дії 

несприятливих чинників національного та глобального рівнів. 

Разом із тим потребує уваги значна частина населення працездатного віку (від 

15 років і старше), яка належить до категорії «потенційна робоча сила» та в 

2019 р. становила 119 млн осіб [391]. Ця категорія включає осіб, які шукають 

роботу, проте не готові до неї приступити, і тих, які не шукають роботу, але 

готові до неї приступити. Перша група охоплює осіб, які за сімейними 

обставинами або у зв’язку з навчанням, або через інші обставини не можуть 

приступити до роботи. Друга група — особи, які «бажають працювати та 

готові приступити до роботи, проте не шукають її (наприклад, особи, які 

зневірились у пошуках роботи; не знають, де і як шукати роботу; вважають, 

що для них немає підходящого місця роботи тощо)» [391].  

Потенційна робоча сила формує можливості для економічного та соціального 

розвитку суспільства і водночас створює певні загрози. Це підтверджується 

такими положеннями. До складу потенційної робочої сили входять у тому 

числі особи, які мають неактивну життєву позицію та на певний момент часу 

налаштовані на споживання суспільних благ без докладання відповідних 

трудових зусиль. Вони не беруть участі у виробництві суспільних благ, але 

беруть участь у їх розподілі, що призводить до збільшення навантаження на 

пенсійний та інші соціальні фонди з одночасним недотриманням їх трудового 

внеску у сферу виробництва суспільних благ. Позитивним фактом є те, що 

дана категорія осіб, на відміну від осіб, які не зацікавлені у трудовій 

діяльності, може з часом приступити до виконання роботи. Переміщення осіб 

зі складу потенційної робочої сили до фактичної можливе за умов виваженої 

державної політики на ринку праці, що передбачає разом з іншими заходами 
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розробку інструментів інформування та стимулювання осіб, які мають 

труднощі з пошуком роботи. 

До країн із найнижчим рівнем безробіття входять дві протилежні групи: з 

високим рівнем доходу та низьким. Рівень безробіття у 2019 р. у країнах 

першої групи коливається від 0,15% у Катарі, 2,4% у Японії, 2,6% в ОАЕ, 

2,76% у Гонконзі, 3,6% у Сінгапурі, 3,7% у Південній Кореї, 3,76% у 

Нідерландах, 3,9% в Ізраїлі, 3,8% у Великій Британії, 3,9% у США, 3,96% у 

Норвегії,  4,6% в Австрії, 4,8% у Данії до 4,87% у Швеції, а в протилежній 

групі — від 0,25% у Нігері, 1,01% у Тонго, 1,02% у Камбоджі, 1,5% в 

Афганістані й Бурунді, 1,6% у Мадагаскарі, 1,7% у Ефіопії, 1,78% в Уганді, 

1,9% у Танзанії, 2,0% у Беніні, 2,16% у Кувейті, 2,34% у Чаді, 2,5% на Кубі до 

4,9% у Зімбабве [390].  

Ці держави мають рівень безробіття, близький до природного. При цьому бідні 

країни демонструють наднизький рівень продуктивності праці, що зумовлено 

використанням застарілої техніки та технології, екстенсивним типом 

відтворенням ресурсів для праці. Вони опинилися у «пастці бідності», тобто в 

умовах масової зайнятості не відбувається економічного зростання, оскільки 

левова частка працівників зайнята в низькопродуктивних секторах економіки. 

Також бідність у цих країнах обумовлена малограмотністю та низькою 

кваліфікацією робочої сили. Такі працівники не можуть бути зайнятими в 

інноваційних секторах економіки, які стимулюють економічне зростання 

країни. 

Категорія країн із найвищим рівнем безробіття є також неоднорідною. 

Умовно ці країни можна поділити на дві групи: наймеш розвинуті й ті, що 

виходять зі стану економічної кризи. Так, у 2019 р. найвищий рівень 

безробіття серед найменш розвинутих країн спостерігався на Західному березі 

річки Йордан та Секторі Газа — 29,3%, у ПАР — 27,3; Лесото — 23,5, Намібії 

— 23,2, Есватіні (Свазіленд) — 22,8, Сент-Люсії — 20,5%. У другій групі країн 
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високим рівнем безробіття у 2019 р. відзначилися Республіка Північна 

Македонія — 21,6%, Боснія і Герцеговина — 21,2, Греція — 18,1, Вірменія — 

17,7% [390]. Слід зауважити, що високий рівень безробіття у вказаних країнах 

викликаний різними причинами, зокрема циклічними коливаннями в 

економіці, структурними зрушеннями, розвитком й упровадженням цифрових 

технологій. 

Основними видами безробіття є циклічне, структурне, технологічне, 

фрикційне. Переважання того чи іншого виду на національних ринках праці 

обумовлене причинами його формування. 

Циклічне безробіття спричинене зниженням попиту на робочу силу внаслідок 

спаду виробництва. Зменшення сукупного попиту на товари і послуги 

призводить до скорочення зайнятості та зростання безробіття. За часів 

економічного спаду циклічне безробіття поєднується зі структурним і 

фрикційним, збільшуючи тим сам (нерідко надовго) його загальний рівень. За 

таких умов рівень загального безробіття в країні перевищує природний. До 

країн, у яких переважає циклічне безробіття, доцільно віднести Грецію та 

Іспанію. Слід зауважити, що ці країни мають найвищий рівень безробіття в 

Європі, Крім того, спостерігається його зростання в результаті впливу 

економічної кризи. Так, рівень безробіття у Греції з 8,4% у 2007 р. досяг піку 

у 2013 р. (27,5%) і надалі почав поступово знижуватися до 18,1% у 2019 р. 

[390]. Для Іспанії характерна така сама тенденція, проте вона швидше 

впоралася з кризою: у 2007 р. — 8,2%, у 2010 р. — 19,9, у 2013 р. — 26,1%, а 

вже у 2019 р. — 14,7% [390].  

Структурне безробіття пов’язане з невідповідністю попиту та пропозиції на 

ринку праці внаслідок структурних змін, зумовлених упровадженням нових 

технологій на робочих місцях. Так виникає розбіжність між наявними 

якісними характеристиками робочої сили та вимогами роботодавців.  
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В умовах цифровізації економіки поширюється технологічне безробіття, за 

якого працівники втрачають роботу через заміщення робочих місць 

цифровими технологіями. Крім того, їхні професійні навички, найчастіше 

базові, нецифрові, стають незатребуваними на ринку праці. Наприклад, 

поширення використання банківських терміналів, касових терміналів із 

продажу квитків, онлайн-платформ бронювання готелів, автомобілів, 

електронних перекладачів, професійних пошукових систем тощо.  

Згідно з дослідженнями К. Фрея і М. Осборна, найближчим часом орієнтовно 

40-50% робочих місць зазнають трансформації або зникнуть із ринку праці 

[276]. Разом із тим з’являтимуться нові цифрові робочі місця в технологічних 

сферах діяльності, які потребуватимуть інших професійних і цифрових 

навичок. Такий вид безробіття переважає в розвинутих країнах, які активно 

впроваджують цифрові технології у сфері послуг.  

Фрикційне безробіття зумовлене бажанням власників робочої сили знайти 

кращі умови праці та нові можливості для самореалізації. Також сюди 

відносять тих, хто шукає перше робоче місце. Фрикційне безробіття, як 

правило, є короткостроковим. Фрикційні безробітні перебувають в активному 

пошуку роботи, вони мають навички та здібності, затребувані на ринку праці.  

Загальний рівень безробіття залежить від кожного з наведених видів, його 

значення постійно коливається та багато в чому визначається станом 

національних економік. Тенденції зміни загального рівня безробіття за 

прогнозами Міжнародної організації праці у країнах з його найвищим 

значенням наведено в таблиці 3.13.  
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Таблиця 3.13 – Динаміка рівня безробіття у країнах із найвищим його 

значенням, % 

Країна  2000 р. 2007 р. 2013 р. 2019 р. 

Боснія і Герцеговина  26,2 29,0 27,5 21,2 

Греція 11,2 8,4 27,5 18,1 

Іспанія  13,8 8,2 26,1 14,7 

Сербія 12,6 18,1 22,2 13,5 

Вірменія  11,3 9,8 16,2 17,7 

Республіка Північна 

Македонія 32,2 34,9 29,0 21,6 

Беріг річки Йордан та 

Секторі Газа 13,5 21,7 23,4 29,9 

ПАР 30,2 26,7 24,6 27,3 

Лесото 36,1 28,7 24,6 23,5 

Намібія 20,3 20,5 19,0 23,2 

Есватіні 24,9 28,2 25,4 22,9 

Сент-Люсія 16,5 14,0 22,2 20,5 

Джерело: складено автором за даними Світового банку [390]. 

 

Наведені дані свідчать, що високий рівень безробіття спостерігається у країнах 

із різним рівнем економічного розвитку, проте вони мають спільну рису — 

недостатньо ефективне функціонування механізмів ринку праці. Тобто в таких 

державах не працює модель взаємодії державного, приватного та ринкового 

регулювання. За прогнозами Міжнародної організації праці, ситуація з 

безробіттям поступово поліпшуватиметься у розвинутих країнах та країнах, 

що розвиваються. Так, позитивну тенденцію зниження рівня безробіття до 

докризового рівня демонструють Іспанія, Сербія, Греція. Ці країни мають 

розгалужену інституційну систему ринку праці, а державні та приватні 

структури — активні та пасивні інструменти, спрямовані на вирішення 

проблем безробіття. 
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Глобальним викликом для світової економіки стала пандемія коронавірусного 

захворювання (COVID- 19), яка призвела до призупинення діяльності або 

повного закриття багатьох підприємств та організацій. Це спричинило 

зростання безробіття в усьому світі. Згідно з прогнозами Міжнародної 

організації праці «COVID-19 та світ праці: вплив та реагування» унаслідок 

впливу коронавірусу можливе зростання світового безробіття з 5,3 до 24,7 млн 

осіб до кінця 2020 р. Для порівняння: кількість безробітних унаслідок 

економічної кризи 2008-2009 рр. становила 22 млн осіб. Зростання безробіття 

на світовому рівні призведе до зниження доходів населення, яке за прогнозами 

може становити від 860 млрд. до 3,4 трлн дол. США [253].  

Згідно з даними оновленого звіту Міжнародної організації праці внаслідок 

пандемії у світі у ІІ кварталі 2020 р. відбудеться скорочення кількості робочих 

годин на 6,7%, що еквівалентно 195 млн штатних працівників [254].  

До негативних наслідків у соціально-трудовій сфері, спричинених впливом 

пандемії, слід віднести такі: зростання рівня безробіття, приховане безробіття 

(відпустки без збереження заробітної плати), збільшення цифрового розриву 

між дистанційними працівниками, зниження рівня соціального захисту, 

збідніння населення та погіршення якості людського капіталу внаслідок 

втрати кваліфікації частиною робочої сили. 

Разом із тим доцільно припустити, що пандемія COVID-19 може стати 

каталізатором збільшення зайнятості в цифровій формі. Це підтверджують 

такі положення:  

по-перше, запровадження карантину в багатьох країнах, зокрема в Україні, 

сприяє переведенню зайнятості в цифровий формат. Власники бізнесу за умов 

карантину розглядають цей формат як єдину можливість забезпечення 

часткової дієздатності бізнесу та мінімізації втрат; 
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по-друге, пандемія зумовлює скорочення обсягу виробництва та / або надання 

послуг підприємствами. За умов рецесії економіки зайнятість у цифровій 

формі доцільно розглядати як дієвий чинник зниження собівартості продукції 

або послуг шляхом зменшення витрат на оренду, утримання приміщень, 

оплату комунальних платежів разом із скороченням соціальних виплат 

працівникам; 

по-третє, цифровізація зайнятості відбувається на тлі зростання гнучких її 

форм і видів, що зумовлено зміною технологічних укладів економіки. 

10. Трансформується структура зайнятості. Зокрема, із завершенням 

індустріальної епохи розвитку економіки постійно збільшується кількість 

зайнятих у сфері послуг. Так, у 2018 р. у світі значення цього показника 

складало 49%, у країнах із високим рівнем доходу — 74, у країнах із низьким 

рівнем доходу — 26%. На увагу заслуговує розподіл зайнятих у сфері послуг 

між ринковими та неринковими сегментами (додаток Л). У 2018 р. на 

глобальному ринку праці на зайнятих у сфері ринкових послуг (market 

services) припадало 31%, у найбільш розвинутих країнах — 42, у країнах із 

низьким доходом — 16%. У той же час частка зайнятих у секторі неринкових 

послуг (non-market services) становила 18%, у найбільш розвинутих країнах — 

32, у найменш розвинутих — 10% [392].  

До неринкових належать послуги некомерційних організацій або некомерційні 

послуги комерційних організацій та побутові. Останній вид послуг набув 

поширення з розвитком цифрових платформ. Слід зауважити, що така 

зайнятість має низький рівень соціального захисту та труднощі із 

забезпеченням працівникам гідних умов праці й оплати. Суб'єктом надання 

таких послуг є самозайнята особа.  

Світова структура ринку праці у 2019 р. складалася з 53% найманих 

працівників, 34% самозайнятих осіб, 11% осіб, які працюють у домашніх 

господарствах, 2% роботодавців [391]. Це обумовлено розподілом  робочої 
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сили за секторами економіки. Динаміку частки зайнятих за секторами 

економіки в досліджуваних країнах наведено в таблицях Г.1-Г.3 додатка Г. 

Зростання сфери послуг зумовлює ширше використання нестандартних форм 

зайнятості, оскільки стандартна зайнятість характерна для індустріального 

сектору, натомість сектор послуг орієнтований на більш гнучку зайнятість.  

Гнучка зайнятість дає більше можливостей для самоактуалізації, проте 

передбачає високі вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня зайнятих. На 

сучасному ринку праці все більшим попитом користуються 

висококваліфіковані працівники. Слід підкреслити, що в усіх країнах існує 

стійка тенденція до збільшення частки висококваліфікованої категорії 

працівників у структурі зайнятих.  

Останнім часом унаслідок процесів цифровізації формується цифровий 

економічний простір, який потребує інших механізмів взаємодії суб’єктів 

ринку праці, інших навичок від працівників. Це визначає необхідність 

опанування працюючими цифрових навичок. Водночас формується розрив у 

цифрових навичках між зайнятими та безробітними особами (таблиця 3.14).  

Таблиця 3.14 – Відмінності в навичках використання ІКТ за статусом  

зайнятості у 2017 р., %  

 

Навички Зайняті Самозайняті Безробітні 

1 2 3 4 

Базові 

Відправка електронних листів із 

вкладеними файлами 61 51 43 

Копіювання або переміщення 

файлів  64 57 47 

Використання інструментів 

копіювання та вставки 57 42 39 
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Продовження таблиці 3.14 

1 2 3 4 

Пересилання файлів між 

комп’ютером та іншими 

пристроями 59 51 43 

Стандартні 

Пошук, завантаження, інсталяція, 

налаштування програмного 

забезпечення 45 36 31 

Підключення та інсталяція нових 

пристроїв 40 34 29 

Створення електронних 

презентацій 32 26 19 

Використання основних 

арифметичних формул в 

електронних таблицях 49 39 37 

Просунуті 

Написання комп’ютерних 

програм 

 

7 

 

5 

 

4 

Джерело: складено автором за даними: [315].  

 

Навички поділяються за трьома рівнями: базовий, стандартний, просунутий 

(див. таблицю 3.14). У цілому незалежно від статусу особи на ринку праці 

частка тих, хто має базові навички, є більшою, ніж осіб із стандартними 

навичками. Цілком очікувано, що безробітні відстають за всіма навичками 

використання ІКТ, надалі розрив може тільки зростати. Базові та стандартні 

навички нескладно опанувати, проте в них немає потреби, якщо особа має 

статус безробітного. Водночас цифрові навички є обов’язковою умовою для 

тих, хто працює за наймом або є самозайнятою особою.  
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Володіння цифровими навичками є складовою конкурентоспроможності 

особи на ринку праці. Особливо актуальними вони є для фрілансерів, оскільки 

значна кількість робіт набули цифрової форми і їх можна виконувати вдома 

або у громадському просторі. Це передбачає постійну актуалізацію цифрових 

навичок. Проте всі ризики щодо вчасності та повноти опанування несуть 

самозайняті особи, на відміну від тих, хто працює за наймом. Цьому сприяє і 

підвищення рівня доступу до інтернету домашніх господарств, який за даними 

звіту Міжнародної спілки електрозв’язку (ITU) у світі у 2018 р. становив 60% 

[315].  

За прогнозами Інституту майбутнього (The Next Era of Human-Machine 

Partnerships, 2017) із посиланням на Бюро трудової статистики США, сучасні 

учні до досягнення ними 38 років змінять 8-10 робочих місць і значна частина 

з них приєднається до фрілансерів. Очікується, що до 2020 р. кількість 

фрілансерів у США досягне 50 млн осіб [373]. Це зумовлено тим, що власне 

трудова діяльність стає дедалі більш мобільною та гнучкою. Можна 

припустити, що кількість фрілансерів зросте внаслідок збільшення цифрової 

зайнятості у зв’язку з підвищенням рівня мобільності, насамперед цифрової. 

Інтернет через мобільні пристрої поєднує не тільки людей між собою, але і 

людей із технічним приладдям. 

У доповіді Всесвітнього економічного форуму в Давосі «Майбутнє 

працевлаштування» визначено десять основних професійних навичок, які 

будуть затребувані роботодавцями у 2020 р.: комплексне багаторівневе 

вирішення проблем; критичне мислення; креативність, вміння керувати 

людьми; взаємодія з іншими; емоційний інтелект; здатність міркувати і 

приймати рішення; орієнтація на обслуговування клієнта; вміння вести 

перемовини; когнітивна гнучкість [359]. Наведені навички стосуються двох 

сфер: розумової діяльності людини, її гнучкості та вміння взаємодіяти з 

людьми і керувати ними. На наш погляд доцільно доповнити наведений 

перелік смарт-навичками: вмінням продукувати інновації та взаємодіяти з 



208 

 

«розумними технологіями». Названі навички реалізуються у смарт-зайнятості 

через розробку стартапів. Слід підкреслити, що переважно саме молодь 

ініціює та розробляє інноваційні стартапи, які змінюють як бізнес-процеси, так 

і повсякденне життя людей. 

11. Спостерігається цифровий розрив у навичках населення залежно від рівня 

розвитку країни, що пов’язано з розгалуженістю та  доступністю цифрової 

інфраструктури для населення. Водночас постійно збільшується частка 

населення, зокрема в НРК, яке має підключення до інтернету. Відмінності в 

цифрових навичках наведено в таблиці 3.15. 

 

Таблиця 3.15 – Відмінності в навичках використання ІКТ за рівнем розвитку 

країни у 2017 р., % 

Навички У світі 
Розвинуті 

країни 
НРК 

1 2 3 4 

Базові 

Відправка електронних листів із 

вкладеними файлами 52 63 36 

Копіювання або переміщення файлів  52 58 43 

Використання інструментів 

копіювання та вставки 48 54 38 

Пересилання файлів між комп’ютером 

та іншими пристроями 43 53 28 

 У середньому 57 65 46 

Стандартні 

Пошук, завантаження, інсталяція, 

налаштування програмного 

забезпечення 35 44 22 
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Продовження таблиці 3.15 

1 2 3 4 

Підключення та інсталяція нових 

пристроїв 33 42 22 

Створення електронних презентацій 28 34 20 

Використання основних 

арифметичних формул в електронних 

таблицях 33 40 24 

У середньому 41 49 29 

Просунуті 

Написання комп’ютерних програм 5 6 4 

Джерело: за даними ITU [315].  

 

Наведені дані свідчать про значне відставання населення наймеш розвинутих 

країн за базовими та стандартними цифровими навичками на 19 і 20 в.п. 

відповідно. Разом із тим у НРК є особи, які мають навички програмування. 

Слід зауважити, що незначна частина населення як розвинутих, так найменш 

розвинутих країн опанувала просунуті цифрові навички. Можна припустити, 

що за умови розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у НРК і 

забезпечення широкого доступу до неї населення, а також відповідних цін на 

цифрові пристрої збільшиться частка робочої сили, яка оволодіє цифровими 

навичками.  

В окремих країнах, що розвиваються (зокрема Малайзія, Нігер), уряд ухвалив 

Стратегію стимулювання цифрової зайнятості [297].  

Цифрова зайнятість характеризується значними розривами в оплаті праці між 

працівниками різних країн. Більш того, можна стверджувати про існування 

цифрової експлуатації працівників найменш розвинутих країн. Прикладом є 

IT-міста та ІТ-хаби, створені в Індії, Кенії, Руанді.  
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Фактично відбулося створення цифрових колоній, головні загрози яких 

полягають у сприянні поширенню цифрової нерівності. У рамках ІТ-проєктів 

до цифрової роботи залучаються найбідніші верстви світового населення, 

проте їх використовують для рутинної, емоційно виснажливої роботи з 

наднизькою оплатою праці. ІТ-проєкти спрямовані на цифрову експлуатацію 

та не сприяють розвитку трудового цифрового потенціалу населення 

найбідніших країн.  

Розбіжність в оплаті праці працівників між країнами сягає десятків разів —від 

декількох центів до 100 дол. США за годину [286]. Така значна диференціація 

пов’язана зі складністю роботи, що підлягає виконанню, та рівнем кваліфікації 

виконавця, однак найбільш вагомою причиною є прихована дискримінація 

працівників за рівнем розвитку країни постійного проживання.  

Незважаючи на значні розриви в оплаті праці, цифрову зайнятість завдяки її 

мобільності та доступності доцільно використовувати як інструмент для 

зниження рівня безробіття у глобальному вимірі. Цифрова зайнятість є 

джерелом розвитку економік під час глобальних загроз, таких як пандемія. Це 

підтверджують такі положення: 

1. Для цифрової зайнятості не існує територіальних обмежень, тому її можна 

використовувати для вирівнювання регіональних диспропорцій і забезпечення 

рівноваги на національних, локальних  та  глобальному ринках праці.  

2. Сучасні тенденції вимивання офісних робочих місць можуть бути 

серйозною загрозою для розвинутих економік. У такій ситуації основним 

завданням державних і регіональних інституцій є швидке реагування та 

налагодження процесу перекваліфікації звільненої робочої сили. Це зумовить 

активний розвиток освітнього цифрового сегменту, який зможе забезпечити 

підготовку та перепідготовку працівників. Освітній цифровий сектор 

економіки необхідно розглядати з двох позицій: по-перше, він формуватиме 
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працівників нової формації; по-друге, він сам стане майданчиком, на якому 

створюватимуться й акумулюватимуться нові цифрові робочі місця.  

3. Базову цифрову зайнятість доцільно використовувати як інструмент 

подолання бідності та вирішення проблем безробіття у найменш розвинутих 

країнах. Обладнання робочого місця для базової цифрової зайнятості є 

низькозатратним, оскільки для цього достатньо забезпечити комп’ютер із 

відповідним програмним забезпеченням, доступ до інтернету і телефон. 

Додатковим чинником є використання в багатьох найменш розвинутих 

країнах однієї з європейських мов — англійської, французької, португальської 

як офіційної.  

Стимулювання розвитку цифрової зайнятості у найменш розвинутих країнах 

має відбуватися разом із розвитком освітніх програм і програм захисту від 

дискримінації.  

Цифрова смарт-зайнятість завдяки своїй інноваційності є конкурентною 

перевагою і чинником забезпечення економічного зростання та добробуту як 

окремої країни, так і глобальної економіки загалом. З метою поширення 

цифрової смарт-зайнятості має бути створене відповідне освітнє підґрунтя, що 

включає програми навчання. Ці програми сприятимуть, з одного боку, 

опануванню нових навичок, що стануть у нагоді смарт-працівникам, а з іншого 

— зменшенню цифрового розриву між працівниками. 

4. Цифрова базова і смарт-зайнятість можуть бути додатковими чинниками 

зменшення чисельності категорії NEET. Особливого значення разом із 

формальними інститутами для молоді на ринку праці набувають неформальні 

інститути (традиції, етичні норми тощо). Саме цифрова зайнятість, яка певним 

чином відтворює цифрові ігрові дії, віртуальну взаємодію на соціальних 

платформах, може стати затребуваною серед молоді. Додатковим аргументом 

є те, що молодь належить до так званих «цифрових аборигенів», які із самого 

дитинства використовують ІТ-технології для взаємодії, розваг, самореалізації. 
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5. Цифрову зайнятість доцільно використовувати як інструмент залучення 

потенційної робочої сили до фактичної трудової діяльності. Для частини 

потенційних працівників, які шукають роботу, але не готові до неї приступити, 

неготовність пов’язана із сімейними обставинами, територіальним 

розташуванням підприємства, графіком роботи тощо. Цифрова зайнятість 

дозволяє залучити таких осіб до складу фактичної робочої сили через 

розширення територіальних меж і зняття часових обмежень для певних видів 

цифрової трудової діяльності. Щодо другої групи потенційної робочої сили 

(особи, готові приступити до роботи, але не шукають її), то доцільно 

використовувати цифрові інструменти інформування про наявність вакантних 

робочих місць і стимулювання до реалізації особистого трудового потенціалу. 

6. Цифрова зайнятість характеризується низкою переваг, однак сьогодні вона 

перебуває поза сферою національного регулювання. У той же час розвиток 

цифрової інфраструктури ринку праці розширює доступ працівників до 

цифрових замовлень на трудові послуги у глобальному вимірі. Цифрова 

зайнятість має глобальний характер, що є викликом для національних 

інституцій, які здійснюють регулювання ринку праці. Складність регулювання 

полягає у відсутності цифрових інструментів моніторингу цифрової 

зайнятості, цифрових інструментів регулювання, що посилюється 

національними кордонами та відмінністю національних законодавчих актів у 

трудовій сфері. Це потребує розробки, впровадження й узгодження цифрових 

інструментів регулювання такої зайнятості на глобальному, національному та 

локальному рівнях.  
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3.4 Політика стимулювання та підтримка становлення креативної 

зайнятості як основа забезпечення добробуту майбутнього суспільства 

 

Креативність людського капіталу стає одним із важливих чинників розвитку 

економіки. Креативна зайнятість характерна для осіб, які у процесі 

професійної діяльності здатні створювати нові продукти, послуги, знання.  

Поняття «креативний клас» пов’язують із публікацією праці Р. Флориди 

«Богемія та економічна географія». Автор тлумачить креативний клас як 

соціально-економічний клас, що є рушійною силою розвитку 

постіндустріальних районів і міст [274]. 

За результатами дослідження Р. Флорида дійшов висновку, що наявність 

богемного осередку в місті є центром тяжіння креативного людського 

капіталу, оскільки богемний осередок сигналізує про наявність середовища, 

сприятливого для розвитку талантів. Він поділяє креативний клас на дві групи: 

креативне ядро (super-creative core) та креативні професіонали. До першої 

групи креативного класу належать, ті хто працює в галузі науки, інженерії, 

освіти, дизайну тощо. Такі працівники повною мірою віддані творчому 

процесу і генерують інновації. Друга група представлена фахівцями різних 

галузей, які вирішують складні, нестандартні завдання під час виконання 

робочих функцій. Крім того, до креативного класу належить ще одна 

нечисленна група так званих «богемів» (group of Bohemians). Р. Флорида 

стверджує, що креативний клас є соціально й економічно значущим і 

впливовим чинником розвитку регіональної економіки через продукування 

інновацій [273].  

Лу Мусанте пропонує використовувати акронім TAPE, в основу якого 

покладено класифікацію креативного класу за сферами діяльності:  

T (technology) — технології; 
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A (arts) — мистецтво; 

P (professionals) — професіонали (у сферах консалтингу, менеджменту, права, 

фінансів тощо);  

E (eds and meds wokers) — освіта і медицина [215]. 

Згідно з наведеною класифікацією до креативного класу належать особи, які 

працюють у різних галузях. Головною відмінністю між креативними та 

іншими працівниками є види робіт, які вони виконують. Працівники, які не 

належать до креативного класу, виконують рутинні види робіт, що підлягають 

жорсткій регламентації. На відміну від них, представники креативного класу 

продукують інновації, створюють нові знання.  

Креативний клас складається з носіїв людського капіталу, здатних до 

креативності. Креативність особистості містить три структурні  компоненти, 

що взаємодіють одна з одною: компетентність (сукупність спеціальних та 

загальних знань і навичок), мотивація, креативне мислення [204]. Важливою 

компонентою креативності є мотивація, оскільки вона виступає рушійною 

силою, яка активізує дві інші. Внутрішню мотивацію індивіда формує 

сприятливе середовище для розвитку та самореалізації.  

Дослідники Центрального сибірського університету пропонують 

альтернативну класифікацію креативного класу на базі рівня креативності 

особи [114]. Це трирівнева структура, основу якої становить рівень здатності 

до креативності діяльності особи та використання теорії розв’язання 

винахідницьких завдань (ТРВЗ).  

Перший рівень — фахівець, який працює за методом «спроб і помилок», 

унаслідок чого виникають спонтанні осяяння. Другий рівень — здатність 

фахівця прискорено генерувати виробничі ідеї завдяки природним здібностям 

або використанню технологій ТРВЗ. Третій рівень — фахівець, здатний 

стабільно знаходити інноваційні рішення проблем завдяки природним 

здібностям або використанню технологій ТРВЗ [114]. 
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Однак такий підхід до класифікації креативного класу є вузьким і має певні 

недоліки. По-перше, у рамках цієї класифікації розподіл здійснюється залежно 

від здатності індивіда продукувати нові рішення та їх стабільності. Важливим 

є не стільки здатність до генерування, скільки результат такої діяльності. Цим 

результатом є інноваційний продукт (послуга). Однак здатність індивіда до 

креативної діяльності не завжди приводить до продукування відповідного 

результату. По-друге, класифікація прив’язана до використання індивідами 

технології ТРВЗ. Зокрема, фахівці ІІ та ІІІ рівнів мають альтернативу 

використовувати або природні здібності, або технологію ТВРЗ. Ця методика 

розроблена Г. Альтшуллером та передбачає вирішення складних технічних 

завдань [45]. Науковець представив процес винахідництва у вигляді АРВЗ — 

алгоритму розв’язання винахідницьких завдань, суть якого полягає в усуненні 

протиріч усередині технічної системи [378].  

Алгоритм розв’язання винахідницьких завдань — «комплексна програма 

алгоритмічного типу, заснована на законах розвитку технічних систем і 

призначена для аналізу та розв’язання винахідницьких завдань. АРВЗ виник і 

розвивався разом із теорією розв’язання винахідницьких завдань» [157].  

Разом із розглянутою методикою існують й інші, які допомагають розвитку 

креативного мислення та вирішенню складних завдань. Тому якщо 

класифікувати креативний клас із використанням лише однієї методики, то це 

значно звужує контингент осіб, які можуть бути віднесені до названого класу. 

При класифікації представників креативного класу слід ураховувати 

поєднання двох ключових складових: 

− ефективність виконання робочого завдання, що передбачає креативне 

розв’язання завдань; 

− рівень складності завдання, яке потрібно розв’язати.  

Дану класифікацію представлено у вигляді матриці на рисунку 3.2. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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Рисунок 3.2 – Матриця креативного класу 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій роботі [7]. 

 

За цією моделлю виокремлено чотири типи креативних особистостей: 

 «зірки» — тип креативних особистостей, здатних вирішувати складні 

завдання з високою ефективністю;  

«комети» — особи з недостатньою мотивацією щодо вибору складних 

завдань. Вони воліють не витрачати зайвих зусиль для досягнення успіху. 

Отже, обирають не надто складні завдання, які можна легко виконати; 

«равлики» — тип креативних людей, які не здатні ефективно вирішувати 

завдання. Такі особи здатні знайти вирішення для складних проблем, проте, як 

правило, з неефективним витрачанням ресурсу. Головним ресурсом у 
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креативного працівника є час. Отже, для них характерні перевитрачання часу 

і зайвих зусиль;  

«метелики» поєднують низький рівень ефективності з низькою мотивацією. 

Такі особи здатні до креативної праці, проте не налаштовані працювати. Для 

підвищення їх ефективності необхідне зовнішнє підкріплення внутрішньої 

мотивації 

Важливо відзначити, що креативні фахівці різних типів можуть вільно 

змінювати свій тип залежно від різних чинників та особистих життєвих 

обставин. Сприятливе середовище є однією з головних умов зменшення 

частки «метеликів». Освітня система, спрямована на розвиток креативного 

потенціалу, скорочує частку «равликів». Виховання, культура, цінності 

можуть зменшувати частку «комет» у структурі креативного класу. Загалом 

будь-які негативні чинники знижують ефективність креативного класу.  

Важливим чинником сприяння розвитку креативності індивіда є дієва 

мотиваційна модель. Запропонована матриця креативного класу дозволяє 

розробити ефективну модель мотивації залежно від типу креативності та 

активних потреб індивіда.  

Залежно від рівня сприятливості середовища носії талантів і креативності 

розподіляються у світі нерівномірно. Інновації та креативні індустрії 

сконцентровані в містах, які стають центрами тяжіння для креативних і 

талановитих осіб.  

Р. Флорида виокремлює чотири типи «ландшафту» залежно від умов, що 

сприяють або не сприяють розвитку креативного потенціалу людського 

капіталу: 

1) міста, де народжуються інновації (високі піки); 

2) міста, де використовують запозичені інновації та генерують нові 

(зростаючі піки); 
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3) мегаполіси країн, що розвиваються, де сконцентровані людські ресурси з 

низькою або недостатньою економічною активністю; 

4) сільськогосподарські території з низькою концентрацією людських 

ресурсів і повільними темпами розвитку економіки (рівнини) [216].  

Глобалізаційні процеси та цифрові технології посилюють нерівність між 

представниками робочої сили — тими, що проживають і працюють в перших 

двох типах місцевості, й тими, хто мешкає за їх межами. Особи, які 

проживають у містах-піках, мають доступ до сучасних технологій, взаємодії з 

найкращими представниками креативного класу, а головне — вони є 

суб’єктами глобального ринку праці завдяки розвитку цифрових технологій і 

високому рівню мобільності.  

Поза піками розвитку опинилися ще два типи місцевості, де проживає та 

працює значний прошарок населення світу. Представники цих територій 

фактично виключені з глобального розподілу праці. Характерною ознакою 

міст третього типу є розрив у можливостях для розвитку креативного класу, 

що постійно посилюється. Представники четвертого типу місцевості не мають 

доступу до якісної освіти, цифрових технологій і демонструють низький 

рівень мобільності.  

Одним із критеріїв спроможності країни, міста формувати сприятливе 

середовище для розвитку й утримання талантів, може служити Індекс 

конкурентоспроможності талантів (GTCI, 2020) [370]. За цим індексом у 

2020 р. оцінено 132 країни та 155 міст — за рівнем сприятливості чинників 

зовнішнього середовища розвитку талантів. Індекс ранжування країн ураховує 

такі показники: умови ринку праці в країні, можливості роботодавців залучати 

таланти з усього світу, утримання талантів, навички. 

Згідно з Індексом конкурентоспроможності талантів найкращі позиції в 

рейтингу мають розвинуті країни: Швейцарія (81,3%), США (79,1%), Сінгапур 

(78,5%), Швеція (75,8%), Данія (75,2%), Нідерланди (75,0%), Фінляндія 
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(74,5%) [360]. Це свідчить про тісний взаємозв’язок між рівнем ВВП на одну 

особу та рівнем сприятливості розвитку талантів. Україна посіла 66 місце зі 

значенням 41,47%. Вище за неї в рейтингу розмістилися країни з низьким 

рівнем розвитку: Маврикій (46,96%), Уругвай (46,76%), Панама (43,14%), 

Кувейт (42,65%) [370]. 

Рейтинг складено за результатами інтегральної оцінки шести показників:  

1) можливості «Enable»: регуляторне, ринкове та бізнес-середовище,  ринок 

праці (Business Environment); 

2)  залучення «Attract»: відсутність бар’єрів – зовнішня та внутрішня 

відкритість (Removing Barriers); 

3) зростання «Grow»: формальна освіта, навчання протягом усього життя, 

доступ до можливостей зростання (Education and Trainning); 

4) збереження «Retain»: якість життя – сталий розвиток, стиль життя (Quality 

of life); 

5) «VT skills»: професійні навички персоналу — навички середнього рівня, 

працездатність; 

6) «GT skills»: глобальні навички, інноваційність і лідерство — навички 

високого рівня, вплив талантів [370]. 

Рейтинги країн за індексом конкурентоспроможності талантів у розрізі його 

складових наведено в таблицях 3.16, 3.17.  

Найкращі значення за показниками «можливості», «зростання», 

«збереження», «професійні навички» демонструють Швейцарія та США. За 

професійними навичками перші місця посідають США, Швейцарія, 

Німеччина, Фінляндія, Сінгапур. За глобальними навичками лідирують 

Сінгапур, США, Велика Британія, Швейцарія, Швеція. Серед країн із 

високими рейтинговими позиціями найнижчі значення за окремими 

показниками мають Сінгапур (24 – збереження); Велика Британія (24 – 

професійні навички); Австрія (24 ‒ залучення), Німеччина (23 – глобальні 
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навички), Люксембург (19 – зростання), США (18 – залучення). Це пов’язано 

з наявністю перешкод у зазначених сферах.  

 

Таблиця 3.16 – Рейтинг країн-лідерів та України за Індексом 

конкурентоспроможності талантів (2020 р.)  

 

Країна та її 

загальний 

рейтинг 

За складовими 

можли-

вості 

залу-

чення 

зрос-

тання 

збере-

ження 

професійні 

навички 

глобальні 

навички 

Швейцарія  1 2 6 2 1 2 4 

США 2 3 11 1 12 1 2 

Сінгапур 3 1 1 8 24 5 1 

Швеція 4 4 10 6 9 7 5 

Данія 5 6 14 7 3 10 6 

Нідерланди  6 5 15 3 7 6 16 

Фінляндія 7 10 13 4 8 4 15 

Люксембург 8 9 2 19 4 16 11 

Норвегія  9 11 16 12 2 8 13 

Австралія 10 17 7 9 11 20 9 

Україна 66 94 93 68 73 56 46 

Джерело: складено автором за даними GTCI [370]. 

 

Слід звернути увагу на розрив між позиціями за професійними та глобальними 

навичками, які посідає окрема країна в рейтингу конкурентоспроможності 

талантів. Зокрема: Німеччина: професійні — 3, глобальні — 23; Велика 

Британія: професійні — 24, глобальні — 3; Литва: професійні — 58, глобальні 

— 26; Китай: професійні — 73, глобальні — 29; Оман: професійні — 44, 

глобальні — 91; Шрі Ланка: професійні — 47, глобальні — 96; Лаос: 

професійні — 100, глобальні — 48; Єгипет: професійні — 104, глобальні — 
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52; В’єтнам: професійні — 117, глобальні — 59. Це зумовлено специфікою 

загальної культури, ментальності, а також освітньої політики країн — 

починаючи із системи шкільної освіти і закінчуючи системою навчання 

протягом усього життя. 

Україна посідає 66 місце в рейтингу та серед субіндексів має найнижчі 

значення за показниками «можливості» та «залучення», однак за показниками 

«глобальні навички» та «професійні навички» належить до країн другого 

квартилю. Низькі значення субіндексів Україна має за такими складовими: 

регуляторне середовище (115 позиція), верховенство права (109), політична 

стабільність (126), корупція (100), розвиток кластерів (101), професійний 

менеджмент (106), трансфер технологій (119), залучення іноземних інвестицій 

(119). Натомість характеризується високими субіндексами за професійними та 

глобальними навичками, зокрема: робоча сила з вищою освітою (3), вищі 

посадові особи та керівники (25), навички вищого рівня (26), професіонали 

(29) [370].  

Таблиця 3.17 – Рейтинг країн із низьким рівнем доходу за Індексом 

конкурентоспроможності талантів (2020 р.) 

 

Країна та її 

загальний рейтинг 

За складовими 

можли-

вості 

залу-

чення 

зрос-

тання 

збере-

ження 

профе-

сійні 

навички 

глобаль-

ні 

навички 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гамбія 85 75 23 88 99 85 131 

Бутан 92 49 85 91 83 99 126 

Руанда 93 59 66 77 91 112 107 

Єгипет  97 105 116 104 74 104 52 

Лаос 98 95 97 111 107 100 48 

Парагвай  99 101 64 94 90 109 102 

Замбія 103 100 54 117 113 91 108 

Ліберія  118 116 73 113 120 120 129 

  



222 

 

Продовження таблиці 3.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Непал 121 120 126 118 119 90 116 

Мадагаскар  126 122 98 127 129 123 121 

Мозамбік 128 127 109 129 126 131 127 

Бурунді 129 129 125 126 127 127 132 

Демократична 

Республіка 

Конго 130 131 130 130 132 110 128 

Ангола 131 128 124 131 130 132 117 

Ємен 132 132 132 132 131 130 113 

Джерело: складно автором за даними GTCI [370]. 

 

Найнижчі показники індексу характерні для найменш розвинутих країн: 

Мозамбік (21,09%), Бурунді (19,67%), Демократична Республіка Конго 

(17,98%), Ангола (15,96%) та Ємен (12,36%) [370]. Дані таблиці 3.17 

засвідчують низький рівень сприятливості середовища для формування 

креативного класу в бідних країнах. Серед наведених країн вирізняються 

Руанда і Бутан за показником «можливості», Гамбія, Парагвай і Замбія ‒ 

«залучення», Єгипет і Лаос ‒ «глобальні навички», які за  значеннями 

належать до другого з чотирьох квартилів.  

Одночасно з оцінюванням країн здійснюється рейтингова оцінка міст за 

сприятливістю умов для розвитку й утримання талантів за п’ятьма 

показниками: умови, можливості щодо залучення талантів, їх розвитку й 

утримання, а також індикатор «Be Global», який визначає, наскільки місто є 

глобальним, та включає оцінку можливостей міста за формуванням навичок 

глобального пізнання, розвиненістю міжнародної транспортної 

інфраструктури та його роллю в міжнародних відносинах.  

Найкращі можливості для розвитку талантів і креативного потенціалу 

створено в таких містах: Нью-Йорк (73,7%), Лондон (71,7%), Сінгапур 

(71,4%), Сан-Франциско (68,1%), Бостон (66,8%), Гонконг (66,4%), Токіо 

(65,7%), Париж (65,7%), Лос-Анджелес (62,8%), Мюнхен (61,9%), Сідней 

(61,2%) [370] (таблиця 3.18).  
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Таблиця 3.18 – Міста світу за Індексом конкурентоспроможності талантів 

(2020 р.) 
 

Місто та його 

рейтинг 

Можли-

вості 

Залучен-

ня 

Зростан-

ня 

Збереже-

ння 

Побудова 

глобальних 

знань 

Нью-Йорк 1 5 1 6 45 3 

Лондон 2 34 3 8 60 2 

Сінгапур 3 1 6 21 20 15 

Сан-

Франциско 4 3 8 25 42 6 

Бостон 5 4 25 2 39 11 

Гонконг 6 7 2 12 46 38 

Париж 7 38 4 20 62 4 

Токіо 8 36 10 28 64 1 

Пекін 35 108 27 1 114 31 

Валетта 

(Мальта) 117 97 154 154 1 120 

Варшава 47 42 50 24 80 42 

Київ  139 104 154 138 116 131 

Джерело: складено автором за даними GTCI [370]. 

 

Згідно з наведеними даними лідерами за окремими показниками є міста, які за 

загальною рейтинговою оцінкою увійшли до четвертого квартилю: Валетта 

(збереження — 1, загальний рейтинг — 117), Кіль (збереження — 2, загальний 

рейтинг — 82), Більбао (збереження — 3, загальний рейтинг — 83), Дубаї 

(залучення — 5, загальний рейтинг — 51), Ханчжоу (зростання — 4, загальний 

рейтинг — 67), Бенґалуру (зростання — 5, загальний рейтинг — 68). У той же 

час міста, які увійшли до першої десятки за окремими показниками, увійшли 

до другого квартилю. Найгірше значення такі міста мають за показником 

«збереження». Він є оберненим до показників, які вимірюють міграційні рухи 

населення.  
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Згідно з гіпотезою Р. Флориди індивіди, які належать до креативного класу, 

спілкуються між собою частіше, ніж із найближчими сусідами. Це зумовлено 

вищим рівнем мобільності креативного класу [216]. Рух талановитих людей 

між країнами відомий як «циркуляція талантів (мізків)» На відміну від 

міграції, циркуляція передбачає переміщення талантів по світу з метою 

навчання та підвищення професійного рівня з імовірним поверненням на 

батьківщину для отримання кращих позицій, відповідної оплати праці. 

Циркуляція талантів приводить до генерації нових знань і творчих ідей та 

потребує формування політики залучення талантів до країни. 

Креативні працівники самореалізуються у креативній праці. Відмінності 

рутинної та креативної праці в розрізі елементів процесу праці наведено в 

таблиці 3.19. 

Відмінність між процесами рутинної та креативної праці полягає в її 

організації та технології. Технологія виконання креативної праці передбачає 

використання креативних способів і стилів мислення. А. Дж. Роу виокремлює 

такі стилі:  

інтуїтивний — передбачає використання при вирішенні проблеми 

попереднього досвіду;  

новаторський — зосереджений на виконанні роботи, є систематичним й 

ефективним; 

образний — характеризується використанням у процесі діяльності 

сприятливих розумових образів; 

надихаючий — сконцентрований на максимальній віддачі індивіда процесу 

трудової діяльності, оскільки сама праця надихає на вирішення завдань [197]. 
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Таблиця 3.19 – Порівняльна характеристика рутинної та креативної праці 

 

Елемент процесу 

праці 
Рутинна праця Креативна 

Предмети праці Речовина природи, сировина, матеріали, інформація 

Засоби праці Устаткування, інструменти, обладнання і будь-які 

засоби, які людина розміщує між собою та предметом 

праці 

Організація  Логічний порядок та 

умови виконання 

завдань, уніфікований 

спосіб поєднання 

людини із засобами 

праці 

Порядок зручний для 

креативної особи.  

В його основі — людські 

якості: самоорганізація, 

дисципліна, самообмеження, 

вмотивованість 

Технологія Традиційний і жорстко 

регламентований спосіб 

впливу на предмети 

праці 

Гнучкий, адаптивний вплив на 

предмети праці, який 

базується на способах і стилях 

креативного мислення  

Праця Діяльність спрямована 

на вирішення рутинних 

завдань 

Діяльність спрямована на 

вирішення нестандартних 

завдань 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових роботах [7; 10]. 

 

Креативні працівники можуть реалізовувати свою креативність тільки за 

умови сприятливого середовища, складовими якого є: гнучка організаційна 

структура, творча атмосфера, зручна і приємна обстановка, неформальний 

стиль одягу на роботі, гнучкий графік роботи, можливості для самореалізації 

та актуалізації знань і навичок. 

Важливими чинниками для креативного класу є такі:  

– робота, зміст якої стимулює, надихає та захоплює;  

– гнучкі умови праці;  

– відносно гарантована зайнятість;  
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– гарантована гідна оплата праці;  

– новітні засоби праці та технології; 

– широкі можливості підвищення кваліфікації, навчання; 

– визнання колег, професійної спільноти, адміністрації;  

– середовище генерації ідей; 

– культура організації, клімат, взаємодія; 

– місце розташування, логістика; 

– професійна спільнота. 

Цифрове робоче середовище уможливлює відповідність більшості зазначених 

чинників, зокрема таких як гнучка організаційна структура, швидка 

комунікація та взаємодія, гнучкий графік роботи, місце розташування, 

неформальний стиль одягу.  

Цифровізація економіки формує нові вимоги до ведення бізнесу, організації 

цифрової інфраструктури, діджиталізації процесу праці. Дані досліжження 

«Цикл зрілості ІТ-трансформацій» [296], виконаного компанією Enterprise 

Strategy Group (ESG) на замовлення Dell EMC, дозволяють виявити вплив 

цифрових технологій на ефективність бізнесу. В опитуванні взяли участь 1000 

респондентів із США, Бразилії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Китаю, 

Японії та Австралії. Серед респондентів були керівники ІТ-напрямів, 

менеджери, відповідальні за прийняття рішень і залучені до процесів 

бюджетування, планування, закупівель та розвитку інфраструктури. Усі вони 

представляли найрізноманітніші галузі та класи організацій. 

Результати опитування свідчать про тісний взаємозв’язок між ефективністю 

компанії та використанням нею цифрових технологій, зокрема: 

– 71% компаній згодні, що без цифрової трансформації втрачають 

конкурентоспроможність; 

– 95% респондентів визнали, що програють у бізнесі конкурентам, які вже 

пройшли етап ІТ-трансформації; 
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– компанії, які успішно трансформувалися, у сім разів частіше називають 

інформаційні технології конкурентною перевагою та джерелом отримання 

вигоди; 

– 96% компаній, які пройшли трансформацію, майже вдвічі перевиконали свої 

плани щодо отримання доходів у 2016 р. [296].  

Водночас менеджери опитаних компаній заявили, що більшість компаній ще 

не пройшли всіх етапів ІТ-трансформації. Дані щодо розподілу компаній за 

етапами трансформації  наведено в таблиці 3.20. 

 

Таблиця 3.20 – Розподіл компаній за етапами ІТ-трансформації (2017 р.) за 

результатами опитування 

 

Етап Тип Характеристика  

Частка в 

загальній 

кількості, % 

І 
Застарілі 

 

Використовують застарілі 

інформаційні технології  
12 

ІІ 

 

Компанії, що 

розвиваються 

Демонструють прогрес у сфері ІТ-

трансформації, проте недостатньо 

впроваджують сучасні технології 

дата-центрів 

42 

ІІІ 

 

Компанії, що 

прогресують 

Прихильні до ІТ-трансформації, 

використовують та модернізують 

технології дата-центрів і методи 

надання ІТ-послуг 

41 

ІV 

Компанії, що 

пройшли 

трансформацію 

Трансформувалися і відповідають 

цифровим сучасним вимогам 5 

Джерело: за даними IT Transformation Maturity Curve [296]. 

 

file:///D:/NADIYA/Work_Nadiya/статьи_доктор_мои/докт_дисер_мое/Монограф_Я/monograf_2019/IT%20Transformation%20Maturity%20Curve
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Компанії, які перебувають на четвертому етапі, відзначили, що досягли 

прогресу у впровадженні інновацій та виведенні продуктів на ринок, 

автоматизації «рутинних» процесів і завдань. Для таких компаній управління 

ІТ є центром нарощування прибутку, а не витрат [296]. Левова частка 

опитаних компаній перебувають на другому і третьому етапах перетворення. 

Це передбачає зміни в організації трудового процесу і разом із тим висуває 

нові вимоги до персоналу, суть яких полягає в поєднані креативності при 

здійсненні професійної діяльності з цифровими навичками.  

Відбуваються формування і розвиток нових типів зайнятості, головною 

ознакою яких є поєднання креативності праці з цифровізацією. Пропонується 

типологізація зайнятості на основі концептуальної моделі, яка передбачає 

ранжування трудової діяльності за шкалою від 1 до 9 за двома параметрами: 

рівень цифровізації та креативність трудових операцій. Для оцінки рівня 

креативності доцільно використовувати такий показник результативності 

зайнятості, як кількість патентів, авторських свідоцтв на промисловий дизайн, 

кількість наукових публікацій на одного зайнятого, рівень цифровізації – за 

показниками цифрових навичок робочої сили. Ранжування здійснюється при 

порівнянні показників за країнами, галузями, професіями. 

У результаті ранжування виокремлено п’ять концептуальних типів зайнятості 

(рисунок 3.3):  

виконавець (касир, продавець);  

митець (гончар, вишивальниця, художник);  

профі (менеджер, консультант, аудитор); 

 діджитал (тестувальник програм);  

інноватор (архітектор, дизайнер, інженер, дослідник). 
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Рисунок 3.3 – Типологія зайнятості  за рівнем креативності та цифровізаціі 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 241]. 

 

За допомогою наведеної типології проведемо оцінку зайнятості у розрізі країн 

різного рівня розвитку. Оцінку цифровізації трудових операцій доцільно 

зробити за даними субіндексу «цифрові навички активного населення» 

компоненти «навички» Глобального індексу конкурентоспроможності. 

Найвищі оцінки за названим субіндексом у 2019 р. належали Фінляндії (80,5), 

Ісландії (77,9), Швеції (77,8), Нідерландам (77,1), Сінгапуру (76,4), 

Ізраїлю (75,0), Швейцарії (74,4), Естонії (73,8), а найнижчі Анголі (24,1), Гаїті 

(28,6), Мозамбіку (29,1) [366]. Креативність праці ми пропонуємо оцінювати 

за субіндексом «вплив таланту на економіку» компоненти «глобальні 

навички», який передбачає оцінювання за показниками: продукування 

інновацій, високотехнологічний експорт, новаторська підприємницька 
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діяльність та наукові публікації Глобального індексу 

конкурентоспроможності талантів. За названим субіндексом найвищі 

значення у 2019 р. мали Данія (68,55), Сінгапур (65,17), 

Великобританія (64,19), Швейцарія (63,34), Австралія (60,97) [370]. Україна за 

цифровими навичками посідає 56 позицію із значенням 57,5 за креативністю – 

73 позицію з результатом 19,3 [366, 370]. (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Результати оцінювання зайнятості за авторською типологією 

 

Переважання того чи іншого типу зайнятості в різних країнах залежить 

насамперед від рівня розвитку ІКТ. Високий рівень розвитку ІКТ зумовлює 

переважання у країні таких типів креативно-цифрової зайнятості, як 

«діджитал» та «інноватор». У країнах із низьким рівнем розвитку ІКТ 

переважає тип «виконавець». В Україні переважає тип зайнятості «діджитал», 

який характеризується достатнім рівнем цифровізації з одночасно низьким 

рівнем креативності трудових операцій. 
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3.5 Висновки до розділу 3 

1 Інформаційно-комунікаційні технології значною мірою підвищують 

продуктивність праці, проте при цьому поки що суттєво не впливають на 

рівень зайнятості. У цифровій економіці широко використовуються вже 

існуючі форми нестандартної зайнятості: тимчасова, неповна і самозайнятість. 

Це пояснюється тим, що робочі місця в умовах цифровізації економіки 

створюються у сфері послуг, де вже тривалий час активно застосовуються 

зазначені форми нестандартної зайнятості. Разом із тим відбувається 

трансформація існуючих форм нестандартної зайнятості за допомогою 

адаптивних механізмів. Оскільки інформаційна економіка встановлює значно 

вищі вимоги до професіоналізму, рівня освіти, самоорганізації тощо, 

характерною тенденцією ринку праці в цифровій економіці є заміщення 

цифровими технологіями працівників із середньою освітою, які виконують 

посередницькі функції та праця яких має рутинний характер. 

2 Цифровізація економіки спричиняє цифрову трудову міграцію робочої сили, 

яка передбачає надання цифрових послуг носіями людського капіталу 

підприємствам, розташованим за межами країни проживання без зміни місця 

проживання. Цифрова трудова міграція як глобальне соціально-економічне 

явище має позитивні та негативні наслідки для країн-донорів. Разом із 

наповненням бюджету країни за рахунок отриманого доходу громадянами — 

цифровими мігрантами та зниженням рівня безробіття формуються умови для 

потенційних втрат інноваційного характеру країни-донора.  

3 Нестандартна зайнятість має різне змістовне наповнення для працівників 

розвинутих і найменш розвинутих країн. Якщо для перших це можливість для 

самореалізації, професійного розвитку та накопичення особистого людського 

капіталу, то для других — можливість виживання. Найбільш поширеною 

формою нестандартної зайнятості в найменш розвинутих країнах є 

самозайнятість — частка самозайнятих осіб коливається від 50 до 95% від 
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загальної кількості зайнятих. У цих країнах вразлива зайнятість є однією з 

основних можливостей виживання населення. Усі ризики, пов’язані з такою 

зайнятістю, ігноруються, оскільки цілком перекриваються можливістю 

прогодувати себе і свою сім’ю.  

4 Цифрова зайнятість посилює цифрову нерівність виконавців через наявність 

прихованої дискримінації за рівнем розвитку країни народження та 

проживання. Перенесення цифрового сервісного обслуговування до найменш 

розвинутих країн супроводжується цифровою експлуатацією працівників. З 

іншого боку, значна частина населення найменш розвинутих країн фактично 

виключена з цифрового простору та не може вступати у віртуальну взаємодію 

з іншими учасниками цифрової спільноти. Проблемою тут є не тільки ступінь 

використання інтернету, але і низький рівень грамотності населення, що 

виступає перешкодою розвитку людських ресурсів, а отже, підвищенню якості 

ресурсів для праці. 

5 У глобальній економіці створено передумови для формування значного 

сегмента цифрової зайнятості. Це зумовлено цифровізацією повсякденного 

життя та бізнес-процесів. Зайнятість в IT-сфері на умовах аутсорсингу 

постійно зростає. Близько 60% робочої сили опанували базові навички 

використання ІКТ та близько 40% — стандартні цифрові навички. 

6 Цифрову зайнятість доцільно розглядати та використовувати як інструмент 

зниження рівня безробіття для двох вразливих і протилежних за віком 

категорій робочої сили. З одного боку, у зв’язку зі старінням населення та 

трудових ресурсів її доцільно поширювати на найстаршу вікову групу з 

неповним навантаженням, гнучким графіком для виконання здебільшого 

базових цифрових функцій з одночасною реалізацією стратегії навчання 

впродовж усього життя; з іншого — цифрова зайнятість має стати 

інструментом залучення молоді з категорії NEET. У цьому випадку можливе 

залучення молоді на ринок праці через трансформацію робочих завдань і 
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формування їх у вигляді «ігропраці». Цифрова зайнятість частково відтворює 

ігрові дії, віртуальну взаємодію, реалізує соціальну причетність, що робить її 

цікавою для молоді.  

Цифрова зайнятість може стати інструментом скорочення економічного 

розриву між найменш розвинутими країнами та країнами із середнім і високим 

рівнями розвитку. Передумовами для цього має бути розвиток цифрової 

інфраструктури, доступність цифрових пристроїв та інтернету для населення, 

опанування цифровими навичками переважною частиною робочої сили.  

7 Запропоновано класифікацію креативного класу з урахуванням поєднання 

двох аспектів у креативній діяльності індивіда: ефективності діяльності та 

складності завдання, яке вирішує індивід. Виокремлено чотири типи 

креативної особистості у процесі праці: «метелик», «равлик», «комета», 

«зірка». За результатами порівняльного  аналізу рутинного та креативного 

типів праці виявлено, що основні відмінності полягають в організації та 

технології праці. 

8 Під впливом цифрових технологій на трудову сферу формується новий вид 

зайнятості, який поєднує креативність і цифрові навички особистості. 

Запропоновано класифікацію, за якою виокремлено п’ять типів такої 

зайнятості: виконавець, митець, профі, інноватор та діджитал. У країнах із 

низьким рівнем розвитку цифрових технологій переважають типи зайнятості, 

які пов’язані з різним рівнем креативності персоналу, проте характеризуються 

низькою діджиталізацією праці. У країнах із розвинутою цифровою 

інфраструктурою переважають види зайнятості з високою діджиталізацією 

праці. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

І ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНІ  

 

4.1 Науковий і кадровий потенціал як конкурентна перевага України в 

сучасному інформаційному середовищі 

 

Людський капітал є одним із найважливіших чинників соціально-

економічного розвитку національної економіки, заснованої на інформаційно-

комунікаційних технологіях. Людський капітал, який генерує інновації, 

переважно зосереджений у сфері науково-дослідних розробок. Саме ця 

частина людського капіталу формує науковий потенціал країни разом із 

матеріально-технічним, інформаційним та фінансовим забезпеченням.  

Міцність конкурентних позицій країни у глобальній економіці багато в чому 

визначається її досягненнями у сфері науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР). Показники науково-дослідної діяльності 

країн світу наведено в таблиці 4.1. 

За рівнем наукомісткості економіки (витрат на науково-дослідні розробки) у 

світі лідирують Ізраїль, Корея, Японія, Німеччина, Данія. Найбільша кількість 

патентних заявок, поданих резидентами країни, належить Японії, Гонконгу, 

Сінгапуру, Японії, США, Кореї, що зумовлено насамперед державною 

політикою сприяння інноваціям. Слід звернути особливу увагу на той факт, 

що серед розглянутих у рамках даного дослідження країн лише в Ізраїлі та 

США кількість зареєстрованих патентних заявок від нерезидентів перевищує 

значення аналогічного показника від резидентів. Співвідношення кількості 

заявок від резидентів названих країн до нерезидентів у 2018 р. складало 1506 / 
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5857 в Ізраїлі та 285095 /312046 у США, 1575 / 20270 у Сінгапурі, 314 /15672 

у Гонконзі [390].  

Таблиця 4.1 – Показники НДДКР країн світу у 2018 р. 

 

Країна Витрати 

на 

НДДКР, 

% від 

ВВП 

Кількість 

дослідників 

НДДКР на  

1 млн 

населення 

Частка 

високотехно 

логічного  

експорту, %  

Кількість 

патентних 

заявок на 

 1 млн 

населення* 

Ізраїль 5,0 н/д 22,8 4908,67 

Корея 4,8 7980,4 36,3 4069,09 

Японія 3,3 5331,2 17,3 2478,22 

США 2,8 4412,4 (2017) 18,9 1827,87 

Німеччина 3,3 5211,9 15,8 1457,04 

Данія  3,1 8065,9 13,9 1250,83 

Фінляндія 2,8 6707,5 8,9 269,60 

Нідерланди  2,2 5604,5 22,7 1192,86 

Франція 2,2 4715,3 25,9 1134,40 

Норвегія 2,1 6466,7 21,2 315,14 

Велика 

Британія 

1,7 4603,3 22,6 315,09 

Польща 1,2 3106,1 10,3 113,81 

Сінгапур 1,9 (2017) 6802,5 (2017) 51,7 2100,67 

Гонконг  0,9 4026,5 64,6 2145,48 

Україна 0,5 988,1 5,4 88,9 

*Розраховано автором на підставі даних джерела [390] 

Джерело: складено автором за даними Світового банку: [390].  

 

Україна за загальною кількістю поданих заявок має досить низький показник 

— 3968 з них 2107 припадає на резедентів. Така ситуація здебільшого 

спричинена постійним недофінансуванням наукових розробок. Граничним 

значенням, за якого економічна функція науки вступає в силу, прийнято 

вважати 1,7% від ВВП. Однак з 1991 р. Україна так і не досягала граничного 

значення, а сукупні витрати на НДДКР у 2018 р. становили лише 0,5% від 

ВВП, тоді як середнє значення по країнах Європейського Союзу — 2,0% [149]. 



236 

 

Слід відзначити стабільно низьке значення даного показника в Україні, яке 

коливається від  0,48% у 2016 р. до 0,43% у 2019 р. [150]. Це призводить до 

старіння матеріально-технічної бази, а отже, до нераціонального використання 

людського капіталу, що унеможливлює здійснення значної кількості наукових 

досліджень національними науковими організаціями, оскільки вони 

потребують сучасного обладнання, інформаційного забезпечення та 

відповідних навичок наукового персоналу. 

Характерною для України є слабка інноваційна діяльність підприємств. Так, 

частка інноваційно активних підприємств у 2012-2014 рр. складала 14,6%, у 

2014-2016 рр. — 18,4, у 2016-2018 рр. – 28,5%, або 8173 од. Серед інновацій, 

які здійснюють підприємства, технологічні становлять 35,9% (9,3% — 

продуктові, 12,7% — процесові, 13,9% — змішані), нетехнологічні — 64,1% 

(організаційні, маркетингові) [150]. 

Промислові підприємства мають мізерну частку реалізованої інноваційної 

продукції в загальному обсязі промислової — лише 0,8% у 2018 р. Кількість 

підприємств, що впроваджували інновації у 2018 р., становить 674 од., або 

15,6% від загальної кількості промислових підприємств. Із них 192 

реалізовували нову для ринку продукцію, а 557 – нову лише для підприємства. 

Спостерігається тенденція до зниження рівня інноваційності вітчизняної 

промисловості, зокрема частка реалізованої інноваційної продукції в 

загальному обсязі промислової впала майже в чотири рази — з 9,4% у 2000 р. 

до 0,8% у 2018 р. [150]. Така ситуація зумовлена низькою привабливістю 

інноваційної діяльності для вітчизняних підприємств, що пояснюється 

відсутністю стимулюючої державної політики в галузі інновацій та 

«напівсировинною» національною економікою.  

За результатами «Глобального індексу конкурентоспроможності 2019» 

Україна посіла 85 позицію серед 141 країни, набравши 57 балів зі 100 

можливих [366]. Основною тезою Всесвітнього економічного форуму, де були 
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представлені результати доповіді, став акцент на системному, тобто 

комплексному, підході до всіх сфер економіки та увага урядів до існуючих 

проблем. Саме тому високі значення одних показників не можуть 

компенсувати низькі значення інших. 

Найбільш збалансованою є економіка в Сінгапурі, США та Гонконгу, які за 

сумою всіх показників отримали 84,8; 83,7 та 83,1 бала відповідно. За 

показниками індексу, крім зазначених, до країн-лідерів належать Нідерланди, 

Швейцарія, Японія, Німеччина, Швеція та Велика Британія. Поряд з Україною 

(85) в рейтингу розмістилися такі країни: Албанія (81), Північна Македонія 

(82), Аргентина (83) та Шрі-Ланка (83), Молдова (86) [366].  

Найвищі місця в рейтингу Україна посіла за індикаторами «місткість ринку» 

— 47, «навички» — 52, «товарний ринок» — 57, «інфраструктура» — 57, 

«інноваційна спроможність» — 60, «ринок праці» — 69, а найнижчі — за 

показниками «фінансова система» – 136, «макроекономічна стабільність» — 

133, «інститути» — 104, «здоров’я» — 101 [366].  

У рамках даного дослідження становлять інтерес складові Індексу 

конкурентоспроможності «спроможність до інновацій» (іnnivation capability) 

та «навички» (skills), оскільки вони відображають позицію України за якістю 

персоналу та рівнем готовності до розробок й упровадження інновацій. 

Показник «спроможність до інновацій» включає позицію країни за кількістю 

та якістю формальних досліджень і розробок; рівнем сприятливості 

середовища в країні щодо налагодження співпраці, а також рівнем взаємодії, 

творчості, різноманіття та конфронтації; можливістю перетворення ідей на 

нові товари та послуги. За цим показником лідирує Німеччина (86,8 бала), а  

Україна (40,1 бала) посіла 60 місце, що на 2 сходинки нижче, ніж у 2018 р. 

[366].  

За показником «навички» оцінюється якість робочої сили, а також кількісні та 

якісні показники освітньої системи країни. Зокрема, акцентується увага  на 
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розвитку цифрової грамотності, навичках міжособистісного спілкування та 

здатності критично і творчо мислити. За показником «навички» в рейтингу 

лідирує Швейцарія (86,7 бала), Україна набрала 69,9 бала та посіла 

44 сходинку, що вище на дві позиції, ніж у 2018 р. [366] (додаток М). 

Порівняємо результати України з показниками Польщі за наведеними 

індикаторами. Слід відзначити, що остання територіально межує з Україною, 

належить до пострадянських країн і характеризується більш розвинутою 

економікою. За Глобальним індексом конкурентоспроможності Польща 

посіла 37 місце. Позиції України та Польщі у Глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності за індикатором «спроможність до інновацій» 

наведено в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Компоненти індикатора «спроможність до інновацій» в Індексі 

глобальної конкурентоспроможності для України та Польщі 

 

Індикатор «спроможність до інновацій» 
Позиція в рейтингу 

Україна Польща 

Компоненти 60 37 

Взаємодія та різноманітність 70 74 

Різноманітність робочої сили 59 131 

Ситуація з розвитком кластерів  96 70 

Міжнародне співробітництво в реєстрації  

спільних винаходів 55 36 

Багатостороннє співробітництво 58 116 

Дослідження та розробки 59 31 

Наукові публікації  50 25 

Заявки на патенти 62 34 

Витрати на НДР, % від ВВП 67 36 

Якість дослідницьких установ 44 18 

Комерціалізація 60 43 

Досвідченість покупця  65 70 

Заявки на знаки для товарів і послуг 59 30 

Джерело: за даними Всесвітнього економічного форуму The Global Competitiveness Report 

2019 [366]. 
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Наведені дані свідчать, що сильними сторонами України є наявність робочої 

сили, багатостороннє співробітництво та якість дослідницьких установ. Це 

зумовлено високою кваліфікацією наукового персоналу та його готовністю до 

співпраці. До несприятливих чинників слід віднести неефективну державну 

політику щодо інновацій, яка спричиняє низьку технологічну готовність 

країни. Місця України та Польщі в рейтингу за індикатором «навички» 

наведено в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 – Компоненти індикатора «навички» в Індексі глобальної 

конкурентоспроможності для України та Польщі 

 

Індикатор «навички» 
Позиція в рейтингу 

Україна Польща 

Компоненти 44 34 

Фактична робоча сила 52 38 

Середня тривалість шкільного навчання 51 24 

Навички фактичної робочої сили 53 92 

Охоплення персоналу навчанням 65 70 

Якість професійної підготовки 65 110 

Кваліфікація випускників 54 101 

Цифрові навички активного населення 56 63 

Зручність / простота пошуку кваліфікованих 

співробітників 53 80 

Майбутня робоча сила 37 34 

Очікувана тривалість шкільного навчання  54 24 

Навички майбутньої робочої сили 26 46 

Критичне мислення у викладанні  31 97 

Рівень навантаження вчителів у початковій школі 33 13 

Джерело: за даними Всесвітнього економічного форуму The Global Competitiveness Report 

2019 [366]. 

 

Аналіз компонент показника «навички» свідчить, що за багатьма складовими 

Україна займає позиції вищі, ніж Польща. Це вказує на наявність 

кваліфікованої робочої сили та трудового потенціалу.  
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Що стосується наукової діяльності, то в Україні у 2018 р. її здійснювали 

950 організацій, з яких 48,1% належать до державного сектору, 36,9% — до 

підприємницького, 15,0% — до сектору вищої освіти. За регіональною 

ознакою найбільша частка від загальної кількості наукових організацій 

(33,05%) припадає на Київ; 14,84% розташовані у Харківській, 7,58% — у 

Львівській, 5,89% — у Дніпропетровській та 4,84% — в Одеській областях 

[149]. Це, з одного боку, зумовлено скороченням фінансування НДДКР, а з 

іншого — суттєвим збільшення розриву між науковими організаціями 

(виконавцем) та бізнесом (замовником).  

Науковий потенціал країни складається із сукупності потенційних та наявних 

ресурсів організацій і підприємств, які займаються науково-технічними 

розробками. Науково-дослідні розробки в Україні у 2018 р. здійснювали 

88,13 тис. осіб, із них 65,4% — дослідники; 9,7% — техніки; 24,9% — 

допоміжний персонал. У 2018 р. частка виконавців науково-дослідних робіт у 

загальній кількості зайнятого населення становила 0,54%, зокрема дослідників 

— 0,35% [149]. У 2017 р. найвищі значення цього показника мали такі країни: 

Фінляндія (3,21 і 2,35% відповідно); Австрія (3,10 і 1,92) та Швеція (2,97 і 

2,33), а найнижчі — Румунія (0,53 і 0,33), Кіпр (0,83 і 0,61), Польща (1 і 0,75) 

та Болгарія. (1 і 0,65%) [149]. В Україні частка персоналу, що виконує 

дослідження, є найнижчою серед європейських країн. 

Основні показники, що характеризують наукову діяльність українських 

організацій в динаміці, наведено в таблиці 4.4. 

Наведені дані свідчать про загальне зменшення кількості організацій, які 

здійснюють науково-дослідну діяльність, а відповідно і зменшення кількості 

зайнятого в них наукового персоналу. При цьому спостерігається тенденція до 

поліпшення якісної складової наукового персоналу, зокрема збільшення 

частки докторів наук. Проте цей чинник є недостатнім для зростання частки 
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наукових робіт у ВВП. Зокрема, обсяг виконаних наукових і науково-

дослідних робіт в Україні порівняно з 1996 р. скоротився майже вдвічі.  

 

Таблиця 4.4 – Показники науково-технічної діяльності організацій України 

 

Рік 
Кількість 

організацій 

Кількість 

дослідників, 

осіб 

Частка докторів 

наук у загальній 

кількості 

працівників, % 

Частка обсягу 

виконаних 

наукових і НТР 

у ВВП, % 

1991 1344 295 010 2,8 … 

1996 1435 160 103 6,2 1,39 

2000 1490 120 773 8,6 1,16 

2005 1510 105 512 11,4 1,09 

2010 1303 89 564 16,1 0,9 

2013 1143 77 853 21,1 0,8 

2015 978 63 864 … 0,64 

2016 972 63 694 11,1 0,48 

2017 963 59 392 11,7 0,45 

2018 950 57 630 12,2 0,47 

2019 н/д 51121 н/д 0,43 

Джерело: складено за даними Світового банку та Держстату України [390, 150]. 

 З 2015 р. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та зони 

проведення ООС. 

 

Підготовку наукових кадрів в Україні здійснюють наукові установи та заклади 

вищої освіти (ЗВО). За структурою у 2018 р. із 431 наукової організації, що 

мають аспірантуру, 221, або 51,3%, належать до системи вищої освіти та 210, 

або 48,7 %, — до наукових установ. Докторантуру мають 270 організацій, із 

них до закладів вищої освіти належать 174 (64,4%), 96 з яких (35,6%) входять 

до наукових структур [149]. Більша частка докторантур у структурі підготовки 

наукових кадрів пояснюється жорсткими ліцензійними вимогами до освітньої 

діяльності закладів освіти. Крім того, система підготовки наукових кадрів 
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набула комерційних ознак, а ступінь доктора наук став бажаним атрибутом 

для осіб при владі.  

Одним із показників ефективності діяльності аспірантури і докторантури є 

частка осіб, навчання яких завершилося захистом наукових робіт. У 2018 р. 

частка осіб, які закінчили докторантуру захистом, до загальної кількості тих, 

хто закінчив докторантуру, становила 24,09%. Частка осіб, які закінчили 

докторантуру із захистом, до загальної кількості тих, хто закінчив навчання в 

докторантурі, для наукових установ становить 13,5%, або 23 особи, а для ЗВО 

— 26,4%, або 209 осіб. Аналогічний показник по аспірантурах наукових 

установ дорівнює 11,6% (99 осіб),  ЗВО – 24,7% (1373 особи) [149]. 

Таким чином, найбільшою сферою, де генерується науковий потенціал 

України, є вища освіта. Слід зауважити, що тільки ефективна організація 

системи вищої освіти та її відповідне фінансування можуть забезпечити 

розвиток людського капіталу і, як наслідок, результативність національної 

системи НДДКР. Саме в галузі освіти зароджуються та активно розвиваються 

такі важливі соціально-економічні чинники, як знання, інформація, інновації. 

При цьому система вищої освіти займає унікальну позицію в економіці країни, 

оскільки, з одного боку, є генератором людського капіталу, а з іншого — 

місцем концентрації значної кількості високоосвіченого наукового потенціалу 

країни.  

Слід підкреслити, що вища освіта у нерозривному й органічному зв’язку з 

наукою є тією потужною силою, яка зумовлює зростання ефективності й 

конкурентоспроможності економіки, підвищення добробуту населення та стає 

важливим чинником національної безпеки країни.  

З одного боку, вища освіта стає більш доступною і масовою, що зумовлено 

зокрема зниженням вступного порогу, а з іншого — ця тенденція посилюється 

комерціалізацією насамперед вищої економічної освіти та призводить до 

зниження якості підготовки фахівців.  
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Аналіз інноваційної складової системи вищої освіти дозволив виокремити два 

важливих аспекти:  

− університети можуть виступати джерелом продукування інновацій та брати 

на себе функції інноваційного центру певного регіону або навіть усієї країни. 

Для перетворення університетів на потужні науково-дослідні центри 

необхідна державна підтримка, налагоджена співпраця ЗВО з 

підприємницькими структурами, залучення і мотивація викладацького складу 

до науково-дослідницької роботи; 

− інновації у ЗВО можна розглядати, обмежившись тільки їх внутрішнім 

середовищем. У такому випадку інноваційна діяльність буде спрямована на 

оптимізацію навчального процесу з метою отримання результату певної 

якості.  

Усі інновації в системі вищої освіти доцільно згрупувати так: інновації 

продукту, інновації освітніх технологій та організаційні інновації [7].  

Університети мають формувати два основних інноваційних продукти: 

випускники, які мають необхідні компетенції, навички та є затребуваними 

сучасним ринком праці; результати наукових розробок, які відповідають 

вимогам економіки знань.  

Для формування відповідного продукту використовують інноваційні освітні 

технології, здатні забезпечити нову цінність та нову якість кінцевого 

продукту. До них належать технології навчання, методичні, інформаційні, 

програмні та інші, які забезпечюють якість підготовки фахівців і якість 

наукових розробок. Кожна технологія формує певну характеристику 

продукту, відповідно кінцевий інноваційний освітній продукт і є результатом 

сукупності технологій, які сприяють перетворенню отриманих знань 

здобувачем у навички. Специфіка освітнього продукту визначає таку 

особливість сучасних цифрових технологій, як використання великого обсягу 
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інформаційних ресурсів з одночасним прискореним старінням інформації. Це 

зумовлює пошук нових підходів до формування освітніх програм, 

упровадження яких разом із застосуванням новітніх цифрових технологій має 

забезпечити формування конкурентоспроможного фахівця.  

Організаційні інновації — це дії, пов’язані з упровадженням нового у 

плануванні й організації навчального, наукового та інших процесів ЗВО, 

мотивацією науково-педагогічних працівників і здобувачів та оцінюванням 

одержаних результатів. 

Із використанням даних, наведених у таблиці 4.5, визначимо інноваційність 

вихідного продукту українських закладів вищої освіти. 

Розглянемо детальніше позитивні та негативні характеристики продукту, який 

випускають українські ЗВО на ринок праці. 

1. Зростання кількості ЗВО 20 років поспіль, а відповідно і кількості студентів 

не забезпечувало поліпшення якісних характеристик випускників. Так, за 

період з 1990 по 2018 р. спостерігається значне збільшення кількості 

підготовлених фахівців — майже у 2,6 раза. Таке зростання відбулося на тлі 

зменшення демографічних показників. Це пов’язано з комерціалізацією 

освітніх послуг, зниженням вступного бар’єра, що спричинило девальвацію 

диплома про вищу освіту.  

До ЗВО вступає на навчання переважна більшість випускників шкіл, а не лише 

ті, хто здатен виконувати програмні вимоги. При цьому здобувачі є важливим 

джерелом фінансування діяльності університетів, а отже, їхнє відрахування у 

зв’язку з низькою академічною успішністю стає проблематичним. Саме тому 

сьогодні на ринку праці наявна вагома частка випускників ЗВО, дипломи яких 

не підтверджені знаннями та навичками. 

Останнім часом відбулося незначне скорочення кількості закладів вищої 

освіти, що пов’язано із закриттям малокомплектних філій. Зменшення 
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кількості студентів починаючи з 2013 р. пов’язане з демографічним спадом, а 

з 2014 р. — з анексією АР Крим та початком збройного конфлікту на сході 

України. У 2013 р. в Україні налічувалося 325 закладів вищої освіти, у 2018 р. 

їхня кількість зменшилася до 282, а чисельність студентів за цей самий період 

скоротилася на 502,6 тис. осіб [57]. 

Таблиця 4.5 – Динаміка показників діяльності закладів вищої освіти в Україні 

 

Показник 

Навчальний рік 

1990/ 

1991* 

2000/ 

2001 

2010/ 

2011 

2017/ 

2018** 

2018/ 

2019 

Кількість ЗВО типу 

університет, академія, 

інститут 149 315 349 289 282 

Кількість студентів у ЗВО  

типу університет, академія, 

інститут, тис. осіб 

Випущено фахівців, тис. осіб 

 

881,3 

 

136,9 

 

1402,9 

 

273,6 

 

2129,8 

 

543,7 

 

1330,0 

 

359,9 

 

1322,3 

 

357,4 

Кількість ЗВО, що мають 

докторантуру 44 114 160 176 174 

Кількість ЗВО, що мають 

аспірантуру 118 194 242 231 221 

Кількість докторантів у ЗВО 

Випуск із докторантури за 

рік, осіб 

у т. ч. із захистом 

дисертації 

% захисту дисертацій від 

випуску 

361 

 

102 

 

33 

 

32,4 

883 

 

312 

 

28 

 

9,0 

1236 

 

359 

 

114 

 

29,2 

1374 

 

440 

 

138 

 

31,4 

969 

 

450 

 

209 

 

26,4 

Кількість аспірантів у ЗВО 

Випуск з аспірантури за рік, 

осіб 

у т. ч. із захистом 

дисертації 

% захисту  дисертації від 

випуску 

8726 

 

2233 

 

458 

 

20,5 

19090 

 

4119 

 

742 

 

18,01 

28630 

 

6779 

 

1789 

 

26,4 

22134 

 

5136 

 

1328 

 

25,9 

20749 

 

5549 

 

1373 

 

24,7 

Джерело:  складено автором за даними Держстату України [57; 150].  

* Дані щодо аспірантури наведено за 1990 р., докторантури — за 1991 р. 

** З 2017 р. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та 

зони проведення ООС. 
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2. Основними формами підготовки наукових працівників є аспірантура та 

докторантура. За період з 1990 по 2018 р. зросла як кількість аспірантур (у 

2 рази) і докторантур (майже у 4 рази), так і кількість бажаючих навчатися в 

них — у 2,5 і 4 рази відповідно. Однак збільшення кількості потенційних 

наукових кадрів не забезпечує очікуваних результатів. Зокрема, тривалий час 

зберігається тенденція низької частки тих, хто закінчив аспірантуру і 

докторантуру захистом дисертації. За весь досліджений період частка 

випускників докторантури, які захистили докторську дисертацію, становить 

близько чверті від загальної кількості випускників. Головними причинами 

цього є недостатня мотивація потенційних докторів і кандидатів наук, що 

зумовлено низьким рівнем оплати праці, незатребуваністю професіоналів 

такого рівня вітчизняним ринком праці внаслідок згортання наукомістких 

виробництв, складною, забюрократизованою і корупційною процедурою 

захисту дисертації та підтвердження наукового ступеня Атестаційною 

колегією Міністерства освіти і науки України.  

При цьому молоді українські вчені, здатні продукувати нові ідеї, часто не 

бачать для себе перспектив займатися науковою діяльністю на батьківщині. 

Здебільшого вони або продовжують займатися наукою за кордоном, де для 

цього є більш сприятливі умови, або працюють у вітчизняних бізнес-

структурах. 

3. Слід звернути увагу, що для українських університетів, основні зусилля 

яких спрямовані на навчальну діяльність, НДДКР не є пріоритетним напрямом 

розвитку. Виняток становлять невеликі дослідницькі групи у межах 

університетів, співробітники яких суміщають викладацьку діяльність із 

науково-дослідною. При цьому ЗВО здійснюють дослідницьку діяльність в 

усіченому обсязі.  

Крім того, існують певні труднощі з пошуком замовників і фінансуванням 

розробок. Дослідження, затребувані бізнесом, як правило, є трудомісткими та 
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динамічними. Більшість українських університетів мають складну 

бюрократичну організаційну структуру, використовують морально застарілі 

обладнання та інформаційні системи. При цьому ЗВО не тільки втрачають 

потенційних замовників наукових розробок, але і знижують якість підготовки 

фахівців, оскільки ринком праці затребувані фахівці з актуальними навичками. 

Університети розвинутих країн є потужними інтелектуальними центрами, у 

яких сконцентровані науковий потенціал, сучасне обладнання і новітні 

інформаційні системи. Це надає можливість виконувати замовлення 

підприємств, підтримувати тісні інституціональні зв’язки з бізнесом і тим 

самим залучати фінансування для здійснення власних наукових розробок.  

Разом із тим у вітчизняних університетах зосереджений значний науковий 

потенціал, який за сприятливих умов може продукувати інновації. Вагомим 

внеском університетів в економічний і соціальний розвиток є формування та 

утримання людського капіталу всередині країни, регіону. Університети є 

джерелом знань, які поширюються та використовуються насамперед 

локальними підприємствами через випускників ЗВО та науково-викладацький 

персонал. Це підтверджують дані Глобального індексу креативності, 

розробленого канадським трестом Martin Prosperity Institute. Цей індекс 

оцінює 139 країн за трьома ключовими показниками: технологія, талант і 

толерантність (три «Т» економічного розвитку). Україна у 2015 р. у даному 

рейтингу посіла 45 місце із загальним показником 0,518 з такими значеннями 

за категоріями: технологія — 43, талант — 24, толерантність — 105 позиція. 

Лідерами є Австралія (0,970), США (0,950), Нова Зеландія (0,949), Канада 

(0,920), Фінляндія (0,917), Данія (0,917) [371].  

Розглянемо більш докладно категорії «технологія» і «талант», оскільки вони 

становлять найбільший інтерес для даного дослідження.  

Технологія включає оцінку інвестицій у наукові дослідження і розробки, 

кількість патентів на одну особу. Показники оцінюються на підставі середніх 
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даних, опублікованих Світовим банком за п’ять років. За категорією 

«технологія» Україна посідає 43 позицію, яка визначається 33 місцем за 

фінансуванням НДДКР і 37 за кількістю патентів на одну особу. Очолюють 

рейтинг за показником «технологія» Південна Корея, Японія, Ізраїль, США, 

Фінляндія, Австралія [371].  

У розвинутих країнах саме галузі, які використовують високі технології, 

створюють більшу частину доданої вартості. Виробництво й експорт 

наукомісткої продукції дозволяє розвивати економіку швидкими темпами. 

Високі технології створюються в таких галузях: електроніка, програмне 

забезпечення, бездротові технології, нанотехнології, альтернативна 

енергетика, біотехнології, ракето- і літакобудування та ін. Загальна 

властивість цих технологій полягає в тому, що їх основними компонентами є 

наукові знання та інформація.  

У цілому для України характерна технологічна відсталість у багатьох галузях, 

що обумовлює низьку продуктивність праці, високу ресурсо- та енергоємність 

продукції. Сталий розвиток наукомістких технологій в Україні можливий за 

умови створення нової дослідницької, експериментальної та матеріально-

технологічної інформаційної бази, що передбачає підвищення якості 

підготовки фахівців та рівня фінансування. 

Талант включає оцінку рівня освіти і наявність креативного класу. Рівень 

освіти оцінюється на підставі даних ЮНЕСКО, що враховують усю сферу 

навчальних закладів (професійно-технічні заклади, коледжі, університети), 

їхній науково-педагогічний персонал, умови прийому та завершення 

навчання. Креативний клас – це показник, який на підставі даних МОП 

ураховує частку зайнятих творчими професіями, у яких за родом діяльності 

треба часто приймати нестандартні рішення. У цій категорії Україна посідає 

24 позицію з такими оцінками: 40 – креативний клас, 11 – рівень освіти. 

Лідерами є Австралія, Ісландія, США, Фінляндія, Сінгапур [371]. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства основним чинником економічного 

розвитку стає креативний клас, діяльність якого заснована на знаннях 

високотехнологічної економіки, що передбачає наявність творчого мислення 

та здатність нешаблонно вирішувати завдання, вміння швидко навчатися.  

Слід відзначити, що такі знання і навички практично неможливо здобути під 

час навчання в українських університетах через низький рівень інноваційності 

системи вищої освіти, стандартні жорстко регламентовані вимоги до 

підготовки фахівців, відсутність «справжньої» автономії ЗВО, недостатнє 

фінансування, низьку вмотивованість науково-педагогічного персоналу.  

Ситуацію, що склалася, можна виправити наданням ЗВО реальної автономії, 

зниженням рівня регламентації підготовки фахівців, упровадженням 

інноваційних міждисциплінарних програм, створенням державних стимулів 

для підтримки кращих професорів і студентів, виробленням критеріїв 

розподілу державних замовлень серед університетів; налагодженням міцних 

зв’язків із бізнесом, науково-дослідними центрами і міжнародними 

університетами, стимулюванням розвитку інформаційної інфраструктури.  

Згідно з класифікацією Б. Генкіна в науково-викладацькій діяльності 

переважає саме інноваційна (β-праця) і духовна позитивна праця (γ-праця). 

Проте сама по собі інноваційна праця є недостатньою умовою для 

ефективного продукування нововведень і реалізується тільки за наявності 

сприятливих умов [64]. Водночас інноваційна наукова праця стає все більш 

затребуваною і високооплачуваною на глобальному ринку праці, провокуючи 

«відплив талантів» або «циркуляцію інтелекту».  

Активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій обумовлює нові 

вимоги до якісних характеристик кадрового потенціалу ЗВО. Цифрові навички 

дозволяють носію людського капіталу реалізуватися в будь-якій сфері 

економіки, вони виступають обов’язковою умовою ефективної науково-

дослідної роботи. Однак мінливе інформаційне середовище висуває все нові 
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вимоги до науковців. Передусім це підвищення ІКТ-компетенцій і постійне їх 

удосконалення з урахуванням того, що в динамічних галузях оновлення знань 

відбувається менше, ніж за три роки, а період напіврозпаду знань становить 

відповідно 1,5 року. Крім того, вже сьогодні значний масив знань та 

інформації перебуває у глобальному інформаційному просторі, там же 

здійснюється інформаційний обмін, усе більшою популярністю користуються 

наукові соціальні мережі, які дають можливість знайомитися з останніми 

публікаціями, отримувати актуальну інформацію про дисертації, конференції, 

здійснювати наукову комунікацію за темою, яка цікавить. 

Одним із таких інформаційних сервісів є ResearchGate — безкоштовна наукова 

соціальна мережа і засіб співпраці вчених усіх сфер наукової діяльності. Цей 

сервіс надає такі можливості: семантичний пошук, спільне використання 

файлів, обмін базою публікацій, обмін думками та участь у наукових 

дискусіях. Станом на початок 2020 р. мережа нараховувала понад 15 млн 

користувачів із різних  країн світу [334]. 

Іншим прикладом наукової соціальної мережі є Academia.edu — платформа, 

створена для співпраці, дискусій та обміну результатами досліджень між 

науковцями. На цій платформі зареєстровано близько 114 млн науковців, які 

розмістили 24 млн публікацій [233]. 

Наукові мережі створюють цифрову інфраструктуру глобального наукового 

простору, для якого характерні відкритість, доступність і використання 

сучасних цифрових аналітичних інструментів. Ці мережі висувають нові 

вимоги до компетенцій науковців, оскільки тепер їм доводиться конкурувати 

на рівні глобального простору. Крім того, такі мережі відіграють роль 

«запобіжників» щодо поширення плагіату та дотримання наукової порядності, 

що є нагальною проблемою для української науки внаслідок її 

корумпованості. 
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4.2 Взаємодія ринків праці та вищої освіти в контексті розвитку 

цифрових технологій 

 

Цифрові технології все інтенсивніше проникають в усі сфери економічної 

діяльності людини, під їхнім впливом трансформується зайнятість, 

підвищується мобільність робочої сили, її інноваційність, що обумовлює 

трансформацію вимог роботодавців до освітнього та професійного рівня 

працівників. Перед системою вищої освіти постають нові завдання, оскільки 

однією з головних функцій ЗВО є підготовка такого фахівця, професійні якості 

якого задовольняли б актуальні потреби бізнесу.  

Інформаційна економіка формує попит на інноваційні форми зайнятості, яким 

притаманні: цифрова грамотність, здатність до самостійного навчання, 

віртуальна взаємодія, високий рівень професіоналізму та відповідальності, 

здатність до продукування інновацій. Більшість нинішніх випускників 

українських ЗВО не відповідають цим характеристикам. 

Сучасне інформаційне суспільство характеризується активними процесами 

створення нових знань. На тлі глобалізації економіки формуються нові 

інформаційно-економічні відносини, що обумовлюють трансформацію ринків 

праці й освітніх послуг. Створюються передумови для нових інноваційних 

форм людського капіталу — провідного чинника економічного прогресу 

країни і підвищення її конкурентоспроможності. Саме освіта є найважливішим 

напрямом інвестування в людський капітал. 

Основні аспекти трансформації системи вищої освіти в умовах формування 

економіки знань, її конкурентоспроможності в сучасному середовищі, ризики 

функціонування ЗВО досліджено у працях Г. Гринькевич [68; 69], І. Каленюк, 

О. Кукліна [98-100; 299], Ю. Харазішвілі [218] та ін. До основних економічних 

ризиків функціонування національних закладів вищої освіти належать 
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фіскальні, майнові та інші фінансові загрози, що зумовлюють зниження 

ефективності освітніх послуг. 

Освітні послуги неналежної якості формують фіктивний людський капітал, 

який потребує додаткових інвестицій для зміни вже здобутих знань і навичок. 

Таким чином, економічний розвиток країни залежить від ефективної взаємодії 

вищих навчальних закладів і роботодавців. 

Сучасний стан ринків праці і вищої освіти України характеризується 

суттєвими диспропорціями. Незбалансованість українського ринку праці 

обумовлена невідповідністю якості освітнього продукту, що надається ЗВО, 

потребам бізнесу. Основні диспропорції ринків праці та ринку освітніх послуг 

у сфері вищої освіти України узагальнено в таблиці 4.6. 

Окремо слід звернути увагу на помітне відставання українських університетів 

і коледжів від аналогічних закладів розвинутих країн щодо якості підготовки 

фахівців і актуальності їхніх знань і навичок. Причини такої тенденції мають 

подвійний характер: з одного боку, період напіврозпаду знань варіюється від 

2 до 5 років залежно від сфери їх виникнення і застосування — тут проти 

освітніх інституцій виступають інертність і пасивність системи вищої освіти; 

з іншого — українські університети змушені працювати за державними і 

галузевими стандартами, які розробляються і затверджуються Міністерством 

освіти і науки України і мають узгоджуватися з Національним агентством із 

забезпечення якості освіти (Закон України про вищу освіту 2014 р.), що 

суттєво затримує їх упровадження і призводить до відставання від потреб 

освіти, яка динамічно розвивається.  
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Таблиця 4.6 – Диспропорції ринків праці та вищої освіти України 

 

Диспропорція Чинники 
Наслідки 

 

1 2 3 

Невідповідність 

якості 

підготовки 

фахівця вимогам 

роботодавця 

Складність дозвільної системи; 

інертність та 

забюрократизованість 

університетської системи; 

неефективний ректорський 

менеджмент; 

опір старіючого науково-

педагогічного персоналу змінам 

та інноваціям; 

корумпованість системи освіти; 

поширення академічної 

недобросовісності; 

низькі престиж і оплата 

викладацької праці, що не 

мотивує молодих дослідників 

працювати у сфері вищої освіти 

Вихід на ринок праці 

фахівців із застарілими 

знаннями та навичками 

 

Надлишок 

фахівців 

гуманітарного 

профілю 

Комерціалізація освітніх послуг 

та бажання університетського 

менеджменту підвищити дохід; 

низька вартість підготовки 

фахівців гуманітарного 

профілю;  

зниження вступного бар’єру для 

абітурієнтів, особливо на 

контрактну форму навчання; 

неефективна система 

професійної орієнтації; 

політика «збереження» 

контингенту; 

поширення «освітнього 

бізнесу» 

Значна кількість 

«фахівців» 

економічного і 

юридичного профілю з 

дипломами, не завжди 

підтвердженими 

реальними знаннями і 

навичками 
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Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 

Молодіжне 

безробіття 

Низька активність економіки;  

низька 

конкурентоспроможність 

випускника; 

відсутність досвіду роботи; 

неефективне партнерство 

університетів з бізнесом; 

неготовність випускника чекати 

гідної оплати праці та 

кар’єрного зростання; 

небажання у випускника 

знижувати свій особистий 

рівень свободи; 

низький рівень мотивації 

випускників ЗВО 

Вихід на ринок праці 

недостатньо 

компетентного фахівця 

із завищеними 

очікуваннями та 

низькою мотивацією 

 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 24]. 

 

У листопаді-грудні 2018 р. було затверджено нові стандарти, причому наказом 

МОН України вони були введені «заднім числом» з початку 

2018/2019 навчального року (листопад-грудень 2018 р.). Із вересня 2016 р. ЗВО 

працювали за самостійно розробленими освітньо-професійними програмами.  

Слід звернути увагу на вимушене пристосування ЗВО до несприятливого й 

агресивного зовнішнього середовища. До несприятливих чинників слід 

віднести: складний і трудомісткий процес ліцензування нових спеціальностей; 

високий рівень корупції в дозвільній системі вищої освіти; недостатнє 

фінансування; поширення академічної недобросовісності. Важливу роль 

відіграє бажання навчальних закладів, а іноді і необхідність комерціалізувати 

свій освітній продукт. У результаті цього заклади вищої освіти задовольняють 

попит населення на дипломи (як факт їх наявності), але водночас нівелюють 

їхню цінність. Як наслідок, заповнення ринку праці «фіктивними фахівцями». 

Надлишок фахівців гуманітарного профілю пояснюється тим, що їх підготовка 

не вимагає дорогого лабораторного обладнання. 
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Нагальною проблемою бізнесу є незадоволений попит у фахівцях із 

відповідними навичками. Існує професійно-кваліфікаційний розрив між 

потребою роботодавців у працівниках з відповідними навичками та 

фактичною кваліфікацією потенційних працівників. Ознакою такого розриву 

є наявність незакритих вакансій. За даними Державної служби зайнятості 

Україні станом на початок лютого 2020 р. кількість вакансій, доступних у 

режимі онлайн-пошуку, становить 53175 позицій та 294 за договорами 

цивільно-правового характеру [180]. За прогнозними оцінками дефіцит 

робочої сили у 2020 р. становитиме 164,2 тис. осіб. У 2019 р. цей показник 

становив 128,9 тис. осіб [180]. Дану проблему доцільно розглядати у трьох 

площинах.  

По-перше, навички, які опановують студенти ЗВО та учні професійних 

закладів, не відповідають вимогам і потребам суб'єктів підприємництва. 

Основною проблемою є низька ефективність співпраці закладів освіти з 

бізнесом у питаннях розробки спільного бачення щодо актуалізації знань і 

навичок здобувачів вищої та професійної освіти. Це потребує не тільки 

налагодження співробітництва, але і зміни підходів до навчання студентів та 

учнів. Крім опанування актуальних навичок у навчальному закладі, важливим 

стає навчання здобувачів креативного мислення та навичок прийняття 

нестандартних рішень у цифровій економіці.  

Окрему увагу слід звернути на молодіжне безробіття в Україні, оскільки воно 

є одним з індикаторів соціального становища молоді, ступеня її адаптації на 

ринку праці. Це явище здебільшого обумовлене відсутністю досвіду у 

випускників, складністю отримання першого робочого місця, а також їхньою 

неготовністю до обмеження особистої свободи і завищеними очікуваннями 

відносно роботи.  

Основна проблема в даній площині — відсутність ефективної співпраці 

бізнесу з університетами. Унаслідок цього бізнес неохоче бере студентів на 
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практику, а ЗВО не готові швидко змінювати навчальні плани й освітні 

програми під потреби бізнесу. Знижує ефективність ЗВО і фактично не 

налагоджене партнерство з бізнесом. Відсутність комерційних замовлень на 

дослідження від підприємств унеможливлює залучення студентів до 

актуальних науково-прикладних розробок, у результаті чого вони позбавлені 

практичного досвіду. 

По-друге, ще одним викликом є застаріла та неефективна система підвищення 

кваліфікації працівників. Поширення цифрових технологій пришвидшує 

старіння навичок персоналу та потребує впровадження актуальних програм 

підвищення кваліфікації. За результатами дослідження Pwc у 2019 р. лише 

18% керівників компаній відзначили, що істотно просунулися у впровадженні 

таких програм. Це відображено в результатах опитування 22 тис. 

співробітників з усього світу, 77% з яких відзначили, що мали бажання, проте 

не мали можливості пройти відповідне підвищення кваліфікації [383]. Певним 

чином це зумовлено високою вартістю навчання працівників. За оцінками 

Всесвітнього економічного форуму, у перенавчання 1,37 млн осіб, які 

підпадають під ризик втрати роботи внаслідок цифровізації робочих процесів, 

тільки у США потрібно буде інвестувати 34 млрд дол. (24800 дол. на 1 особу). 

Прикладом є компанія Амазон, яка заявила про інвестування в навчання 100 

тис. своїх співробітників 700 млн дол. США [86]. Слід підкреслити, що освітні 

заклади мають висококваліфікований кадровий персонал, який може стати 

ключовим ресурсом для створення майданчиків професійного навчання та 

перекваліфікації працівників промислових і сервісних компаній.  

По-третє, унаслідок старіння робочої сили формується віковий розрив між 

працівниками всередині компаній. Молоді працівники швидше опановують 

цифрові технології, ніж їх колеги старшого віку, що зумовлює зміну вікової 

структури кадрового складу. Ця тенденція може призвести до втрати знань і 

багаторічного досвіду працівників старшого віку з їх виходом на пенсію. 

Одним із шляхів вирішення даної проблеми може стати цифровізація такого 
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досвіду у програмних засобах [316], що зумовлює потребу в постійному 

вдосконаленні цифрових навичок працівників. Освітні заклади можуть стати 

осередками цифрової освіти та ініціювати співпрацю з бізнесом у цьому 

напрямі. 

Слід відзначити, що процес навчальної та наукової діяльності 

трансформується під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, а 

саме: ІКТ значною мірою прискорюють процес передачі знань та обміну 

інформацією; використання ІКТ дозволяє скоротити витрати часу на пошук 

інформації та сконцентрувати свої зусилля на її вивченні й обробці; ІКТ 

уможливлюють розвиток навичок, необхідних в інформаційному суспільстві, 

таких як вміння обробляти значний масив інформації, легко орієнтуватися в 

інформаційних потоках, швидко освоювати нові електронні продукти.  

Цьому сприяють такі глобальні тенденції в цифровізації суспільства: 

1. Збільшення кількості інтернет-користувачів. Згідно з даними 

Міжнародного союзу електрозв’язку (International Telecommunication Union – 

ITU) кількість інтернет-користувачів у світі зросла з 400 млн осіб у 2000 р. до 

3,9 млрд осіб у 2018 р. [315]. Частка користувачів у 2018 р. від загальної 

кількості населення складає 51,2%. Зберігається тенденція інтернет-розриву 

між країнами, що зумовлено рівнем їхнього розвитку. У 47 найменш 

розвинутих країнах світу темпи поширення інтернету є низькими — 80% 

населення не мають до нього доступу [315]. 

В Україні охоплення населення інтернетом станом на 30 червня 2019 р. 

становить 93,4%, тобто 40,9 млн осіб [293]. При цьому в 2000 р. тільки 0,4% 

населення України (200 тис. осіб) мали доступ до інтернету [293]. Інтернет 

відкриває можливості для дистанційних форм зайнятості та навчання, 

формуючи передумови для розвитку цифрових сегментів трудового й 

освітнього ринків.  
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2. Розвиток віртуальної взаємодії. Віртуальна взаємодія розвиває нові,  

необхідні в інформаційному середовищі навички, такі як командна робота, 

динамічна взаємодія, орієнтація в інформаційних потоках, прийняття швидких 

рішень, робота зі значним масивом даних. Прикладом такої взаємодії є 

соціальні мережі, професійні групи, навчальні платформи. Серед українців 

станом на 30 червня 2019 р. кількість користувачів Facebook становить 9,5 млн 

осіб (21,68%) [293]. При цьому слід відзначити тенденцію до інтеграції 

соціальних і професійних мереж, що надає можливість користувачеві 

отримувати сукупну інформацію, масштабувати свої блоги і пости, бути 

впізнаваним в інформаційному просторі. 

3. Збільшення кількості «цифрових аборигенів». У 2013 р. кількість «цифрових 

аборигенів» у світі склала 363 млн осіб, або 5,2% населення всього світу (ITU, 

2013). Нерівність у використанні інтернету за віковою ознакою зберігається, 

зокрема частка осіб віком 15-25 років перевищує 70%, натомість середнє 

значення за всіма віковими категоріями становить близько 48% [314]. Для 

молодого покоління характерні таки види використання інтернету: пошук 

інформації; спілкування в мережі; обмін файлами, кодами; організація 

взаємодії (наприклад флешмоби); створення своїх сайтів; ведення особистих 

блогів; коментарі подій, перегляд відеороликів, онлайн-ігри, самонавчання. 

Швидкий розвиток цифрових технологій та їх проникнення у всі сфери 

економічної діяльності зумовлюють необхідність навчання протягом усього 

життя та впровадження відповідних програм у систему освіти. Віковий розрив 

у цифрових навичках використання ІКТ відображено в таблиці 4.7. 
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Таблиця 4.7 – Цифрові навички населення за віком 

 

Навички за типами 
Частка осіб віком 

15-24 роки 25-74 роки 

Базові 

Відправка електронних листів із 

вкладеними файлами 

 

84 

 

56 

Копіювання або переміщення 

файлів  81 51 

Використання інструментів 

копіювання та вставки 79 47 

Пересилання файлів між 

комп’ютером та іншими 

пристроями 78 46 

Стандартні 

Пошук, завантаження, інсталяція, 

налаштування програмного 

забезпечення 

 

67 

 

35 

Підключення та інсталяція нових 

пристроїв 66 37 

Створення електронних 

презентацій 62 26 

Використання основних 

арифметичних формул в  

електронних таблицях 60 35 

Просунуті 

Написання комп’ютерних програм 12 5 
Джерело: за даними ITU [315].  

 

Наведені дані свідчать про значні відмінності в рівні володіння цифровими 

навичками між поколіннями, зокрема розрив у базових навичках досягає 

30 в.п., у стандартних — 40 в.п.  

Отже, можна констатувати цифровий розрив у навичках за віковими 

категоріями, що зумовлює актуальність упровадження спеціальних програм із 

цифрової грамотності для осіб старшого віку та поширення програм 

«Цифрового підприємництва» для різних вікових категорій. 
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4. Збільшення кількості мобільних пристроїв у користувачів. Згідно з даними 

Міжнародної спілки електрозв’язку (ITU, 2018) три чверті населення у світі 

мають мобільні телефони, проте для найменш розвинутих країн цей показник 

становить тільки 56% [315]. Мобільні пристрої завдяки їх компактності, а 

також наявності доступних мереж Wi-Fi уможливлюють постійний доступ до 

інтернету на вулиці, у кафе, міському парку тощо. 

5. Упровадження широкосмугового мобільного покриття 5G. Головним 

чинником тут стане не швидкість, а надійність і можливість підлаштовуватися 

під вимоги конкретних мобільних застосунків. Тобто 5G ділитиме мережу на 

сегменти під різні потреби, що дозволить значній кількості споживачів 

ефективно використовувати одночасно різні застосунки. Таким чином, 

власник мобільного пристрою одержить нову якість користування мобільними 

застосунками, зокрема освітніми програмами. Це сприятиме формуванню 

нової мобільної інфраструктури, що стане основою для світової цифрової 

інфраструктури, трансформує всі сфери діяльності людини. За прогнозами 

Ericsson, до 2026 р. запуск стандарту п’ятого покоління приведе до виникнення 

зовсім нового ринку обсягом 582 млрд дол. США на глобальному рівні [229].  

6. Новим напрямом, який стане можливим завдяки мережі 5G, є інтернет 

навичок (Internet of skills), який дозволяє людям взаємодіяти у реальному часі 

на великих відстанях — як між собою, так і з машинами. Прикладом 

застосування інтернету навичок є віддалене інтерактивне навчання завдяки 

поєднанню методів машинної взаємодії та розширенню комунікаційних 

можливостей [271]. Такі системи реалізують можливість взаємодії людини з 

роботом, віртуальними пристроями, штучним інтелектом.  

7. Відкрите програмне забезпечення — програмне забезпечення з відкритим 

вихідним кодом. Вихідний код таких програм доступний для перегляду, 

вивчення та зміни, що дозволяє користувачеві брати участь у доопрацюванні 

відкритої програми. Це зумовило «політику відкритих дверей» — нову 
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тенденцію сучасного інформаційного суспільства. Усе більше організацій 

застосовують політику доступності та відкритості своїх розробок. 

Вищенаведені тенденції визначають розвиток цифрових сегментів ринків 

праці й освіти. Цифровий сегмент ринку вищої освіти представлений онлайн-

курсами у формі заочної освіти при університетах, а також масовими 

відкритими онлайн-курсами (МВОК). Значна кількість українських ЗВО 

пропонують онлайн-навчання, інтегруючи його в заочні програми. Масові 

відкриті онлайн-курси в Україні представлені проєктами «Прометеус», 

«EdEra», «Прометеус» запущено в 2014 р. — проєкт пропонує кілька програм 

КНУ ім. Т. Шевченка, Києво-Могилянської академії, Українського 

католицького університету та Львівської ІТ-школи (LITS) [166].  

Інформаційні технології сформували специфічний освітній процес, змінивши 

всі його елементи, основними з яких є такі: джерело інформації (знання) – 

викладач; інформація, закодована в усній або письмовій формі; канал передачі 

знання (усне мовлення); одержувач знань – студент. Процес навчання 

складається з формулювання та / або створення знання, його кодування, 

передачі студенту, усвідомлення студентом здобутого знання (розкодування) 

і здійснення зворотного зв'язку (контроль викладача). 

Із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій викладач перестав 

бути єдиним джерелом інформації, з'явилися альтернативні джерела. Це, з 

одного боку, знизило рівень залежності студента від викладача, а з іншого — 

поставило перед викладачем нові складніші вимоги та підвищило рівень 

конкуренції в академічному середовищі, що стимулює швидке оновлення 

контенту. Разом із тим у процесі навчання з'явився феномен «tach human», 

який несе певні загрози, оскільки викладач і студент залишаються поза сферою 

«живого спілкування». 
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Каналом передачі інформації стають відповідні програмні засоби, доступ до 

яких студенти та викладачі отримують через використання цифрових 

пристроїв (планшетів, смартфонів, ноутбуків тощо).   

Змінюється місце передачі знань — воно виходить за межі аудиторій в онлайн-

простір на відповідні освітні платформи. Збільшується контактна студентська 

аудиторія, доступ до знань одночасно можуть отримувати замість 100-200 

студентів кілька тисяч. Освітній процес у цифровому форматі надає переваги 

здобувачам та одночасно несе певні загрози (таблиця 4.8). 

Про перспективність такого навчання свідчать дані звіту компанії Docebo: 

місткість ринку електронного навчання (E-Learning) до 2023 р. сягне 65,4 млрд 

дол. США [267]. За експертними оцінками, основними тенденціями ринку 

електронного навчання є: гейміфікація навчання, використання технологій 

віртуальної та доповненої реальності; мікролернінг (коротке навчання), 

навчання протягом усього життя, використання чат-ботів при спілкуванні зі 

слухачами, соціальне навчання.  

Основними функціями цифрового сегмента ринку вищої освіти є такі: 

підготовка фахівців на цифровому ринку — полягає в постійній актуалізації  

змістовного наповнення освітніх програм і предметів, що забезпечить 

підготовку фахівця, затребуваного ринком праці, який володіє креативним 

мисленням, вміє працювати зі значними швидкоплинними масивами 

інформації; 

соціалізація — на цифровому ринку передбачає адаптацію студентської 

молоді до віртуальної співпраці, а також уміння працювати у «VUCA», який 

характеризується V (Volatility) — непередбачуваністю, U (Uncertainty) — 

невизначеністю, C (Complexity) — заплутаністю, складністю, A (Ambiguity) — 

двозначністю основних умов і ситуацій;  
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Таблиця 4.8 – Переваги та ризики онлайн-освіти 

 

Суб’єкти 

освітнього 

ринку 

Переваги Ризики 

Студенти Значна свобода у виборі 

курсу (з урахуванням 

глобалізації). 

Гнучкий графік навчання, 

який визначається 

самостійно в рамках 

встановлених строків. 

Високий рівень мотивації, 

обумовлений самостійним 

вибором курсу. 

Віртуальна колаборація — 

можливість онлайн-

обговорення та взаємодії в 

інтернеті 

Високий рівень 

відповідальності за результати, 

дотримання термінів. 

Ризики самостійно не освоїти 

курс через недостатній рівень 

самоорганізації та  

Наполегливості. 

Втрата «живої взаємодії» з 

викладачами та студентським 

середовищем 

ЗВО  Зростання престижності ЗВО 

у глобальному, 

інформаційному середовищі. 

Інтерактивність, цифрові 

технології, аналіз даних 

дозволяють підвищити 

ефективність навчання. 

Залучення більшої аудиторії 

слухачів. 

У тривалій перспективі 

скорочення витрат 

Додаткові фінансові витрати у 

короткостроковій перспективі 

на придбання потужного 

обладнання, запис відео тощо. 

Формалізація освітнього 

процесу. 

Ризики зниження якості 

освітнього процесу 

Викладач Підвищення «впізнаваності» 

викладача, його курсів, 

публікацій. 

Зростання професіоналізму й 

«експертності» викладача 

Трудомісткий процес 

підготовки онлайн-курсу. 

Високий рівень 

відповідальності за якість 

підготовленого курсу.   

Зростання конкуренції між 

викладачами 
Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій публікації [243]. 

наукова — передбачає розвиток НДДКР, створення нових знань. У цій функції 

доцільно виокремити два аспекти: перший полягає в підготовці фахівця, який 



264 

 

сам зможе продукувати інновації, другий припускає інноваційне партнерство 

між бізнесом й університетами; 

економічна — полягає у вирощуванні нової касти інноваційного людського 

капіталу. Саме від людського капіталу та інвестицій у нього залежить 

економічне зростання будь-якої країни; 

стимулююча — сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності суб'єктів 

ринку освітніх послуг (студентів і викладачів ЗВО) в умовах підвищеної 

глобальної конкуренції, яка підвищує мотивацію студентів і викладачів 

накопичувати свій людський капітал через саморозвиток, самонавчання і 

самовдосконалення професійних якостей. ЗВО змушені конкурувати між 

собою за кращі людські ресурси з усього світу, доступ до яких вони отримали 

завдяки інформаційним технологіям.  

Розвиток ІКТ висуває нові вимоги до освітнього, кваліфікаційного та 

професійного рівнів людських ресурсів, розвиваючи тим самим інноваційний 

людський капітал. 

Цифровий ринок праці характеризується взаємодією на відстані працівників і 

роботодавців в інформаційному просторі. Роботодавці зацікавлені в одержанні 

цифрового продукту. Підготовка фахівців, здатних розробити цифровий 

продукт відповідно до вимог роботодавців, є нагальним завданням сучасних 

національних ЗВО.  

Вищевикладене дозволяє припустити активний розвиток цифрових сегментів 

ринків освітніх послуг і праці, а також спрогнозувати такі тенденції їх 

трансформації.  

1. Для обох ринків характерним буде заміщення традиційних форм (зайнятості 

та навчання) на цифрові та перенесення місця взаємодії суб’єктів ринків за 

межі аудиторій і підприємств. Усе більше університетів пропонуватимуть 

змішані форми навчання (аудиторні заняття разом із  онлайн-навчанням). 
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Згодом акцент усе більше зміщуватиметься на онлайн-навчання, за винятком 

спеціальностей, які потребують роботи в лабораторіях. 

Для ринку праці характерним буде збільшення ступеня використання бізнесом 

цифрової зайнятості, яка відкриває нові можливості для бізнесу, оскільки 

забезпечує значне зниження витрат на створення робочих місць і соціальне 

забезпечення співробітників. Цифрова зайнятість надає додаткові можливості 

для самих співробітників — вони отримують новий рівень свободи, що 

реалізується через свободу вибору роботодавця, завдань, графіка роботи і 

відпочинку. Однак це несе великі ризики та високу відповідальність. Крім 

того, новою тенденцією стане цифрова міграція, яка проявляється у виконанні 

роботи для підприємства, розташованого в будь-якій точці світу, без фізичного 

переміщення робочої сили. 

2. Активно розвиватиметься інтерактивна інформаційна інфраструктура, 

використання якої дає такі переваги: економія часу, висока швидкість обробки 

інформації, зниження витрат, доступ із будь-якої точки, відкритість і значний 

масив інформації, забезпечення ефективного взаємозв’язку між її суб’єктами. 

Сьогодні інформаційна інфраструктура представлена фріланс-біржами, 

професійними мережами, електронними платіжними системами, 

електронними консалтинговими системами, платформами онлайн-освіти. 

3. Спостерігатиметься поширення цифрової інтеграції. Глобальність та 

активний розвиток цифрових технологій, з одного боку, сприятимуть 

посиленню конкуренції між учасниками на кожному з ринків, а з іншого — 

зумовлять поліпшення взаємодії ЗВО і бізнесу. Ця тенденція пов’язана з 

підвищенням інноваційності університетів, що є вимогою сучасної цифрової 

економіки, яка розкривається у трьох аспектах:  

− застосування інноваційних, інтерактивних технологій навчання сформує 

нове покоління фахівців, які матимуть специфічні навички роботи на 

цифровому сегменті ринку праці;  
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− інтеграція ЗВО та бізнесу з метою проведення спільних НДДКР. Основними 

напрямами співпраці є: консультування бізнесу; здійснення спільних 

досліджень; здійснення досліджень на замовлення бізнесу; розробка та 

підтримка студентських стартап-проєктів та впровадження системи навчання 

протягом життя. Формами реалізації такої співпраці може бути виробничо-

науковий кластер, центр інновацій та економічного розвитку, центр трансферу 

технологій тощо;  

− взаємодія освіти та бізнесу в напрямі навчання дорослих у формі підвищення 

кваліфікації, перекваліфікації та цифрової освіти для дорослих. Заклади вищої 

та професійної освіти за підтримки бізнесу мають стати майданчиками з 

метою актуалізації навичок для фактичної робочої сили та опанування навичок 

потенційною робочою силою. 

Однак налагодженню співпраці між університетами та бізнесом можуть 

перешкоджати різні ціннісні орієнтири бізнесу та університету, бюрократичні 

труднощі в обох структурах, недостатня гнучкість та адаптивність 

університетів. Інструментом гармонізації співпраці університетів і бізнесу 

можуть стати інформаційно-комунікаційні системи, що спростять взаємодію 

та мінімізують вплив перешкод. Важливим є той факт, що цифрові виклики 

можуть стати передумовою для пошуку спільних інтересів між суб’єктами 

освіти та бізнесу. Новими сферами співпраці мають стати цифрові проєкти, 

зокрема у сфері взаємодії людини та машини, інтернету речей, інтернету 

навичок, кіберфізичні системи.  

Однією з найбільш ефективних і цікавих сфер для співпраці закладів освіти та 

бізнесу є участь у формуванні та реалізації смарт-спеціалізації регіону — 

системи інноваційних рішень у сфері економічного розвитку територій. 

Смарт-спеціалізація — підхід, що передбачає аргументоване визначення 

суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих 

стратегічних цілей та завдань із розвитку видів економічної діяльності, які 
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мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону 

та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні [171].  

Стратегія смарт-спеціалізації (3S) має на меті вибір пріоритетів і 

стимулювання їх розвитку та базується на трьох аспектах: 

– концентрація ресурсів; 

– концентрація зусиль — орієнтація інвестицій на ключові пріоритети 

(дослідження та інновації, ІКТ, підвищення конкурентоспроможності 

МСП,  підтримка переходу до низьковуглецевої економіки); 

– концентрація витрат (фінансова підтримка «точок зростання») [344]. 

4. Розвиток цифрових технологій висуває нові вимоги до освітнього, 

кваліфікаційного та професійного рівнів людських ресурсів, розвиваючи тим 

самим інноваційний людський капітал. Зрозуміло, що носії інноваційного 

людського капіталу повинні мати високий рівень інтелекту і цифрові навички, 

однак цього недостатньо. Компетенція інноваційного працівника визначається 

на основі тези «людина повинна бути розумнішою за комп'ютер», тобто 

працівник повинен поєднувати інтуїтивне і логічне мислення, продукувати 

новації, вміти приймати непрограмовані рішення, швидко навчатися, легко 

засвоювати нові технології та продукувати нові знання. 

Згідно з прогнозами Т. Фрея, до 2030 р. у світі зникне більш ніж 2 млрд 

«традиційних» робочих місць, які замінять нові, затребувані цифровим 

суспільством [276]. Він виокремлює 14 навичок, необхідних у новому 

суспільстві, серед яких: уміння адаптуватися до нового середовища, знаходити 

проблемні точки, розробляти ефективні механізми зворотного зв’язку, 

налагоджувати процеси, розробляти нові теорії тощо. Т. Фрей розробив 

класифікатор 162 нових професій за 11 сферами діяльності в цифровому 

суспільстві [275] (додаток М). 

Вищенаведені навички можна сформувати тільки з використанням цифрових 

технологій підготовки фахівців. В Україні сьогодні створені передумови для 
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підготовки фахівців цифрової формації. Згідно з даними дослідження Top$dev, 

у 2016 р. у ТОП-10 університетів Східної Європи, студенти чи випускники 

яких виконують аутсор-замовлення у сфері ІТ, увійшли шість українських 

ЗВО, три російських, один білоруський. 1 місце посідає Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний університет»; 2 — 

Харківський національний університеті радіоелектроніки; 5 — Національний 

університет «Львівська політехніка»; 6 — Запорізький національний 

технічний університет; 10 — Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» [155] (додаток П).  

Із кожним роком пришвидшуються темпи старіння навичок унаслідок зміни 

технологій та цифровізації. Вирішення цієї проблеми потребує поширення 

навчання впродовж життя. Дана концепція набуває ще більшої актуальності в 

умовах формування цифрової економіки, що зумовлено докорінними змінами 

у процесі праці, бізнес-процесах. Концепцію навчання впродовж життя 

доцільно реалізовувати в рамках стратегії розвитку смарт-спеціалізації. 

Постійна актуалізація існуючих навичок та опанування нових є необхідністю 

для носія людського капіталу, оскільки забезпечує підтримку рівня його 

конкурентоспроможності. Концепція навчання впродовж життя реалізується у 

формі формального, неформального та інформального навчання.  

Заклади вищої освіти можуть пропонувати всі види навчання або їх поєднання. 

Зокрема, неформальне навчання університети можуть пропонувати через 

розміщення власних курсів на освітніх платформах або інших відкритих 

ресурсах, а також шляхом проведення семінарів, тренінгів, воркшопів, 

хакатонів. Інформальну освіту особа здобуває через самонавчання під час 

професійної, громадської діяльності тощо. Освітній заклад може брати участь 

у громадських, культурних та інших заходах, які проводяться в регіоні.  

За даними Євростату, з липня 2016 по березень 2017 р. 45,1% жителів країн 

ЄС-28 віком 24-65 років проходили навчання. За десять років частка тих, хто 
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проходив навчання, збільшилася на 10 в.п. Найбільша частка дорослих, які 

проходили навчання, відзначається в Нідерландах (64,1%) та Швеції (63,8%), 

а найменша — у Греції (16,7%) та Румунії (7%). Близько 50-60% дорослих у 

працездатному віці навчалися в Данії, Франції, Німеччині, Великій Британії, 

Фінляндії, Угорщині та Австрії [234]. 

Розвиток цифрових сегментів ринків освіти та праці може згладити наявні між 

ними протиріччя. По-перше, відбудеться підвищення якості освітніх послуг 

унаслідок високої конкуренції на глобальному цифровому ринку освіти. 

Сучасні університети мають стати інноваційними майданчиками, у межах 

яких студенти долучаються до генерування нових знань і продуктів.  

Згідно з рейтингом World University Rankings, багато років поспіль найвищі 

позиції посідають Оксфордський, Гарвардський, Кембриджський 

університети, Массачусетський технологічний, Каліфорнійський 

технологічний інститути. Згідно з результатами цього рейтингу в 2020 р. 

оцінено 1258 університетів з усього світу за 13 показниками, об’єднаними у 

шість критеріїв [400]. Місце українських університетів в освітньому 

середовищі відображено в рейтингу найкращих світових університетів 

(таблиця 4.9). 

 

Таблиця 4.9 – Рейтинг університетів WUR 2020 

 

Рей-
тинг 

Заклад вищої 
освіти 

Рей-
тинг 

Викла-
дання 

Дослід-
ження 

Циту-
вання 

Доходи 
промис-
ловості 

Інтерна-
ціональ-

ність 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Оксфордський 
університет  95,4 90,5 99,6 98,4 65,5 96,4 

2 
Каліфорнійський 
технологічний 
інститут 94,5 92,1 97,2 97,9 88,0 82,5 
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Продовження таблиці 4.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Кембриджський 

університет 94,4 91,4 98,7 95,8 59,3 95,0 

4 
Стенфордський 

університет 94,3 92,8 96,4 99,9 66,2 79,5 

5 

Массачусетський 

технологічний 

інститут 93,6 90,5 92,4 99,5 86,9 89,0 

6 
Прінстонський 

університет 93,2 90,3 96,3 98,8 58,6 81,1 

7 
Гарвардський 

університет 93,0 89,2 98,6 99,1 47,3 76,3 

8 
Єльський 

університет 91,7 92,0 94,8 97,3 52,4 68,7 

801-

1000 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

22,2–

28,2 17,9 8,7 49,5 34,7 24,4 

1001+ 
КНУ ім. Тараса 

Шевченка 

10,7–

22,1 23,5 9,8 8,3 35,0 31,5 

1001+ 

Національний 

університет  

ім. Івана Франка 

10,7–

22,1 22,6 6,9 4,3 34,4 36,6 

1001+ НТУ «ХПІ» 
10,7–

22,1 19,6 7,8 5,4 34,9 27,5 

1001+ СумДУ 
10,7–

22,1 19,8 10,0 13,3 37,8 39,8 

1001+ 
ХНУ імені 

Каразіна 

10,7–

22,1 20,6 9,3 9,0 34,6 49,9 
Джерело: за даними World University Rankings [400]. 

 

Найменші значення вітчизняні університети одержали за показниками 

цитування та дослідження, що свідчить про значне відставання кращих 

українських університетів від світових лідерів у сфері освіти та науки. 

По-друге, розвиток цифрових сегментів ринків освіти та праці сприятиме 

вирішенню проблеми молодіжного безробіття, оскільки з’являються нові 

цифрові форми зайнятості, наприклад електронний фріланс, який за рівнем 
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свободи та гнучкості найбільшою мірою відповідає потребам молодих 

фахівців.  

Цифрова зайнятість передбачає використання цифрових технологій у процесі 

праці, взаємодії роботодавця та працівника, отримання оплати працівником і 

передачі готового продукту (послуги) замовнику. Найширше цифрова 

зайнятість використовується у сфері ІТ. За даними дослідження, проведеного 

ресурсом DOU, в Україні середній вік ІТ-працівника у 2019 р. становить 

27 років. У віковій структурі переважають працівники двох вікових категорій: 

22-25 років (32%) і 26-30 років (31%) [170]. 

По-третє, відбувається активізація наукових досліджень ЗВО на замовлення 

бізнесу. Непрямим показником активності здійснення наукових досліджень є 

індекс цитування. Станом на 13 лютого 2020 р. бібліометрика української 

науки містить 52 217 наукових профілів. Активність між науковцями 

розподіляється нерівномірно за кількістю цитування в наукометричних базах 

(рисунки 4.1, 4.2). 

Найбільші значення показників цитування українські дослідники мають у 

наукометричній базі Google Scholar. Значно менша кількість цитувань 

припадає на українських дослідників у наукометричній базі Scopus. Це 

спричинено незбалансованою системою підготовки наукових кадрів. 

Найбільшим попитом серед здобувачів користуються гуманітарні науки. 

Специфіка гуманітарних досліджень обумовлює незначну кількість публікацій 

у цій наукометричній базі, а саме: фізика, математика — 2474 наукових 

профілі; технічні науки — 1288; науки про життя — 1203; хімія — 1079; 

інформатика — 988; медицина — 997; економіка — 308;  

гуманітарні науки — 22.  
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Рисунок 4.1 – Розподіл науковців за індексом Гірша згідно з даними Google 

Scholar 

Джерело: за даними Бібліометрика української науки [194].  

 

 

 

Рисунок 4.2 – Розподіл науковців за індексом Гірша згідно з даними Scopus 

Джерело: за даними Бібліометрика української науки [194].  

 

До першої десятки найбільш цитованих у базі Scopus наукових установ 

України станом на початок 2020 р. входять практично тільки технічні 

університети і науково-дослідні організації: Національний технічний 
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університет «Харківський політехнічний інститут» (492 наукових профілі); 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» (243), Ужгородський національний 

університет (237); Харківський національний університет радіоелектроніки 

(226), Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна (204), 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка (190), Національний 

фармацевтичний університет (155), Українська медична стоматологічна 

академія (154), Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця (151) [194].  

По-четверте, освітні заклади можуть взяти на себе функції підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації співробітників через запровадження 

відповідних короткострокових програм. Підвищення кваліфікації та 

перекваліфікація можуть відбуватися у змішаному та/або цифровому форматі. 

Одним із напрямів такого навчання мають стати програми з опанування 

цифрових навичок різного рівня складності суб’єктами фактичної та 

потенційної робочої сили. 

Інтереси закладів вищої освіти та бізнесу багато в чому перетинаються, а 

процеси цифровізації розширюють можливості для співпраці, головною 

метою якої є розвиток та утримання людського капіталу в регіоні, країні за  

умов цифровізації економіки. 

 

4.3 Динаміка поширення гнучких форм зайнятості та їх соціально-

економічні наслідки 

 

Збалансований ринок праці – одна з найважливіших умов розвинутої, 

ефективної ринкової економіки. Сучасний національний ринок праці 

характеризується наявністю протиріч між попитом і пропозицією, 

територіальною та галузевою диспропорцією в розміщенні робочої сили, 

низьким рівнем оплати праці та, відповідно, незначною часткою витрат на 
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робочу силу в собівартості продукції, значною диференціацію заробітної 

плати.  

Основними індикаторами, які характеризують стан ринку праці, є показники 

зайнятості та безробіття, продуктивності та оплати праці. Національний ринок 

праці у 2018 р. мав такі показники: рівень економічної активності населення 

віком 15-70 років — 62,6%; рівень зайнятості зазначеної вікової категорії — 

57,1; рівень безробіття населення за методологією МОП — 8,8; кількість 

вакансій  — 58,4 тис., навантаження на 1 робоче місце — 6 осіб [94]. Для 

повноцінної характеристики доцільно проаналізувати основні показники 

ринку праці України в динаміці (таблиці 4.10, 4.11).  

Таблиця 4.10 – Основні показники ринку праці в Україні з 2000 по 2015 р. 

 

Показник 2000 2005 2010 2013 2015 

1 2 3 4 5 6 

Економічно активне населення 

віком 15-70 років, % 63,2 62,2 63,7 65,0 62,4 

Зайняте населення віком  

15-70 років, % 55,8 57,7 58,5 60,3 56,7 

Рівень безробіття за методологією 

МОП, % 11,6 7,2 8,1 7,2 9,1 

Основні причини незайнятості, %: 

− вивільнення через економічні 

причини 

− за власним бажанням, за згодою 

сторін 

− не працевлаштовані після 

закінчення ВНЗ 

− звільнені у зв’язку із 

закінченням строку контракту 

− сезонний характер роботи 

 

 

40,2 

 

29,8 

 

18,3 

 

5,1 

… 

 

 

31,3 

 

35,1 

 

16,3 

 

7,7 

… 

 

 

39,0 

 

29,1 

 

16,2 

 

10,4 

… 

 

 

29,8 

 

37,7 

 

17,5 

 

8,5 

… 

 

 

27,8 

 

28,9 

 

16,4 

 

7,5 

9,9 

Потреба підприємств у робочій 

силі на кінець року, тис. осіб 68,2 186,6 63,9 

48,6 

(2012 р.) 25,9 
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Продовження таблиці 4.10 

1 2 3 4 5 6 

Навантаження незайнятого 

населення на одну вакантну 

посаду, осіб 17 5 9 
11 

(2012 р.) 18,9 

ВВП на одну особу, дол. США 635,7 1826,9 2965,1 4029,7 2124,7 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата:  

− у гривнях 

− % до мінімального 

прожиткового рівня для 

працездатних осіб 

 

 

230 

 

80 

 

 

806 

 

178 

 

 

2239 

 

242,8 

 

 

3265 

 

268,1 

 

 

3480 

 

304,4 

Джерело: складено автором за даними Світового банку та Держстату України [50; 80; 81; 

91; 154; 390]. 

 

Наведені дані свідчать, що рівень економічної активності населення України 

віком 15-70 років залишається практично незмінним. При цьому показник 

зайнятого населення поступово зростав до 2013 р. з одночасним незначним 

зниженням рівня безробітного населення.  

Головними причинами незайнятості є звільнення за власним бажанням і 

невдалі спроби пошуку першого місця роботи. На ці причини припадає 

близько 50%. У 2010 р. рівень безробіття підвищився у зв’язку з економічною 

кризою. У 2015 р. декілька чинників спричинили зростання рівня безробіття в 

Україні, а саме: нестабільна економічна ситуація в країні, пов’язана з 

девальвацією гривні майже втричі за цей період, що зумовило падіння 

платоспроможного попиту населення, а отже, частина роботодавців була 

вимушена зменшувати обсяги виробництва і відповідно скорочувати 

персонал; поява нової категорії населення в Україні – «внутрішньо переміщені 

особи» з території анексованої АР Крим та зон проведення ООС. Ситуація на 

ринку праці стабілізувалася у 2016-2018 рр. (див. таблицю 4.11). 

Слід відзначити, що найвищий рівень безробіття припадає на вікові групи 15-

24 та 25-29 років і у 2018 р. складав 17,9 та 9,3% відповідно [94]. Це 

пояснюється складністю отримання першого робочого місця для першої 
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вікової групи та пошуком оптимальної роботи для другої. У 2018 р. зберігалася 

тенденція найвищої частки безробіття серед молоді, проте рівень безробіття у 

віці 15-24 знизився на 4,5 в.п. (проти 22,4% у 2017 р.) та на 1,9 в.п. у віковій 

категорії 25-29 років (проти 11,2% у 2017 р.).  

 

Таблиця 4.11 – Основні показники ринку праці України у 2016-2018 рр.  

(без урахування тимчасово окупованих територій) 

 

Показник 2016 2017 2018 

Економічно активне населення віком 15-

70 років, %  62,2 62,0 62,6 

Зайняте населення віком 15-70 років, % 56,3 56,1 57,1 

Рівень безробіття за методологією МОП, % 9,3 9,5 8,8 

Основні причини незайнятості,  %: 

− вивільнення через економічні причини; 

− за власним бажанням, за згодою сторін; 

− непрацевлаштовані після закінчення 

загальноосвітніх та ЗВО; 

− звільнені у зв’язку із закінченням строку 

контракту; 

− сезонний характер роботи 

 

22,4 

33,0 

 

15,6 

 

9,4 

9,7 

 

23,2 

34,5 

 

12,2 

 

8,2 

10,1 

 

20,7 

38,0 

 

9,8 

 

9,5 

9,4 

Потреба підприємств у робочій силі на 

кінець року, тис. осіб 36,0 50,4 58,4 

Навантаження незайнятого населення на 

одну вакантну посаду, осіб 11 7 6 

ВВП на одну особу, дол. США у поточних 

цінах  2187,7 2640,7 3095,2 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата, грн 5183 7104 8865 
Джерело: складено автором за даними Світового банку та Держстату України  [93; 94; 154; 

390]. 

 

Незважаючи на значну частку непрацевлаштованих після закінчення ЗВО, в 

Україні попит серед населення на вищу освіту тільки збільшився. Зберігається 

попит на підготовку фахівців з економіки та права з одночасним зростанням 

попиту на підготовку ІТ-фахівців. Поступово випускники цих галузей знань 

почали витісняти фахівців із технічних, фундаментальних наук і сільського 
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господарства. Водночас відбулося значне зменшення підготовки фахівців у 

професійно-технічних закладах — кількість випускників професійно-

технічних училищ з 1990 по 2018 р. скоротилася більш ніж удвічі (з 376,7 до 

133,5 тис. осіб) [188]. Наведені чинники зумовили дисбаланс на ринку праці 

України.  

Окремо слід вказати на проблему невідповідності інтересів роботодавців та 

працівників, що посилюється процесами економічної нестабільності в країні. 

З одного боку, потенційні працівники не влаштовують роботодавців, бо їм 

бракує досвіду та рівня кваліфікації, з іншого — осіб які шукають роботу, не 

влаштовують розмір оплати праці, умови праці, соціальний пакет тощо. 

Номінальна заробітна плата в Україні з 2000 по 2019 р. постійно зростала. 

Середньорічний прожитковий мінімум на особу працездатного віку у 2019 р. 

складав 1971,9 грн, або 76,3 дол. США (при середньорічному курсі гривні до 

долара у 2019 р. 25,85), а середня оплата праці в країні становила близько 

10497 грн, або 406 дол. США. Такий мізерний розмір заробітної плати не 

дозволяє забезпечити гідний рівень життя працівників та їхніх родин.  

В Україні вартість робочої сили та її ціна (заробітна плата) переважно не 

пов’язані між собою, а ціна робочої сили значно менша, ніж її вартість. 

Низький рівень оплати праці є демотивуючим чинником, який разом із 

відсталою технологією, неефективною організацією робочого процесу 

зумовлює низьку продуктивність праці.  

Одним із показників продуктивності праці є валовий внутрішній продукт на 

одну особу. В Україні (якщо обчислювати ВВП у «твердій» валюті) у 2015 р. 

він різко знизився майже вдвічі порівняно з 2013 р. (див. таблицю 4.10). Це 

відбулося внаслідок девальвації національної валюти, що призвело до 

зубожіння значної частини населення. Для порівняння: у 2015 р. ВВП на одну 

особу у пострадянських країнах становив: Білорусі — 5949,1 дол. США; Росії 

— 9313,8; Казахстані — 10510,8; Польщі — 12 572,3; Латвії — 13 689,9, а в 
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2018 р. в Україні — 3095,2, Білорусі — 6289,9; Росії — 11288,9; Казахстані — 

9812,6; Польщі — 15420,9; Латвії — 17860,6 дол. США [282]. В усіх країнах, 

крім Казахстану, відбулося незначне зростання ВВП на одну особу. Щодо 

України, то попри незначне збільшення ВВП у 2018 р., його величина на одну 

особу становить лише 76,8% від аналогічного показника 2013 р. (4029,7 дол. 

США). 

Останнім часом на національному ринку праці спостерігається тенденція до 

поширення гнучких форм зайнятості. Найпоширенішими серед них є неповна, 

тимчасова, самозайнятість, неформальна та цифрова.  

Неповна зайнятість. Статистичні вимірювання неповної зайнятості в Україні 

обмежуються її видимими аспектами і включають облік вимушеної та 

добровільної неповної зайнятості. Система обліку вимушеної зайнятості 

охоплює співробітників, які були прийняті на повний робочий день (тиждень), 

але переведені на неповний робочий день (тиждень) через економічні 

причини, і тих, хто перебуває у вимушених відпустках без оплати.  

В Україні у 2017 р. у вимушених відпустках перебували 1,9% від штатних 

співробітників; були переведені на неповний робочий день через економічні 

причини 8,9% [178], що менше на 2 в.п. порівняно з попереднім роком. 

Найвищі значення ці показники мали в 2009 р. — 2,6 і 19,4% відповідно [173], 

що пов’язано з кризовими явищами в економіці.  

До наведених категорій слід додати ще працівників, прийнятих на умовах 

неповної зайнятості. Станом на 31 грудня 2014 р. їх кількість становила 

515,8 тис. осіб, або 6% від штатних працівників [175]. Ця категорія охоплює 

працівників як із добровільною неповною зайнятістю, так і з вимушеною, 

оскільки деякі співробітники вимушені погоджуватися на неповний робочий 

день. Динаміку показників неповної зайнятості протягом 2006-2017 рр. 

наведено в таблиці 4.12. 
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Наведені дані свідчать про зростання рівня вимушеної неповної зайнятості у 

2009-2010 рр., під час економічної кризи. У той період сукупна частка цієї 

категорії працівників становила 22,0 та 17%. Другий етап зростання припав на 

2016 та 2017 рр., що пов’язано з девальвацією гривні та погіршенням 

економічної ситуації в країні. Частка прийнятих на неповний робочий день 

поступово зростала з 2006 по 2014 р. Це спричинено трансформацією робочих 

місць, процесу праці та збільшенням зайнятості у сфері послуг, що не потребує 

постійної зайнятості. Починаючи з 2015 р. Державний комітет статистики 

України припинив облік осіб, які працюють на умовах неповної зайнятості за 

власним бажанням.  

Більш детальну інформацію про неповну зайнятість відображають відносні 

показники кількості зайнятих на умовах неповного робочого дня до загальної 

чисельності зайнятих віком 15-70 років. Так, у 2018 р. частка працюючих до 

20 годин на тиждень становила 2,1%; 20-29 годин — 4,8; 30-39 годин — 10,3, 

40 годин — 69,4; більше 40 годин — 13,4% [179]. Таким чином, у структурі 

зайнятості 17,2% припадає на зайнятих неповний робочий день.  

Таблиця 4.12 – Показники неповної зайнятості в Україні у 2006-2017 рр. 

 

Рік 

У відпустці без 

збереження 

заробітної плати 

Переведені через 

економічні причини на 

неповний робочий день 

Прийняті на умовах 

неповного робочого дня 

(станом на 31 грудня) 

тис.  

осіб 

% до 

штату 

тис.  

осіб 

% до  

штату 

тис.  

осіб 

% до  

штату 

1 2 3 4 5 6 7 

2006 137,0 1,2 620,0 5,4 … ... 

2007 126,5 1,1 505,5 4,4 … … 

2008 179,5 1,6 1205,8 10,6 456 4,0 

2009 275,9 2,6 2063,3 19,4 478,4 4,4 

2010 363,3 3,4 1466,8 13,6 525,9 4,8 

2011 189,5 1,8 908,9 8,6 516,1 4,8 

2012 137,9 1,3 736,8 7,0 560,3 5,2 

2013 97,1 1,0 798,9 7,9 563,6 5,4 
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Продовження таблиці 4.12 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 90,5 1,0 888,1 9,9 515,8 6,0 

2015 62,6 0,8 742,1 9,2 н/д н/д 

2016 163,6 2,1 464,2 5,9 н/д н/д 

2017 149,3 1,9 685,1 8,9 н/д н/д 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [173-179]. 

 

Для порівняння: рівень неповної зайнятості за даними Світового банку в 

середньому по країнах Європейського Союзу у 2018 р. становив 35,5% від 

загальної кількості зайнятих, у країнах ОЕСР — 29,3% [390]. Слід зауважити, 

що це добровільний вибір осіб, які працюють неповний робочий день.  

Вимушена неповна зайнятість має низку негативних економічних і соціальних 

наслідків. До економічних належать:  

− зниження продуктивності праці. Тільки у 2017 р. частка відпрацьованого 

часу від табельного робочого фонду складала 84,6% [178]. Це призводить до 

недовикористання трудового потенціалу робочої сили; 

− зубожіння населення, що перешкоджає повноцінному відтворенню робочої 

сили;  

– втрата професійних навичок і зниження конкурентоспроможності 

працівника. 

Соціальними наслідками є: зневіра, стресовий стан працівників, низька 

мотивація до праці, розвиток агресивних настроїв працівників, низький рівень 

лояльності до роботодавця.  

Самозайнятість набула поширення в Україні із запровадженням спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності починаючи з 1999 р. 

Самозайнятість в Україні реалізується здебільшого у формі ФОП (фізична 

особа – підприємець). Динаміку кількості ФОП в Україні наведено в 

таблиці 4.13. 
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Таблиця 4.13. – Кількість фізичних осіб-підприємців в Україні  

 у 2010-2018 рр. 

 

Рік Кількість ФОП 
Кількість ФОП на 

10 тис. населення 

Кількість найманих 

працівників, тис. осіб 

2010 1 805 118 394 2814,5 

2011 1 325 925 290 2371,4 

2012 1 235 192 271 2277,9 

2013 1 328 743 292 2322,5 

2014 1 591 160 370 2498,2 

2015 1 630 571 381 2290,3 

2016 1 558 880 365 2307,2 

2017 1 466 803 345 2328,1 

2018 1 483 716 352 2572,9 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [167]. 

 

Самозайнятість формує сектор малого і середнього підприємництва та 

створює середній клас, а також надає індивідам великі можливості для 

самовираження та самореалізації. Висока інтенсивність праці за умови 

підвищеної відповідальності за результати компенсується значним рівнем 

незалежності та почуттям особистого задоволення від здійснення 

підприємницької діяльності. Крім того, це єдиний вид зайнятості, який ще 

створює нові робочі місця, що знижує потенційний рівень безробіття в країні. 

Унаслідок введення нових правил оподаткування щодо самозайнятих осіб 

відбулося скорочення їх кількості. Так, у 2017 р. скорочення кількості ФОП 

порівняно з 2016 р. становило 6 в.п., а в 2018 р. відбулося незначне зростання 

кількості ФОП на 1,2 в.п. порівняно з попереднім роком. Політика уряду, 

спрямована на детінізацію економіки та значні штрафні санкції за порушення 

у сфері трудових відносин, привела до зростання кількості офіційно 
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оформлених працівників у ФОП у 2018 р. на 10 в.п. порівняно з попереднім 

роком. 

Частка самозайнятих осіб від загальної кількості працівників в Україні у 

2018 р. становила 29,7%, що перевищує майже вдвічі середній показник по 

країнах Євросоюзу (15,9%) [345]. 

Неформальна зайнятість. Загальна кількість зайнятих у неформальному 

секторі економіки України в 2018 р. становила 3541,3 тис. осіб, або 21,6% від 

загальної кількості зайнятого населення, що менше ніж у 2017 р., коли їх 

кількість складала 3695 тис. осіб, або до 22,9% [179]. Найбільш поширеною є 

нелегальна зайнятість серед молоді, зокрема віком 15-24 роки — 22,8% у своїй 

віковій групі, 25-30 років — 17,8% [94], що пояснюється особливостями 

працевлаштування даних вікових категорій. Для першої вікової групи така 

зайнятість здебільшого є підробітком. Це додаткова зайнятість, окрім 

навчання, що надає можливість досягти незалежності від батьків, а для другої 

категорії — спроба віднайти своє місце на ринку праці.  

У різних регіонах існують значні відмінності за рівнем неформальної 

зайнятості. У 2018 р. найвищий рівень неформальної зайнятості був 

зафіксований у Рівненській (53,5%), Чернівецькій (43,7%), Івано-Франківській 

(43,6%) і Херсонській (39,8%) областях, найнижчий — у Київській (9,7%), 

Харківській (10,6%) та м. Києві (11,5%) [94]. Така регіональна диференціація 

викликана рівнем розвитку регіональної економіки. У регіонах із найвищим 

рівнем неформальної зайнятості на місцевих ринках праці формується 

трудонадлишкова кон’юнктура, що зумовлює відплив кадрів. Динаміку 

показників неформальної зайнятості наведено в таблиці 4.14. 

Згідно з наведеними даними рівень неформальної зайнятості в Україні 

протягом останніх років є стабільним. На неформальну зайнятість практично 

не впливають як позитивні зовнішні чинники (спрощена процедура державної 

реєстрації, спрощена система оподаткування для суб’єктів малого бізнесу), так 
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і негативні (економічна криза, девальвація національної валюти). Така 

схильність робочої сили до неформальної зайнятості свідчить про недовіру до 

влади, головним чинником якої є високий рівень корупції влади, судової 

системи, сфери охорони здоров’я, освіти. 

Таблиця 4.14 – Показники неформальної зайнятості в Україні у 2005-2018 рр. 

 

Рік 

Зайняті в 

неформальному секторі 

Працівники за 

наймом  

Працівники не за 

наймом  

тис.  

осіб 

% до  

ЗКЗ 

тис. 

осіб 
% до ЗКЗ  

тис. 

осіб 
% до ЗКЗ  

2005 4436,3 21,5 1260,7 7,5 3175,6 84,3 

2006 4623,3 22,3 1313,3 7,8 3310,0 84,0 

2007 4661,7 22,3 1340,4 7,9 3321,3 82,3 

2008 4563,8 21,8 1535,9 8,9 3027,9 80,2 

2009 4469,9 22,1 1506,2 9,2 2963,7 79,4 

2010 4649,2 22,9 1600,2 9,7 3049,0 79,6 

2011 4704,9 23,1 1586,4 9,7 3118,5 79,6 

2012 4651,6 22,9 1604,2 9,7 3047,4 79,8 

2013 4805,9 23,6 1648,9 10,0 3157,0 80,9 

2017 3695,6 22,9 1819,3 13,4 1876,3 73,9 

2018 3541,3 21,6 1678,1 12,2 1863,2 71,9 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [90-94]. 
 

Розподіл неформально зайнятих за галузями наведено в таблиці 4.15. За 

галузевою ознакою неформальна зайнятість найбільш поширена в сільському 

господарстві, торгівлі, будівництві. 
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Таблиця 4.15 – Показники неформально зайнятого населення за видами 

економічної діяльності у 2016-2018 рр. (без урахування тимчасово окупованих 

територій) 

 

Показник 2016  2017  2018  

Загальна кількість неформально зайнятого 

населення віком 15-70 років, тис. осіб 
3961,2 3695,6 3541,3 

За видами економічної діяльності, % до 

підсумку: 
   

сільське, лісове та рибне господарство 40,8 42,1 42,9 

промисловість 6,1 5,6 5,5 

будівництво 15,5 16,1 15,9 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 20,9 19,6 18,2 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 3,5 3,3 4,2 

тимчасове розміщення та організація 

харчування 2,6 2,4 2,2 

інші види економічної діяльності 10,6 10,9 11,1 
Джерело: складено автором за даними [151]. 

По регіонах вона розподілена нерівномірно (таблиця 4.16).  

Таблиця 4.16 – Показники неформально зайнятого населення (віком 15-70 

років) по регіонах України у 2017-2018 рр.  

 

Регіон 

2017 р. 2018 р. 

Кількість 

неформально 

зайнятого 

населення, 

тис. осіб 

% до 

кількості 

зайнятого 

населення 

в регіоні 

Кількість 

неформально 

зайнятого 

населення, 

тис. осіб 

% до 

кількості 

зайнятого 

населення  

в регіоні 

1 2 3 4 5 

Україна 3695,6 22,9 3541,3 21,6 

Вінницька 205,4 32,0 200,9 30,8 

Волинська 92,8 25,4 85,8 23,1 

Дніпропетровська 201,9 14,5 211,1 15,1 

Донецька 99,8 13,6 92,6 12,5 

Житомирська 132,2 25,9 132,2 25,6 



285 

 

Продовження таблиці 4.16 

1 2 3 4 5 

Закарпатська 135,2 27,2 123,9 24,7 

Запорізька 148,8 20,7 154,6 21,1 

Івано-Франківська 275,5 49,3 246,9 43,6 

Київська 72,0 9,7 73,2 9,7 

Кіровоградська 71,9 19,1 59,8 15,7 

Луганська 101,5 34,7 94,8 31,8 

Львівська 204,8 19,5 150,8 14,2 

Миколаївська 131,2 26,8 138,5 27,9 

Одеська 210,8 21,4 211,3 21,1 

Полтавська 81,5 14,2 77,6 13,4 

Рівненська 227,1 49,3 253,4 53,5 

Сумська 167,8 34,9 150,0 30,9 

Тернопільська 111,4 27,9 124,5 30,3 

Харківська 156,9 12,6 133,6 10,6 

Херсонська 179,0 40,5 178,5 39,8 

Хмельницька 120,1 23,3 138,4 26,5 

Черкаська 119,0 23,0 100,7  19,3 

Чернівецька 188,9 49,8 167,3 43,7 

Чернігівська 82,5 19,4 83,2 19,4 

м. Київ 177,6 13,1 157,7 11,5 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [151]. 

Спостерігається  концентрація неформальної зайнятості в західному регіоні 

(Івано-Франківській, Рівненській, Чернівецькій областях) та на півдні України 

(Херсонська область). Найнижчий рівень неформальної зайнятості має місце в 

Київській, Харківській областях і м. Києві — регіонах із високою діловою 

активністю. 

Неформальна зайнятість є інструментом, який надає населенню можливість 

виживати в умовах масової бідності та соціальної незахищеності. Додатковим 

чинником впливу на зростання неформальної зайнятості стала поява нової 

категорії населення — «внутрішньо переміщенні особи», що спричинено 

анексією АР Крим та агресією Російської Федерації на сході України. Основна 
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проблема полягає в неготовності локальних ринків праці та їх інфраструктури 

до додаткового навантаження. 

На думку В. Костриці та Т. Бурлай, неформальна зайнятість може стати 

невіддільною частиною економіки України — «новою нормальністю». Серед 

системних ризиків набуття неформальною зайнятістю статусу невіддільної 

частини національної економіки фахівці виокремлюють такі макроекономічні 

чинники: структурна деградація економіки; демографічна обмеженість 

потенціалу довгострокового економічного зростання; загальна інституційна 

слабкість і посилення інститутів деструкції; значна розбалансованість попиту 

та пропозиції за професійною ознакою; неврегульованість нестандартних 

форм зайнятості; дефіцит гідної праці [126]. 

Соціальними ризиками «стабілізації» неформальної зайнятості є:  

− замалі інвестиції в людський капітал. Формування та розвиток людського 

капіталу відбуваються за допомогою інвестицій в освіту, систему охорони 

здоров’я, культурні цінності, наукові розробки тощо. За умов неформальної 

зайнятості інвестування фактично припиняється або наближується до 

мінімального значення, що забезпечує опанування лише найпростіших 

навичок. Це призводить до зниження трудового потенціалу країни та 

посилення професійно-кваліфікаційних розривів між суб’єктами робочої сили. 

Упровадження цифрових технологій у сферу праці створює ще один розрив – 

цифровий, який полягає в нерівності між працівниками за опанованими 

цифровими навичками. Згладжування професійно-кваліфікаційного та 

цифрового розривів можливе тільки за умови збільшення освітніх інвестицій 

у людський капітал з одночасним реформуванням освітньої системи; 

− значні диспропорції між національними ринками праці та освіти (детально 

висвітлено в підрозділі 4.2);  

− низька дієвість соціальних ліфтів. Недостатня вертикальна соціальна 

мобільність в Україні зумовлена високим рівнем корупції в країні, клановими 
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та партійними, родинними домовленостями, непрозорістю конкурсів на 

посади в органи державного управління. Наслідком низької дієвості 

соціальних ліфтів є нестача кваліфікованих кадрів на національному ринку 

праці, відплив талановитої молоді та досвідчених фахівців із країни, що 

призводить до гальмування економічного та соціального розвитку країни.  

Зайнятість через цифрові платформи. За експертними оцінками, «у 2013-

2017 рр. Україна посіла перше місце в Європі та четверте місце у світі за 

зайнятістю на цифрових платформах, що вимірюється сумою фінансових 

потоків і кількістю завдань, виконаних на таких платформах» [87]. 

Особливості зайнятості через цифрові платформи в Україні полягають у 

такому:  

1. Цифрові платформи створюють умови для зростання нетипової зайнятості, 

зокрема самозайнятості, неповної, мульти- і надзайнятості. Гнучкість 

виконання замовлення для таких зайнятих проявляється в нетиповому часі 

роботи. За даними опитування МОП в Україні тривалість робочого тижня 11% 

респондентів становить 35-49 годин; 11% — 50-85; 7% — більш ніж 86 годин  

[87].  

Більшість виконавців мають статус самозайнятих осіб (незалежних 

підрядників), водночас характеру та змісту виконуваних ними робіт 

притаманні ознаки найманої праці: отримання винагороди за виконану працю, 

система мотивації (балів), вимоги щодо термінів, якості. З іншого боку, 

виконавець використовує у процесі праці засоби праці, які належать йому, або 

самостійно сплачує їх застосування (наприклад, велосипед, мотоцикл для 

кур’єрів), орендну плату та самостійно страхує всі свої соціальні ризики.  

За результатами опитування Міжнародної організації праці «Зайнятість через 

цифрові платформи в Україні» (2017 р.) 48% з 1000 опитаних не мають 

офіційної реєстрації, 24% зареєстровані як самозайняті особи, решта не 
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відповіли на запитання [87]. Слід відзначити, що значення цього показника 

вище, ніж у середньому по Україні (частка неформальної зайнятості у 2018 р. 

становила 21,6%). 

2. Перенесення неформальної зайнятості з офлайн-економіки та її 

концентрація на цифрових платформах. Останні мають низькі вхідні пороги, 

що зумовлено в тому числі усвідомленим усуненням провайдерів (платформ) 

від регулювання взаємодії, яка відбувається на платформі та є джерелом 

їхнього зростання і прибутковості. Регулювання відбувається лише в рамках 

правил, передбачених на платформі. Певними чином це спричинено 

бездіяльністю національного регулятора. Наприклад, діяльність платформи 

«Убер», яка передбачає різні вимоги до виконавців послуг щодо перевезення 

пасажирів залежно від вимог країни локалізації. Зокрема, в більшості країн ЄС 

до виконання замовлень дозволено долучатися лише особам з офіційною 

реєстрацією і тим, хто має ліцензію таксиста. В Україні такі обмеження не 

застосовуються. 

3. Викривлена правова природа взаємодії найманих виконавців із провайдером 

з урахуванням того, що грошову винагороду за виконання послуг виплачує 

останній. Зокрема, компанія «Гловоапп Україна» позиціонує себе як надавача 

агентських послуг від імені та за рахунок користувачів. Серед обов’язків 

компанії — прийняття замовлень і платежів, організація взаємодії між 

замовником та кур’єром. Разом із тим в умовах користування передбачений п. 

20 «Відсутність гарантій у тому, що стосується доручень і платежів», згідно з 

яким дана компанія фактично усувається від правового вирішення 

потенційних конфліктів, скарг і захисту осіб, найманих через платформу для 

виконання послуг [280].  

4. Відсутність соціального захисту та соціальних гарантій, яка є значною 

проблемою у сфері трудових відносин через платформи. Виконавці послуг не 

визнаються провайдерами як працівники, що призводить до перекладання всіх 
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соціальних витрат і ризиків на виконавців. Також окрема проблема — 

непоодинокі випадки несплати вже наданих послуг. За даними опитування 

МОП в Україні в таку ситуацію потрапляли 32% респондентів [87]. Це 

свідчить про те, що платформи не забезпечують належного захисту оплати 

наданих послуг.  

5. Платформи формують нову реальність на ринку праці – зайнятість поза 

межами дії національних інститутів регулювання ринків праці. У глобальному 

вимірі виконання послуг відбувається для замовника з іншої країни, що 

виводить його за межі національного регулювання соціально-трудових 

відносин.  

6. Цифрові платформи, насамперед у сфері ІТ, виконують роль цифрових 

соціальних ліфтів. Це підтверджують такі положення:  

− цифрові платформи унеможливлюють вплив зовнішніх чинників на 

забезпечення гідних умов для виконання замовлення. За даними ресурсу DOU 

ставка оплати праці розробників варіюється від 650 до 5000 дол. США для 

розробників і від 500 до 3100 дол. для тестувальників [171]. Величина оплати 

праці залежить від професіоналізму та досвіду виконавця, які формують його 

рейтинг;  

− цифрові платформи забезпечують рівний доступ до замовлень усіх 

виконавців;  

− глобальний характер дії цифрових платформ дозволяє скористатися 

соціальним цифровим ліфтом, оминувши національні обмеження.  

Цифрова зайнятість набула поширення з розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій та переходу до V технологічного укладу. В Україні 

цифрова зайнятість найчастіше реалізується у формі аутсорсингу або 

фрілансу, що зумовлено структурою технологічних укладів у національній 

економіці та місцем країни на глобальному ринку (таблиця 4.17).  
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Таблиця 4.17 – Структура економіки за технологічними укладами, % 

 

Країна 
Уклади 

ІІІ ІV V VI 

США 10 20 60-65 5-7 

Росія 25-30 55-60 15-20 1,5 

Китай 30-35 40-45 30-35 3 

Україна 55-60 30-35 5-7 0,1 

Джерело: за даними [135]. 

 

Україна значно відстає від розвинутих країн за часткою V і VІ укладів у 

структурі економіки, а отже, попит на трудові послуги цифрових працівників 

є незначним, що посилюється меншим розміром оплати такої праці в країні. 

Україна відіграє роль країни-донора цифрових працівників. У той же час 

цифрова зайнятість надає молоді можливості для успішного старту та фахової 

кар’єри, попри слабку дієвість соціальних ліфтів усередині країни. 

Даний висновок підтверджується результатами аналізу, виконаного авторами  

монографії «Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал», 

згідно з якими національна економіка належить до «Кластера С (технології 

Індустрії 2.0)». Разом із тим «при зростанні цифрової економіки на 10% 

приріст ВВП потенційно може досягти 1,4%» [221], що приведе до зростання 

попиту на цифрову робочу силу в країні. 

В Україні цифрова зайнятість найбільш поширена в ІТ-галузі. За оцінками 

DOU (товариства ІТ-фахівців), у 2019 р. на ринку ІТ пропонували послуги 190 

тис. осіб, що на 32 тис. більше, ніж у попередньому році [191]. Цьому 

сприяють такі чинники: гідна оплата праці, швидке зростання та гнучкість 

ринку IT, активний розвиток неформальної освіти в цій галузі.  
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Слід підкреслити, що вказана кількість зайнятих в ІТ-секторі є незначною і 

становить близько 1% від загальної кількості зайнятих віком від 15 до 70 років 

за відповідний період. Попри це, ІТ-фахівці займають активну позицію, вони 

згуртовані в дієву ІТ-спільноту, мають налагоджену комунікацію та можуть 

бути агентами змін і драйверами трансформації національної економіки за 

сприятливих умов. Однак структура економіки, яка склалася в Україні, є 

несприятливою для розвитку ІТ-галузі, характеризується низькою часткою 

укладів, що формують попит на таких фахівців у країні. 

Український ринок ІТ-послуг інтегрований у глобальний ринок. Про це 

свідчить погодинна ставка українських фрілансерів, яка у 2016 р. у середньому 

становила 20 дол. США. Середня оплата праці в Україні у 2017 р. становила 

160 дол. США / місяць. Найвищі погодинні ставки мали фахівці з Литви (29 

дол. США), Польщі (25); Росії (24), а найнижчі — з Македонії (16), Румунії 

(17), Сербії (15 дол. США) [196]. Таким чином, українські ІТ-фахівці мають 

значно кращі умови оплати праці на глобальному ринку, ніж на 

національному. 

Зростання потреби в ІТ-фахівцях зумовило активний розвиток неформальної 

освіти в цій галузі. За результатами дослідження DOU, 73 ІТ-школи 

підготували 43 868 слухачів у 24 містах України [195]. Слід відзначити 

активну позицію компаній, що працюють в ІТ-галузі, та організовують такі 

школи. Останні характеризуються жорстким відбором, короткою тривалістю 

програм, а головне — їхньою актуальністю. Часто такі школи пропонують 

навчання на безкоштовній основі з обов’язковим відпрацюванням у компаніях. 

За даними анкетування 9387 фахівців в ІТ-сфері компанія DOU склала 

«портрет» українського ІТ-фахівця. Його середній вік становить 21-30 років 

(63% опитаних), за гендерною ознакою переважають чоловіки (76 %). 

67% респондентів проживають у великих містах, таких як Київ, Харків, Львів, 

переважна більшість працюють на умовах аутсорсингу. Опитані ІТ-фахівці 
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мають високий рівень мобільності, зокрема 29% працюють у 3-4 компаніях, 

27% — у двох, 28% — в одній. Серед причин вибору ІТ-спеціальності 

респонденти назвали такі: інтерес до технологій — 78%; високий рівень 

заробітної плати — 63; перспективи професійного зростання — 54; гнучкий 

графік або віддалена  робота — 42% [171]. 

Серед опитаних збільшилася частка зареєстрованих осіб, зокрема у 2019 р. 

вона становить 70%, що більше на 7 в.п. порівняно з попереднім роком [170; 

171]. Більшість ІТ-фахівців працюють в офісах. Серед тих, хто працює 

віддалено, фахівці за видами діяльності компаній розподілилися таким чином: 

кожен третій фахівець старапу, кожен восьмий аутсорсингових компаній та 

кожен десятий продуктових компаній.  

Наведені дані свідчать про формування нового цифрового сегмента зайнятих, 

які характеризуються високим рівнем мобільності та значною 

вмотивованістю. Більшість із них працюють на умовах аутсорсингу, а отже, 

усі ризики та відповідальність беруть на себе.  

ІТ-фахівці інвестують у свій розвиток через навчання, відвідування 

профільних заходів, читання фахової літератури, заняття спортом. Тільки 11% 

з опитаних не приділяють цьому уваги [171]. Така активна позиція щодо 

інвестування у свій особистий людський капітал забезпечує високий рівень 

конкурентоспроможності на швидко мінливому глобальному ринку ІТ-послуг.  

Формування сегменту з ІТ-фахівців доцільно розглядати як нове явище на 

ринку праці, що випереджає за розвитком існуючі інститути. Однак це 

спричиняє такі проблеми.  

 1. Цифровий сегмент ринку праці складно піддається регулюванню, оскільки 

він розвивається швидшими темпами, ніж існуючі на ньому інститути. 

Особливо це стосується інститутів права та регулювання соціально-трудових 

відносин. Зокрема, національні законодавчі акти не містять визначення 
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терміна «цифрова зайнятість». Цифрова зайнятість має такі особливості: 

глобальність, гнучкість і цифровізація соціально-трудових відносин, 

цифровізація трудової діяльності, цифровий кінцевий продукт, оплата через 

цифрові грошові системи. Слід відзначити, що чинні інститути не мають 

цифрових інструментів регулювання, а отже, не можуть належним чином 

здійснювати свої функції в цифровому сегменті.  

2. ІТ-фахівці для здійснення професійної діяльності найчастіше 

використовують організаційно-правову форму ФОП, що підтверджується 

даними опитування DOU, згідно з якими переважна більшість респондентів 

працюють як фізичні особи-підприємці (70%) і тільки 10% оформлені як 

штатні працівники з дотриманням вимог трудового законодавства [171].  

Це зумовлено особливостями такої діяльності, оскільки більшість фахівців 

працюють на умовах аутсорсингу. За таких умов ІТ-компанія отримує 

замовлення на виконання цифрового проєкту та за потреби підключає до його 

виконання професіоналів.  

Слід підкреслити, що збільшення частки фрілансерів у компаніях є 

загальносвітовим трендом. Результати дослідження компанії Deloitte свідчать, 

що більш ніж третина респондентів до 2020 р. очікують зростання обсягів 

залучення працівників на основі тимчасових договорів, 23% вказують на 

активніше залучення фрілансерів і ще 13% — на збільшення кількості 

виконавців, залучених на проєктній основі (gig workers) [283]. 

Більшість ІТ-фахівців зробили свідомий вибір форми зайнятості, одним із 

важливих аргументів на користь якого є можливість самостійно 

розпоряджатися своїм часом. Така зайнятість передбачає проєктний характер, 

тобто виконання певних замовлень. По суті вона наближена до 

підприємництва у вигляді самозайнятості, оскільки пов’язана з активною 

позицією при пошуку замовлень, особистими ризиками та відповідальністю. 
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Можна провести паралель між письменником, який пише на замовлення 

редакції, та ІТ-фахівцем, який працює на умовах аутсорсингу. 

Ця діяльність здійснюється в рамках проєктної — фахівці залучаються з метою 

виконання проєкту або його частини. Залучення не передбачає діяльності на 

постійній основі та має тимчасовий характер. Можливе як одноразове 

залучення особи до компанії як експерта, так і багаторазове залучення до 

однієї компанії за різними проєктами. 

3. ІТ-фахівці інвестують в особистий людський капітал та саморозвиваються, 

що зумовлено мінливим середовищем, у якому вони здійснюють свою 

професійну діяльність. Згідно з даними опитування компанії Deloitte понад 

54% респондентів підтвердили відсутність у своїх організаціях будь-яких 

програм із формування навичок, необхідних для успішної роботи в 

майбутньому, і тільки 18% впевнені, що вони пропонують своїм 

співробітникам можливості для самостійного розвитку [283].  

Це свідчить про те, що акцент соціального захисту змістився з підприємств на 

виконавців замовлення, тобто підприємства повною мірою не забезпечують 

виконання соціальної функції. Можна припустити, що ця категорія зайнятих 

здатна взяти на себе соціальні зобов’язання. 

Тенденція самостійного інвестування в особистий професійний розвиток так 

само характерна і для України. Зокрема, за даними опитування DOU 

самонавчання ІТ-фахівців відбувається у формі читання професійної 

літератури (67%), відвідування профільних подій (57%), відвідування курсів, 

тренінгів (34%) [171]. Це зумовлює перегляд критеріїв віднесення відносин до 

цивільно-правових або трудових, оскільки певну частину часу та грошових 

витрат бере на себе ІТ-фахівець.  
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4. ІТ-фахівці не мають профспілок, проте мають більш дієвий орган — ІТ-

спільноту, яка використовує цифрові канали комунікації, швидко реагує та 

діагностує проблеми, а головне — може чинити опір. Ця спільнота може 

спровокувати міграцію молодих цифрових професіоналів.  

Вищезазначене зумовлює необхідність введення в законодавче поле термінів 

«цифрова зайнятість», «проєктна діяльність», а також розробки та 

імплементації цифрових інструментів регулювання.  

Визначення цифрової зайнятості та критерії віднесення до неї наведено в 

підрозділі 1.2. При розкритті сутності проєктної діяльності слід ураховувати 

такі особливості: проєктна діяльність має тимчасовий характер, вона 

зупиняється після завершення проєкту; одна особа може виконувати декілька 

проєктів одночасно, а до одного проєкту може бути залучена певна кількість 

виконавців; замовниками проєктів можуть виступати як одна, так і декілька 

фізичних або юридичних осіб. 

Отже, проєктна діяльність — це діяльність особи з виконання проєкту або 

його визначеної частини самостійно чи з іншими особами, яка має тимчасовий 

характер і реалізується згідно з цивільно-правовою угодою. Одна особа може 

брати участь у виконанні одного або декількох проєктів одночасно для одного 

чи декількох замовників.  

Значно відстають від ІТ-сектору підприємства інших галузей, що поступово 

впроваджують цифрові технології та трансформують свої бізнес-процеси. 

Кількість підприємств, що використовують ІКТ, у 2018 р. становила 

44 133 [56]. Розподіл підприємств, що використовують у діяльності цифрові 

технології, за галузями наведено в таблиці 4.18.  
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Таблиця 4.18 – Використання ІКТ-технологій підприємствами у 2018 р. 

 

Галузь 

Підприєм-

ства, що 

викорис-

товують ІКТ 

Частка середньої кількості 

працівників, які 

використовують комп'ютер, 

% до середньої кількості 

працівників підприємств 

Усього 44 133 32,8 

Переробна промисловість 11 089 26,8 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 706 32,9 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 1 147 19,5 

Будівництво 4 871 25,5 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів  10 912 48,7 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 3 542 17,8 

Тимчасове розміщення й 

організація харчування 1 312 24,1 

Інформація та телекомунікації  1 962 78,7 

Операції з нерухомим майном 2 787 31,9 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 2 688 69,2 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 3 052 24,7 

Надання інших видів послуг 65 80,0 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [56]. 

 

У цілому 95,5% досліджених підприємств у своїй діяльності використовують 

комп’ютери. При цьому частка працівників, які використовують комп’ютер у 

професійній діяльності, становить 32,8%. Найбільш активно ІКТ 

використовують працівники у професійні, науковій і технічній діяльності, 
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сфері інформатизації та комунікації. Це зумовлено такими чинниками: 

специфіка різних видів діяльності потребує різної цифровізації; галузі, у яких 

працюють ті чи інші підприємства, можуть бути більш або менш рухливими; 

частина підприємств використовує застарілі технології.  

Досліджені підприємства характеризуються незначною активністю у сфері 

використання соціальних медіа, зокрема у 2018 р. лише 62,2% використовують 

у своїй діяльності соціальні ресурси (таблиця 4.19).  

 

Таблиця 4.19 – Використання соціальних медіа на підприємствах у 2018 р. 

 

Галузь 

Кількість підприємств, що використовують  

такі соціальні медіа: 

соціальні 

мережі 

блоги чи 

мікроблоги 

підприєм-

ства 

вебсайти з 

мульти-

медійним 

контентом 

засоби 

обміну 

знаннями 

1 2 3 4 5 

Усього 12321 3437 6123 5584 

Переробна 

промисловість 2830 774 1499 1239 

Постачання 

електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого 

повітря 174 48 97 80 

Водопостачання; 

каналізація, поводження 

з відходами 313 65 106 133 

Будівництво 1132 290 503 604 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів  3284 952 1704 1471 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 741 176 300 391 
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Продовження таблиці 4.19 

1 2 3 4 5 

Тимчасове розміщення й 

організація харчування 602 144 254 170 

Інформація та 

телекомунікації 993 344 594 392 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 853 277 470 408 
Джерело: складено автором за даними Держстату України [56]. 

 

Слід відзначити, що останнім часом значною мірою змінилися умови взаємодії 

продавців і покупців товарів та послуг унаслідок поширення використання 

смартфонів. У цифровому просторі перетнулися декілька середовищ — 

«мобільне», «соціальне», «виробниче», «споживче». Щодня пересічна людина 

через свій смартфон зазнає впливу цих середовищ: здійснює пошук роботи, 

взаємодіє з друзями, професійними спільнотами, купує та продає товари тощо.  

У таблиці 4.20 наведено інформацію про мету використання підприємствами 

соціальних медіа.  

Найчастіше підприємства використовують ресурси соціальних медіа для 

реклами або взаємодії з партнерами. Кількість підприємств, що 

використовують ІКТ у бізнес-процесах, є незначною, що свідчить про дуже 

повільну цифрову трансформацію бізнес-процесів українських підприємств. 

Це зумовлює низький попит на цифрових працівників у країні, а також 

цифрову трудову міграцію.  

Непрямим показником, що характеризує цифрову зайнятість на 

підприємствах, може служити використання працівниками ІКТ у процесі праці 

(таблиця 4.21). 
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Таблиця 4.20 – Мета використання соціальних медіа на підприємствах 

(2018 р.) 

 

Мета Кількість підприємств 

Представлення підприємства або рекламування 

його роботи (товарів, послуг) 11284 

Одержання відгуків клієнтів або надання відповідей 

на їхні запитання 8260 

Залучення клієнтів до розвитку або інновації 

товарів та послуг 5221 

Співпраця з діловими партнерами або іншими 

організаціями 8427 

Наймання працівників 6276 

Обмін поглядами, думками чи знаннями всередині 

підприємства 5563 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [56]. 

 

Таблиця 4.21 – Показники підприємств, що використовують комп’ютери, у 

2016-2018 рр. (без урахування тимчасово окупованих територій)  

 

Показник 2016 2017 2018 

1 2 3 4 

Кількість підприємств, які 

використовують комп’ютери 41 597 40 327 44 133 

Середня кількість працівників (включно 

зі штатними та позаштатними), які 

використовують комп’ютер, осіб 1 199 001 1 373 966 1 289 828 

Частка підприємств, які використовують 

комп’ютери, у загальній кількості 

досліджених підприємств, % 95,1 95,4 95,5 

Частка середньої кількості працівників 

(включно зі штатними та позаштатними), 

які використовують комп’ютер, у 

середній кількості працівників 

підприємства, %  

 30,9 34,9 32,8 
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Продовження таблиці 4.21 

1 2 3 4 

Кількість підприємств, які мали фахівців 

у сфері ІКТ 10436 10660 10973 

Частка підприємств, які мали фахівців у 

сфері ІКТ, у загальній кількості 

досліджених підприємств, % 25,1 26,4 24,9 

Кількість підприємств, які проводили 

навчання у сфері ІКТ для ІТ-фахівців 2131 1943 1804 

Кількість підприємств, які проводили 

навчання у сфері ІКТ для інших 

співробітників 1958 2039 2025 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [56]. 

 

Наведені дані засвідчують незначне зростання кількості підприємств, які 

використовують у своїй діяльності комп'ютери: 6,1 в.п. у 2018 р. порівняно з 

2016 р. Даний процес відбувається разом із зростанням кількості працівників, 

які використовують комп'ютер для виконання функціональних обов'язків. У 

зазначеному періоді зростання склало 7,6 в.п. Ще одним недоліком 

вітчизняних підприємств є низька увага до навчання персоналу цифрових 

навичок — лише 4% підприємств здійснюють навчання для ІТ-фахівців та 

4,6% проводять навчання для інших співробітників у 2018 р. Це один із 

наслідків використання на підприємствах застарілих технологій, що зумовлює 

відсутність потреби у співробітниках із цифровими навичками. 

Згідно з наведеними даними лише третина працівників використовують 

комп’ютер у процесі праці, що прямо вказує на технологічну відсталість 

національних підприємств та опосередковано — на низький рівень 

цифровізації процесу праці.  

Цифрова зайнятість передбачає реалізацію працівником функціональних 

обов’язків через використання ІКТ, що забезпечується доступом до інтернету 

(таблиця 4.22). 
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Таблиця 4.22 – Показники підприємств, що використовують інтернет, у 2016-

2018 рр. (без урахування тимчасово окупованих територій) 

 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість підприємств, які мають 

доступ до інтернету 39540 39 582 43303 

Середня кількість працівників (у 

тому числі штатних та позаштатних), 

які використовують комп’ютер із 

доступом до інтернету, осіб 1 199 001 992 183 1 064 745 

Частка підприємств, які мають 

доступ до інтернету, серед 

підприємств, що використовують 

комп’ютери, % 98,2 98,2 98,1 

Частка середньої кількості 

працівників (у тому числі штатних та 

позаштатних), які використовують 

комп’ютер із доступом до інтернету, 

до середньої кількості працівників, 

які використовують комп’ютер, % 79,1 72,2 82,6 

Джерело: складено автором за даними Держстату України [56].  

Простежується зростання частки працівників (10,4 в.п.), які використовують 

для виконання функціональних обов’язків комп’ютер із доступом до 

інтернету. Значення даного показника нерівномірно розподіляється за 

розміром підприємства: найвищі значення характерні для малих підприємств 

із кількістю працівників до 50 осіб (94,9%), а найнижчі припадають на 

підприємства з кількістю працівників 250 і вище (72,2%) [56]. Це є свідченням 

більшої гнучкості та технологічності малих підприємств, що зумовлено 

економічною природою малого бізнесу. 

Серед інших цифрових технологій вітчизняні підприємства використовують 

хмарні технології, аналіз «великих даних», 3-D друк (таблиця 4.23). 
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Таблиця 4.23 – Використання цифрових технологій у діяльності підприємств 

(2018 р.) 

 

Цифрова технологія 
Кількість 

підприємств 

Із них частка 

підприємств, які 

використовують 

цифрові технології,  % 

Кількість підприємств, які 

використовують комп’ютери 44133 – 

Кількість підприємств, що купують 

послуги хмарних обчислень 

упродовж року 4831 10,9 

Кількість підприємств, що 

проводять аналіз «великих даних» 7279 16,5 

Із них кількість підприємств, на 

яких аналіз «великих даних» 

проводять працівники 5256 11,9 

Кількість підприємств, що 

здійснюють 3D-друк 1219 2,8 

Із них  кількість підприємств, що 

використовують власні 3D-

принтери (включаючи орендовані) 632 1,43 
Джерело: складено автором за даними Держстату України [56]. 

Аналіз даних свідчить про низьку активність підприємств щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у поточній господарській 

діяльності. Частка персоналу, який використовує комп’ютер, складає лише 

третину від загальної кількості працівників. Однак не вистачає інформації для 

припущення про те, яка частина з цих працівників може належати до 

цифрових, оскільки вони мають виконувати функціональні обов’язки лише з 

використанням технологій. Більш активно використовують ІКТ у своїй 

діяльності підприємства з чисельністю зайнятих до 50 осіб, що зумовлено їх 

розмірами. Незначна частка підприємств реалізує навчання цифрових навичок 

для свого персоналу. Незважаючи на значне відставання вітчизняних 

підприємств у використанні цифрових технологій, частина з них використовує 

хмарні обчислення та аналіз «великих даних». 
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4.4 Діагностика гнучкості та соціального захисту національного ринку 

праці в системі регулювання національної економіки 

 

Перехід національної економіки до цифрової форми зумовлює необхідність 

розробки нових методів й інструментів регулювання ринку праці.  Насамперед 

це стосується його цифрового сегменту, який характеризується глобальним 

характером, а цифрова зайнятість перебуває поза сферою моніторингу та 

регулювання державними національними інституціями Цифрові працівники 

внаслідок неврегульованості їхнього статусу в межах національного 

законодавства та гнучкості зайнятості мають низький рівень соціального 

захисту. Засоби й інструменти регулювання національного ринку праці 

значною мірою відстають від темпів цифровізації економіки, що зумовлює їх 

недостатню дієвість. 

З метою розробки стратегічних напрямів збалансування розвитку 

національного ринку праці та національної економіки в умовах цифровізації 

здійснено оцінювання національного ринку праці за двома основними 

параметрами: «гнучкість» і «соціальний захист», які є визначальними для 

забезпечення розвитку й утримання людського капіталу в країні. 

Діагностику національного ринку праці виконано з використанням кількісних 

показників (результати аналізу наведено в підрозділі 4.3), даних міжнародних 

рейтингів. З метою поглиблення результатів діагностики національного ринку 

праці здійснено експертне опитування (листопад 2019 р. — березень 2020 р.), 

у якому взяли участь 108 осіб, які за публікаціями, фахом, типом діяльності та 

роботи відповідали вимогам до проведення експертизи за визначеною 

тематикою. Серед експертів представники ІТ-галузі (17,6%), промисловості та 

підприємницької діяльності (17,6%), центральних та місцевих органів влади 

(10,2%), а також науковці (25,9%) та освітяни (28,7%). За характером 

діяльності респонденти представляють три сторони соціально-трудових 

відносин: найманих працівників, роботодавців та державу. У дослідженні 
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акцентовано увагу на питання цифрових навичок, цифрової зайнятості та 

соціально-трудових відносин (додаток Р). 

Діагностика гнучкості національного ринку праці на основі запропонованої 

методології (підрозділ 1.4) передбачає оцінку таких складових: зовнішня 

гнучкість, внутрішня гнучкість, цифрова гнучкість, гнучкість оплати праці.  

Зовнішня гнучкість визначається низькими бар’єрами входу на ринок праці й 

у професію, мобільністю робочої сили, поширенням гнучких форм зайнятості 

та забезпечується постійним професійним зростанням працівників. Реалізація 

цього параметру частково відбувається на національному ринку праці.  

Результати аналізу показників ринку праці України (підрозділ 4.3) 

засвідчують, що основними проблемами в даній царині є перевищення 

пропозиції над попитом. Попри зниження навантаження на одне вакантне 

місце з 11 до 6 осіб у 2016-2018 рр. (див. таблицю 4.11), перевищення 

пропозиції над попитом залишається суттєвим і вказує на недостатню дієвість 

заходів регулювання.  

Чинником, що знижує зовнішню гнучкість національного ринку праці, є 

значна частка осіб, які не можуть знайти перше робоче місце після закінчення 

закладу вищої освіти. У 2016-2018 рр. значення цього показника коливалося 

від 15,6 до 9,8% (див. таблицю 4.11). 

Ще однією характерною ознакою національного ринку праці є низька 

мобільність робочої сили всередині країни. У 2018 р. частка зайнятого 

населення до загальної кількості працездатного населення, яка працювала за 

межами регіону проживання, складала лише 2,7%, у 2017 р. — 2,6% [93; 94]. 

Це пов’язано з наявністю інституціональних, інформаційних і демографічних 

перешкод, викликаних недосконалою інфраструктурою ринку праці та 

обмеженим доступом до інформації про існуючі вакансії. Ускладнює 

переміщення робочої сили і застарілий інститут прописки – реєстрації. 
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Нерозвинутий і незбалансований ринок житла та його цінова політика 

обтяжують переміщення. Особливо це стосується працівників, які мають сім'ї 

або членів родин, що потребують догляду.  

Наведені положення підтверджуються результатами оцінювання України за 

Індексом глобальної конкурентоспроможності (WEF, 2019), зокрема за 

індикатором «ринок праці», де вона посідає 61 місце серед 141 країни. Для 

оцінки внутрішньої гнучкості доцільно використати такі показники рейтингу: 

практика найму та звільнення працівників (34 позиція), легкість найму 

іноземців (65 позиція), виплати при звільненні (44 позиція), внутрішня 

мобільність робочої сили (81 позиція), частка жінок у загальній кількості 

працюючих (46 позиція) [366]. Слід відзначити, що в 2019 р. позиції України 

в даному рейтингу порівняно з 2018 р. поліпшилися, за виключенням таких 

показників, як рівень податків на працю, взаємовідносини «працівник – 

роботодавець» (таблиця 4.24). 

На окрему увагу заслуговує зовнішня мобільність людського капіталу, яка 

проявляється у формі зовнішньої трудової міграції. Загальна кількість 

трудових мігрантів за результатами вибіркового обстеження Держкомстату 

України з 2015 по 2017 р. становила 1303,3 тис. осіб, із них 33,5% мали повну 

або базову вищу освіту та 33,9% — професійну освіту. Україна є країною-

донором трудових мігрантів для Польщі, Російської Федерації, Чеської 

Республіки, Італії та ін. [88]. Західні регіони України характеризуються 

значною часткою трудових мігрантів, яка становить 69,7% у загальній 

структурі мігрантів. Слід зробити акцент на рівні володіння трудовими 

мігрантами мовою країни-реципієнта: 18% не розуміють та не розмовляють; 

16,9% розуміють, але не розмовляють; 24,4% розуміють і трохи розмовляють; 

19,3% можуть спілкуватися; 21,4% вільно володіють. Це дозволяє припустити, 

що більшість трудових мігрантів (59,3%) залучені до виконання 

низькокваліфікованої роботи. Вибір трудових мігрантів некваліфікованої 

роботи в іншій країні засвідчує нестачу робочих місць із гідними умовами 
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праці в Україні та низьку дієвість засобів регулювання ринку праці. Наведені 

дані підтверджуються результатами авторського експертного опитування. 

Таблиця 4.24 – Компоненти індикатора «ринок праці» Індексу глобальної 

конкурентоспроможності в Україні (2018-2019 рр.) 

 

Показник 
Позиція в рейтингу 

2018 р. 2019 р. 

Ринок праці: 66 59 

Гнучкість – 61 

Виплати при звільненні 47 44 

Практика найму та звільнення працівників 36 34 

Взаємовідносини «працівник – роботодавець» 79 88 

Гнучкість заробітної плати 130 110 

Активна політика у сфері зайнятості 59 52 

Права працівників  97 93 

Легкість найму іноземців 73 65 

Внутрішня мобільність робочої сили  91 81 

Меритократія та мотивація – 63 

Акцент на професійний менеджмент 108 89 

Оплата за продуктивність 53 45 

Частка жінок у загальній кількості працюючих  47 46 

Рівень податків на працю  106 124 

Джерело: складено автором за даними [366; 367]. 

 

Згідно з результатами експертного опитування серед основних загроз втрати 

трудового потенціалу переважна більшість експертів зазначили: зростання 

зовнішньої трудової міграції (69,4%), брак робочих місць повної та 

продуктивної зайнятості та гідної праці в Україні (54,6%), невідповідність 

навичок та знань, що надає вітчизняна система освіти, потребам сучасного 

ринку праці (47,2%) (додаток Р). 

Внутрішня гнучкість визначається готовністю вітчизняних підприємств до 

адаптації поточної діяльності до зовнішніх викликів, одним із яких є 
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цифровізація економіки. Внутрішня гнучкість проявляється в запровадженні 

гнучких умов праці для працівників і реалізується через нестандартні форми 

зайнятості та використання цифрових технологій для здійснення 

підприємствами господарської діяльності. Даний параметр також доцільно 

оцінити як частково реалізований.  

Певною мірою внутрішня гнучкість реалізується шляхом поширення 

нестандартних форм зайнятості. Україні притаманні світові тенденції щодо 

поширення нестандартної зайнятості. Дані про динаміку використання 

нестандартних  форм зайнятості в Україні наведено на рисунку 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – Динаміка використання нестандартних форм зайнятості в 
Україні, % до загальної кількості зайнятих (складено за даними Держстату 
України) 
Джерело: складено автором за даними Держстату України [90-94]. 

 

Негативним чинником є стабільно високий рівень неформальної зайнятості в 

Україні. Тіньовий сектор ринку праці характеризується високим рівнем 

гнучкості у поєднанні з низьким розміром оплати низькокваліфікованої праці. 

Проте тіньова зайнятість може бути вигідною не тільки роботодавцю, але і 

працівнику. Зокрема, працівник може отримувати більший дохід, оскільки він 
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не зменшується на величину податків. Працівник може одночасно отримувати 

як оплату праці, так і допомогу по безробіттю, субсидії, пільги тощо. У часи 

економічної кризи така форма зайнятості може бути єдиним джерелом 

існування людини, особливо для працівників із низькою кваліфікацією. 

Тіньова зайнятість характерна для вторинного ринку праці та призводить до 

втрати людського потенціалу. 

Опосередкованим показником є незначна частка працівників, які 

використовують цифрові технології для виконання своїх функціональних 

обов’язків, та невелика частка підприємств, які проводять навчання персоналу 

цифрових навичок. Головний недолік полягає в низькому рівні цифровізації 

підприємств, що проявляється в недостатньому використанні ними цифрових 

технологій (див. таблиці 4.18-4.23). 

Внутрішня гнучкість передбачає готовність персоналу підприємств до 

опанування нових навичок, форм соціально-трудової взаємодії. За даними 

проведеного опитування 22,2% експертів відзначають неготовність осіб, які 

входять до складу робочої сили, переходити на нові форми праці та зайнятості 

в умовах цифровізації, а 22,2% — низькі можливості для відтворення 

кваліфікації (додаток Р). 

Цифрова гнучкість. В умовах цифровізації економіки зовнішня та внутрішня 

гнучкість забезпечуються цифровими навичками персоналу. Переважна 

більшість респондентів (89,8%) погодилися з тим, що відсутність базових 

цифрових навичок є суттєвим обмеженням для одержання гідної роботи на 

національному ринку праці. Така оцінка зумовлена швидким упровадженням 

цифрових технологій у бізнес та виробничі процеси, що потребує мінімальної 

цифрової грамотності на всіх позиціях (робочих місцях) від виконавця до 

керівника.  

З метою встановлення попиту на ринку праці на фахівців із базовими 

цифровими навичками респондентам поставлено таке запитання: «Якій 
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частині робочої сили в Україні необхідне володіння базовими цифровими 

навичками для здійснення професійної діяльності?» Більшість респондентів 

92,6% (34,3+29,6+28,7) вважають, що володіння базовими цифровими 

навичками є обов’язковим для більш ніж 60% робочої сили (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Відповіді респондентів на запитання «Якій частині робочої сили 

в Україні необхідне володіння базовими цифровими навичками для здійснення 

професійної діяльності?» 

Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р) 

 

Розподіл відповідей респондентів на запитання «Як Ви вважаєте, якій 

частині робочої сили в Україні необхідне володіння стандартними цифровими 

навичками для здійснення професійної діяльності?» наведено на рисунку 4.5. 

Відповіді респондентів рівномірно розподілилися по 26,9% між частками 

робочої сили 80; 60 та 40%. На думку 16,7% експертів, володіння 

стандартними цифровими навичками необхідне для всієї робочої сили. Лише 

2,7% експертів вважають, що цифрові стандартні навички потрібні 20% 

робочої сили. 
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Рисунок 4.5 – Відповіді респондентів на запитання «Якій частині робочої сили 

в Україні необхідне володіння стандартними цифровими навичками для 

здійснення професійної діяльності?» 

Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р). 

 

Експертам було запропоновано оцінити додаткові переваги на ринку праці для 

особи, яка має просунуті цифрові навички. Результати оцінювання наведено в 

таблиці 4.25. 

Переважна більшість експертів вважають, що володіння просунутими 

цифровими навичками надає їх власнику переваги на ринку праці, що 

посилюється їх нечисленністю. Серед переваг експерти відзначили 

конкурентоспроможність, вищий рівень мобільності, вищий рівень оплати 

праці, гнучкість і дистанційність.  

Слід підкреслити, що за рівнем володіння цифровими навичками активним 

населенням згідно з даними Індексу глобальної конкурентоспроможності 

(2019 р.) Україна випередила Польщу на 7 позицій та посіла 56 місце із 

141 країни (див. таблицю 4.3, підрозділ 4.1) [366]. 

Швидкий розвиток та впровадження цифрових технологій у бізнес-процеси 

зумовлюють докорінні зміни у сфері праці та соціально-трудових відносин. За 

експертними даними частка цифрової економіки у світі становить від 4,5 до 
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15,5% залежно від методу обчислення. При цьому 40% доданої вартості, яка 

створюється в секторі ІКТ, припадає на США та Китай [262]. 

 

Таблиця 4.25 – Експертна оцінка переваг осіб, які мають просунуті цифрові 

навички, % 

 

Перевага 

Варіанти відповіді 

так 
скоріше 

так 

важко 

сказати, 

так чи ні 

скоріше 

ні 
ні 

Збільшує дохід (зарплату) 

носія цифрових навичок 49,1 39,8 6,5 4,6 – 

Надає конкурентні переваги 

на ринку праці 60,2 34,3 5,5 – – 

Дає можливість працювати 

за гнучким графіком роботи 38,9 36,1 21,3 2,8 0,9 

Дає можливість дистанційно 

працювати (виконувати 

проєкти) 49,1 41,7 6,5 2,7 – 

Підвищує мобільність 

працівників 59,3 32,4 7,4 0,9 – 

Знижує ризик втрати роботи 25,9 37,1 29,6 5,6 1,8 

Не надає жодних переваг  0,9 0,9 16,7 14,8 66,7 

Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р). 

 

Основними напрямами цифровізації трудової сфери є: цифрова організація 

бізнес- і трудових процесів (цифрові торговельні майданчики, цифрові офіси, 

трудові цифрові платформи); заміщення людської праці цифровими 

технологіями (штучний інтелект, роботизація виробництва); цифрова 

мобільність працівників (переміщення працівника за межі офісу, міста, 

країни). Ці процеси трансформують структуру ринку праці, формують попит 

на дистанційну цифрову зайнятість і цифрову форму взаємодії між суб’єктами 

ринку праці. 
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Однак відсутнє загальноприйняте визначення цифрової зайнятості та не 

здійснюється її статистичний облік. Цифрова зайнятість може реалізовуватися 

в дистанційній формі та безпосередньо на робочому місці на підприємстві. 

Критерії віднесення зайнятості до цифрової визначено в підрозділі 1.2.  

Для обліку та прогнозування зміни цифрової зайнятості пропонується 

гіпотеза, заснована на таких твердженнях: 

− для оцінки цифрової зайнятості та її внеску у ВВП країни доцільно 

використовувати наявні статистичні дані за видами економічної діяльності; 

− поширення цифрової зайнятості відбувається нерівномірно, що зумовлено 

змістом праці за видами економічної діяльності. За результатами економічної 

діяльності доцільно виокремити три сегменти, де виробляється чистий 

цифровий продукт, змішаний і нецифровий. Під чистим цифровим продуктом 

розуміється виробництво товару або надання послуги виключно  в цифровому 

форматі;  

− доцільно припустити, що максимальна кількість цифрових зайнятих 

сконцентрована у сферах, де виробляється чистий цифровий продукт. Видами 

економічної діяльності, де створюється чистий цифровий продукт та цифрова 

зайнятість сягає своїх максимальних значень, є такі: видання програмного 

забезпечення (КВЕД 58.2), телекомунікації (КВЕД 61.0), комп’ютерне 

програмування, консультування та пов’язана з ним діяльність (КВЕД 62.0), 

надання інформаційних послуг (КВЕД 63.0); 

− у короткостроковій перспективі за більшістю видів економічної діяльності 

в Україні кількість цифрових зайнятих буде незначною. Це дає підстави 

виключити їх із моделі розрахунку чисельності цифрових зайнятих в 

короткостроковій перспективі як такі, що не впливають на кінцевий результат. 

Сформульована гіпотеза дозволяє визначити кількість зайнятих у сфері 

виробництва чистого цифрового продукту, обсяг реалізації та величину 
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доданої вартості за даними Державного комітету статистики України. 

Відповідно до наявних статистичних даних кількість зайнятих у сфері 

створення чистого цифрового продукту у 2018 р. становила 277,8 тис. осіб, або 

3,2% від загальної кількості зайнятих [167]. 

На окрему увагу заслуговує той факт, що частка самозайнятих у сфері 

розробки програмного забезпечення у 2018 р. сягала 79% та порівняно з 2010 р. 

зросла на 38 в.п. [167]. Для порівняння: у 2018 р. у сфері видання програмного 

забезпечення даний показник становив 63,7%, у сфері надання послуг — 56,9, 

у сфері телекомунікацій — лише 7,4%. Така тенденція свідчить про високий 

рівень мобільності зайнятих у трьох із чотирьох визначених видів економічної 

діяльності. Щодо сфери телекомунікацій, то незначна частка фізичних осіб 

підприємців пов’язана з високими бар’єрами входу у бізнес: дорогим 

обладнанням і складною дозвільною системою.  

За статистичними даними щодо кількості зайнятих у зазначених видах 

економічної діяльності у 2010-2018 рр. побудовано модель із використанням 

засобів – лінії тренду та виконано прогнозну оцінку кількості зайнятих до 2023 

р. за умови розвитку цифрової економіки за стандартним сценарієм (рисунок 

4.6). 

Результати оцінки свідчать, що в 2023 р. частка зайнятих у названій сфері 

становитиме 300,9 тис осіб, або 4,9% від загальної кількості зайнятих 

(таблиця С.1 додатка С). Найбільше зростання чисельності зайнятих є 

характерним для КВЕД 62.0. Здійснена прогнозна оцінка зміни чисельності 

зайнятих у сфері чистих цифрових продуктів має високий рівень 

достовірності, що підтверджують значення коефіціентів детермінації, які 

варіюються від 0,90 до 0,98.  
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Рисунок 4.6 – Прогнозна оцінка кількості цифрових зайнятих до 2023 р. 

Джерело: побудовано автором за даними Держстату України [167] і висвітлено в науковій 

праці [2]. 

 

Ефективність зайнятості у сфері чистих цифрових продуктів характеризують 

показники обсягу реалізації та доданої вартості. Частка доданої вартості, 

створеної в даному сегменті, у 2018 р. становила 4,2% при частці в загальному 

обсязі реалізації 2,4% [167]. За результатами прогнозної оцінки частка обсягу 

реалізації чистих цифрових продуктів у 2023 р. складатиме 3,1% від 

загального показника по країні, частка доданої вартості — 5,1% (таблиці С.2-

С.3 додатка С). Результати прогнозної оцінки обсягу реалізації наведено на 

рисунку 4.7.  

Достовірність наведеної оцінки забезпечується високим рівнем значення 

коефіцієнтів детермінації, який коливається за видами діяльності в межах  

0,86-0,99. 
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У дослідженні Українського інституту майбутнього передбачено два сценарії 

розвитку цифрової економіки в Україні: еволюційний та форсований [224]. 

Наведені розрахунки відповідають еволюційному сценарію розвитку цифрової 

економіки, який наразі має місце в Україні.  

Разом із тим за умови реалізації будь-якого сценарію розвитку цифрової 

економіки у трудовій сфері відбуваються незворотні процеси, що зумовлюють 

скорочення наявних робочих місць і появу нових, які потребують цифрових 

навичок.  

 

 

Рисунок 4.7 – Прогнозна оцінка обсягу реалізації у сфері чистих цифрових 

продуктів до 2023 р. 

Джерело: побудовано автором за даними Держстату України [167] і висвітлено в науковій 

праці [2]. 
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«гнучкість заробітної плати» індикатора «ринок праці» Глобального індексу 

конкурентоспроможності у 2019 р. Україна посіла 110 місце із 141, а за 

компонентою «оплата за продуктивність» — 45 (див. таблицю 4.24). Головним 

недоліком гнучкості національного ринку праці є низька оплата праці, що 

особливо яскраво проявляється в бюджетній сфері. Зокрема, у 2018 р. середня 

погодинна заробітна плата по країні коливалася від 55,36 грн у І кварталі до 

67,42 грн у ІІІ кварталі з незначним зменшенням до 64,79 грн у ІV кварталі. 

Найнижчі значення у ІV кварталі 2018 р. припали на сферу охорони здоров'я 

та соціальну допомогу — 42,07 грн, поштову та кур’єрську діяльність – 41,81, 

діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування – 

50,49 грн. Середня погодинна ставка у сфері освіти у 2018 р. зросла з 47,75 грн 

у І кварталі до 53,65 грн у ІV кварталі, проте так і не досягла рівня середньої 

погодинної ставки. Найвищі ставки притаманні сферам фінансів і страхової 

діяльності (111,67 грн); інформації та телекомунікації (99,26); державного 

управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (95,92); 

авіаційного транспорту (265,01 грн) [202] (додаток Т).  

Однак слід висловити застереження щодо корупційної складової в доході 

працівників бюджетної сфери. Ця складова виступає компенсатором або 

вирівнювачем доходу в бюджетній сфері до рівня приватної. Найманий 

працівник у бюджетній сфері може за певних умов отримувати додатковий 

прибуток — відсоток від суми перерозподілених бюджетних ресурсів на 

користь певних юридичних або фізичних осіб та /або певну суму «в конверті» 

як компенсацію за зазнаний ризик. Тіньова складова доходу вирішує питання 

підвищення рівня життя осіб, які мають певні важелі впливу на розподіл 

суспільних ресурсів, і водночас є чинником соціальної та економічної загроз 

розвитку суспільства. 

У цілому рівень оплати праці в Україні є недостатнім для повноцінного  

відтворення робочої сили. Для порівняння: середня заробітна плата у країнах 

Європейського Союзу у 2018 р. становила 27,4 євро / год. (EU-27) та 30,6 євро 
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/ год. (EU-19). Величина середньої погодинної оплати праці варіюється від 

43,5 євро в Данії до 5,4 євро в Болгарії [268]. Така ціна праці призводить до 

незначної частки витрат населення на освіту, охорону здоров'я, культурні 

заходи, а отже, формує несприятливі умови для накопичення людського 

капіталу. 

Національний ринок праці характеризується частковою гнучкістю. Зведену 

характеристику ринку праці України за параметром «гнучкість» надано в 

таблиці 4.26.  

 

Таблиця 4.26 – Характеристика параметру «гнучкість» ринку праці України 

 

Складова 

гнучкості 

Ступінь відповідності 

Характеристика відпо-

відає 

част-

ково 

не 

відпо-

відає 

1 2 3 4 5 

Зовнішня 

гнучкість 

 +  Поширені гнучкі форми зайнятості. 

Відсутні особливі труднощі у 

питаннях найму та звільнення 

працівника. 

Існує «прихована дискримінація» за 

віковою, гендерною ознаками.  

Низький рівень мобільності робочої 

сили в країні. 

Високий рівень зовнішньої трудової 

міграції 

Внутрішня 

гнучкість 

 +  Поширення нестандартних форм 

зайнятості, яка дає можливість 

працювати за гнучкими умовами. 

Незначна частка працівників має 

цифрові навички. 

Низький рівень цифровізації 

вітчизняних підприємств  
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Продовження таблиці 4.26 

1 2 3 4 5 

    Фактична відсутність програм на 

підприємствах для опанування 

актуальних навичок персоналом. 

Низька готовність персоналу 

опановувати нові форми праці та 

взаємодії 

Цифрова 

гнучкість 

 +  Недостатній рівень володіння 

цифровими навичками персоналом 

підприємств. 

Низькі показники цифрової 

зайнятості 

Гнучкість 

оплати 

праці 

  

+ 

 Не виконується в бюджетній сфері 

(освіта, наука, охорона здоров’я, 

культура).  

Не реалізується на вторинному 

сегменті ринку праці та в тіньовому 

секторі економіки. 

Низька оплата праці не дозволяє 

вести гідний спосіб життя та 

здійснювати повноцінне відтворення 

робочої сили. 

«Стабілізація» заборгованості з 

виплати по заробітній платі 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій праці [11]. 

 

Діагностика параметру «соціальний захист» включає оцінку таких складових: 

захист робочих місць, підтримка зайнятості, гарантія виплати заробленого 

доходу, комбінований соціальний захист. Для оцінки цього параметру 

доцільно використати результати вищенаведеного експертного опитування. 

Захист робочих місць передбачає захист від звільнення та гарантію безпеки 

праці. Дані щодо обороту робочої сили на ринку праці України наведено в 

таблиці 4.27. 
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Таблиця 4.27 – Динаміка обороту робочої сили  на ринку праці України, % до 

середньооблікової кількості штатних працівників  

Рік 
Коефіцієнт обороту робочої сили щодо 

прийому звільнення 

2010 25,0 27,7 

2011 28,3 30,5 

2012 26,1 29,9 

2013 26,0 30,3 

2014 22,8 30,3 

2015 24,0 30,2 

2016 26,1 29,2 

2017 30,5 31,8 

2018 29,2 31,6 

Джерело: за даними Держстату України [154]. 

Наведені дані засвідчують високий рівень обороту робочої сили та 

перевищення показників звільнення над прийомом, що формує 

трудонадлишкову кон’юнктуру ринку праці. Експертне опитування дозволило 

виявити, чи потребують працівники додаткового захисту в питаннях наймання 

та звільнення.  

За результатами опитування 51% респондентів вважають, що посиленому 

захисту підлягають питання наймання та звільнення персоналу. Значною 

мірою це стосується зайнятих через цифрові платформи, які належать до двох 

груп нестандартної зайнятості: замаскованої та неформальної. Обидві групи 

перебувають поза межами дії трудового законодавства та соціального захисту 

(додаток Р).  

Ситуація на формальному ринку праці є значно кращою: за даними 

компоненти «практика найму та звільнення працівників» індикатора «ринок 

праці» Глобального рейтингу конкурентоспроможності Україна у 2019 р. 

посідає 34 місце, що вище на дві рейтингові позиції порівняно з попереднім 

роком. Водночас країна має низькі рейтингові оцінки за субіндексами «права 
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працівника» — 93 позиція та «взаємовідносини «працівник – роботодавець» 

— 88 позиція (див. таблицю 4.24).  

За оцінкою експертів, важливими для забезпечення результативності праці є 

гарантії безпеки. Зокрема, 38,9% вказали, що предметом соціального захисту 

для зайнятих через цифрові платформи мають стати умови, безпека та 

нормування праці; 32,4% — механізм компенсації втрати працездатності; 

30,6% — механізм організації медичного та соціально-побутового 

обслуговування. Головна проблема полягає в тому, що зайняті через цифрові 

платформи повинні самостійно гарантувати свій соціальний захист 

(додаток Р).  

Для національного ринку праці характерна низька частка охоплення 

працівників колективними договорами. У 2018 р. цей показник становив 

5899,2 тис. осіб (36,05% до загальної кількості зайнятих), що менше, ніж у 

попередньому році, на 107,7 тис. осіб [179]. 

У випадку зайнятості через цифрові трудові платформи доцільно відзначити 

наявність тристоронніх відносин «замовник – виконавець – провайдер», які 

сьогодні в законодавчому полі не врегульовані, що дозволяє платформам 

позиціонувати себе лише як майданчик, який створює умови для взаємодії та 

відмовлятися від будь-яких гарантій. Якщо зайнятість передбачає виконання 

замовлень для одного провайдера на умовах неповного або повного робочого 

часу, то її доцільно кваліфікувати як трудові відносини. За субіндексом 

«адаптивність нормативно-правової бази до цифрових бізнес-моделей» 

індикатора «інституції» Індексу глобальної конкурентоспроможності  Україна 

у 2019 р. посіла 89 місце [366]. 

У питаннях захисту зайнятих через цифрові платформи більшість експертів 

покладаються на цифрові професійні об’єднання (30,6%), державу (25,9%), 

самих себе (20,3%). При цьому тільки один респондент (0,9%) вважає за 

доцільне покладатися на профспілки. Такий результат вказує на повну 
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дискредитацію професійних спілок як органу, який має здійснювати захист 

прав працівників (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 – Експертна оцінка потенційного захисника інтересів зайнятих 

через цифрові платформи в інтернеті 

Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р). 

 

Підтримка зайнятості передбачає реалізацію цілеспрямованої політики 

держави щодо стимулювання створення нових робочих місць. Аналіз 

національного ринку праці (підрозділ 4.3) свідчить про недостатню 

ефективність державної політики у сфері зайнятості, основними недоліками 

якої є високий рівень неформальної зайнятості, перевищення пропозиції над 

попитом, дисбаланс між ринками праці та освіти, зовнішня трудова міграція.  

Одним із показників, який відображає результативність діяльності Державної 

служби зайнятості України, є працевлаштування безробітних (таблиця 4.28).  

Наведені дані засвідчують скорочення кількості працевлаштованих у динаміці 

з одночасним збереженням значного навантаження на одне вакантне робоче 

місце. 

Важливою ознакою цифрової економіки є цифрова зайнятість. У 

законодавчому полі відсутнє трактування категорії «цифрова зайнятість» і 
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критерії віднесення до неї. У Законі України «Про зайнятість» визначено такі 

терміни: «іноземні ІТ-професіонали», «іноземний працівник творчої професії» 

[184].  

 

Таблиця 4.28 – Працевлаштування осіб, які мають статус безробітного  

Рік Кількість працевлаштованих, тис. осіб 

2013 541,9 

2014 494,6 

2015 444,7 

2016 409,0 

2017 398,6 

Джерело: за даними ДСЗУ [180]. 

 

Правового врегулювання потребує і зайнятість через цифрові платформи. 

Цифрові трудові платформи відображають недоліки національних ринків 

праці та масштабують їх у глобальному вимірі. Наприклад, поширення в 

цифровому сегменті прихованої дискримінації за віком, статтю, країною 

проживання виконавця, перенесення неформальної зайнятості в цифровий 

простір. 

Сегмент ІТ-ринку швидко розвивається та характеризується глобальністю, на 

ньому з’являються нові професії, відсутні в чинному Класифікаторі професій 

[149]. Відповідно до «Порядку формування та подання страхувальниками 

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» у фінансовій звітності підприємці повинні зазначати 

професію найманого працівника згідно з Класифікатором професій [185]. 

Однак чинний Класифікатор не відповідає професіям, які затребувані в умовах 

цифровізації, що спричиняє необхідність його актуалізації.  

Гарантія виплати заробленого доходу. Значним недоліком діяльності 

вітчизняних підприємств є заборгованість щодо виплати заробітної плати. 
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Середньомісячний обсяг заборгованості по країні у 2018 р. коливався від 

2368,4 до 2883,6 млн грн. У структурі заборгованості переважна частка (79%) 

припадала на промисловість [209]. Негативним явищем стала стабілізація 

заборгованості щодо виплати заробітної плата протягом тривалого періоду 

(додаток У).  

Про недотримання роботодавцями своїх обов’язків щодо виплати заробітної 

плати зайнятим через цифрові платформи свідчать результати експертного 

дослідження. Переважна більшість експертів (80,6%) вважають, що 

найбільшого захисту потребують питання дотримання замовниками послуг 

домовленостей щодо грошових виплат. За оцінками 43,5% респондентів, 

посилення гарантій потребують питання виплат роялті за використання 

авторських розробок; 37% — виплат компенсацій за понаднормову роботу і 

роботу в нічний час, святкові та вихідні дні; 30,6% — оплачуваної відпустки. 

Більшість із визначених експертами сфер підлягають гарантуванню 

відповідними законодавчими актами, такими як Кодекс законів про працю, 

закони України «Про оплату праці», «Про зайнятість», «Про авторське право 

та суміжні права» тощо. Разом із тим поза сферою гарантування перебувають 

зайняті через цифрові платформи внаслідок неврегульованості їхнього 

статусу. Україна посідає вкрай низькі позиції за субіндексами Глобального 

індексу конкурентоспроможності «право власності» (128) та «захист 

інтелектуальної власності» (118) [366] (додаток Н). 

Наведені оцінки підтверджуються даними звіту МОП, відповідно до якого з 

випадками неоплаченої роботи стикалися 32% працівників цифрових 

платформ [87]. 

Комбінований захист передбачає можливість працівника поєднувати декілька 

видів діяльності або професійну діяльність і навчання. Головним недоліком 

тут є слабо реалізована концепція навчання впродовж усього життя. Аналіз 

даних (підрозділ 4.3) свідчить про низьку активність підприємств у питаннях 



324 

 

реалізації навчання персоналу. Результати експертного опитування 

підтверджують цю тезу, зокрема: 47,2% вказали на невідповідність навичок і 

знань, які надає система освіти, потребам ринку праці, 22,2% – на низькі 

можливості відтворення кваліфікації (вмінь, навичок), перекваліфікації для 

робочої сили; 18,5% – на фактичну відсутність програм реалізації освіти 

впродовж усього життя (додаток Р).  

Узагальнену якісну оцінку компоненти «соціальний захист» наведено в 

таблиці 4.29.  

 

Таблиця 4.29 – Характеристика компоненти «соціальний захист» ринку праці 

України 

 

Соціальний 

захист 

Ступінь відповідності 

Характеристика відпо-

відає 

част-

ково 

не 

відпо-

відає 

1 2 3 4 5 

Захист 

робочих міст 

 +  У бюджетній сфері захист від 

звільнення значно вищий, ніж на 

приватних підприємствах.  

Усі державні та частково приватні 

підприємства охоплені колективними 

договорами. 

Зайняті через цифрові платформи 

самостійно мають гарантувати свої 

ризики у сфері соціально-трудових 

відносин 

Підтримка 

зайнятості 

  + Відсутня цілеспрямована дієва 

державна політика щодо 

стимулювання створення нових 

робочих місць. 

Перевищення пропозиції над 

попитом. 

Відсутнє визначення у правовому 

полі цифрової зайнятості та 

зайнятості через цифрові платформи 
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Продовження таблиці 4.29 

1 2 3 4 5 

    Класифікатор професій не відповідає 

умовам переходу до цифрової 

економіки 

Гарантія 

виплати 

заробленого 

доходу 

  + Законодавчо гарантований рівень 

мінімальної заробітної плати та 

виплати по безробіттю.  

Середній рівень оплати праці є 

недостатнім, що не дозволяє 

реалізувати функцію мотивації  до 

підвищення результативності праці. 

Зайняті через цифрові платформи 

стикаються з невиплатами грошової 

винагороди за надану послугу 

Комбінований 

захист 

  + Працівник може комбінувати різні 

види діяльності, а також поєднувати 

зайнятість із навчанням.  

У переважній більшості випадків усі 

ризики працівник несе самостійно.  

Дуже слабо реалізована концепція 

«навчання впродовж усього життя» 
Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій праці [11]. 

 

Слід підкреслити, що здебільшого компонента «соціальний захист» в Україні 

не реалізується, а в неформальному сегменті її немає взагалі. Ситуація, що 

склалася на національному ринку праці, посилюється постарінням населення, 

відпливом молодих фахівців за кордон і зниженням трудового потенціалу 

країни, у тому числі внаслідок невпровадження концепції «навчання впродовж 

усього життя».  

Основні заходи щодо поліпшення ситуації на національному ринку праці 

мають бути спрямовані на  посилення його гнучкості та соціального захисту. 

Окремо слід акцентувати увагу на концепції «навчання впродовж усього 

життя», що передбачає безперервний особистісний розвиток з метою набуття 

нових компетенцій, удосконалення вже опанованих та допомагає зберігати 

конкурентоспроможність.  
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4.5 Вектори формування креативної зайнятості в Україні при переході 

до цифрової економіки 

 

Креативна зайнятість — чинник, що зумовлює економічне зростання та  

сприяє розвитку інновацій. Креативна зайнятість є похідною від креативного 

потенціалу працівника, підприємства, суспільства. Важливим є не тільки 

розвиток креативності індивіда, але і забезпечення умов залучення 

креативного класу, його розвитку та відтворення.  

У звіті Всесвітнього економічного форуму креативність визнано як одну з 

навичок, що матимуть попит у 2020 р. Серед ТОП-10 навичок вона посідає 

третю сходинку [359]. Порівняно з прогнозом на 2015 р. креативність 

піднялася з десятої позиції на третю. Отже, найбільш затребуваними будуть: 

комплексне вирішення проблем, критичне мислення, креативність. Ці навички 

тісно пов’язані між собою, зокрема наявність критичного мислення є 

складовою креативності, а комплексне вирішення проблем потребує 

критичного мислення та креативності. 

Д. Белл виокремлює чотири закономірності формування та відтворення 

креативного потенціалу: збільшення частки креативних працівників у 

сукупному економічному потенціалі; креативний потенціал стає провідним 

чинником розвитку суспільства; усі прояви креативного потенціалу 

взаємопов’язані; постійний розвиток креативного потенціалу працівників та 

навчання впродовж усього життя [52]. 

Важливою умовою формування креативного потенціалу є система освіти. 

Якщо за часів індустріальної економіки основою промисловості, 

містоутворюючими центрами були великі виробничі підприємства, то в 

сучасній економіці центрами тяжіння і розвитку талантів є університети, а в 

країнах, що розвиваються, університетам ще належить стати такими 

майданчиками. Саме тут генеруються таланти, інновації.  



327 

 

Згідно з дослідженням Adobe, серед 1000 респондентів (громадян США 

старше 25 років, які закінчили навчання в коледжі та мають повну зайнятість) 

96% згодні з тим, що креативні здібності є цінністю для суспільства, 89% 

вважають креативне мислення важливим для досягнення успіху, 89% назвали 

креативність умовою для економічного зростання. 68% опитаних вважають 

креативність поєднанням природних здібностей і результатів навчання, а 71% 

зазначають, що разом із математикою чи фізикою має бути такий предмет, як 

креативне мислення [256] (додаток Ф). 

Понад 78% висловили бажання бути більш креативними, а 32% не відчувають 

себе комфортно, якщо мислять креативно на роботі. Це свідчить про попит 

серед молоді на навички, що формують креативне мислення. У той же час 

молодь вважає, що проявом креативності є самовираження через візуалізацію 

себе, своєї творчості. Респонденти старше 45 років проявом креативності 

вважають ідеї та рішення. На думку більшості опитаних, креативне мислення 

допомагає в кар’єрному зростанні. Результати дослідження засвідчують 

необхідність розвитку креативного мислення серед студентської молоді. 

Опитані стверджують, що до предметів, які сприяють розвитку креативного 

мислення, крім мистецтва і музики, належать природничі науки (69%), 

математика (59%) [256].  

Р. Флорида, досліджуючи ринок праці США, виявив збільшення нерівності в 

оплаті праці між працівниками креативних галузей та інших. З одного боку, 

близько третини робочих місць є високооплачуваними в галузях високих 

технологій, інформаційних технологій, навіть мистецькі та творчі робочі 

місця, а з іншого — робочі місця, які потребують середньої кваліфікації, 

поступово зникають. Натомість відбувається зростання кількості робочих 

місць, що потребують низької кваліфікації. За оцінкою дослідника, 66% осіб 

на ринку праці безнадійно відстали від його сучасних вимог [163]. 
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Цей процес називають «креативним розривом». Основним чинником, що 

зумовлює дуже велику нерівність в оплаті персоналу, є затребуваність 

кінцевого продукту креативної праці. Д. Саймонтон результатом креативності 

вважає те, що поєднує в собі «новизну, корисність, несподіваність» [96]. Тобто 

результат креативної праці значно перевищує результат рутинної праці, а 

отже, має іншу ціну.  

Чи став креативний клас тією силою, яка вже сьогодні змінює суспільство? 

Для відповіді на це запитання слід використати Глобальний індекс 

креативності (Global Creativity Index, 2015), який оцінює 139 країн за трьома 

«Т»: технології, талант, толерантність. За даними індексу у 18 країнах понад 

40% у структурі робочої сили належить до креативного класу. Люксембург 

посідає перше місце з 54% креативного класу у структурі робочої сили, далі  

— Бермуди (48), Сінгапур (47), Швейцарія (47), Ісландія, Австралія та Швеція 

(по 45), Нідерланди, Канада і Велика Британія (по 44%) [257]. 

Перелік країн, що увійшли до ТОП-10, свідчить про взаємопов’язаність рівнів 

розвитку креативності та економічного розвитку держави. До чинників, що 

визначають рівень розвитку креативного потенціалу суспільства, відносять: 

систему освіти, культурні цінності, державне сприяння інноваціям, 

відкритість суспільства, політику залучення й утримання талантів. 

Існує щільний зв’язок між креативністю та людським розвитком, 

підприємництвом, конкурентоспроможністю. Значення Індексу глобальної 

креативності корелює з ВВП на одну особу та індексами людського розвитку, 

конкурентоспроможності та підприємництва (таблиця 4.30). Це обумовлено 

тим, що саме креативність і є основою розвитку підприємництва, а креативні 

здібності формують в особи підприємницький хист. 

  

http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf
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Таблиця 4.30 – Результати оцінки кореляційного зв'язку Глобального індексу 

креативності з іншими індексами та показниками 

 

Індекс 

ВВП 

на одну 

особу 

Індекс 

глобальної 

конкуренто-

спроможності 

Індекс 

підприєм-

ництва 

ІЛР Урбанізація 

Глобальний 

індекс 

креативності 0,648 0,777 0,827 0,782 0,619 

Індекс таланту 0,583 0,731 0,810 0,882 0,697 

Індекс 

технології 0,533 0,736 0,723 0,715 0,558 

Індекс 

толерантності 0,637 0,564 0,608 0,504 0,410 
Джерело: за даними Creativity and Prosperity (2015) [257]. 

 

Україна за Глобальної індексом креативності посідає 50 місце зі значенням 

0,518. Значення показників-субіндексів наведено в таблиці 4.31. 

 

Таблиця 4.31 – Рейтинг України за Глобальним індексом креативності серед 

139 країн (2015 р.)  

 

Назва індексу / субіндексу Рейтингова 

позиція 

Глобальний індекс креативності 50 

Технології: 

− інвестиції в НДДКР; 

− патенти на одну особу 

43 

33 

37 

Таланти: 

− креативний клас; 

− рівень освіти 

24 

40 

11 

Толерантність: 

− до расових та етнічних меншин; 

− до осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації  

105 

98 

85 

Джерело: за даними Creativity and Prosperity (2015) [257]. 
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Україна має високі показники за категорією «таланти» — 24 позиція серед 139 

країн. За даними Індексу частка креативного класу в Україні становить 

29,79%. Країни, які мають найближчі значення за цим показником, наведено в 

таблиці 4.32. 

 

Таблиця 4.32 – Частка креативного класу за Глобальним індексом 

креативності (2015 р.), % 

 

Рейтинг Країна Частка креативного класу 

31 Італія 34,29 

32 Угорщина 33,32 

33 Польща 33,11 

34 США 32,61 

35 Гватемала 31,40 

36 Іспанія 31,28 

37 Кіпр 30,92 

38 Казахстан 30,80 

39 Молдова 30,37 

40 Україна 29,75 
Джерело: за даними Creativity and Prosperity (2015) [257]. 

 

Згідно з наведеними даними третина зайнятих в Україні належить до 

креативного класу. У червні 2018 р. були внесені зміни до Закон України «Про 

культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії». Відповідно до 

цього закону «креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких 

є створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) 

та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом 

індивідуальної творчості» [182]. У квітні 2019 р. уряд затвердив Перелік видів 

економічної діяльності, які належать до креативних індустрій [158]: 

мистецтво; дизайн; література і видавнича діяльність; інформаційні 

технології; архітектура й урбаністика; реклама, маркетинг і PR; бібліотеки, 

архіви та музеї; народні художні промисли тощо (додаток Х).  

Перелік видів економічної діяльності потребує коригування з урахуванням 

визначення, наведеного в Законі України «Про культуру» [182]. Зокрема, це 
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стосується розширення освітніх, дослідницьких видів діяльності та 

комп’ютерного програмування. Освітня і дослідницька галузі в переліку 

представлені тільки двома видами КВЕД 85.52 «Освіта у сфері культури» та  

72.20 «Дослідження і експериментальні розробки у сфері суспільних і 

гуманітарних наук». Водночас усі види економічної діяльності, що належать 

до сфери освіти та наукових досліджень, є креативними за сутністю, 

результатом їхньої діяльності є інноваційний продукт або послуга, а головне 

—  вони сприяють економічному розвитку країни.  

Експертам було запропоновано оцінити доцільність доповнення Переліку 

креативних індустрій певними видами економічної діяльності. Переважна 

більшість експертів (71,3%) вважають за доцільне доповнення Переліку 

креативних індустрій відповідними галузями. Така оцінка зумовлена сутністю 

креативних індустрій та результатом їх діяльності, який є наслідком 

креативної праці. Результати експертної оцінки доцільності включення 

окремих видів економічної діяльності до Переліку креативних індустрій 

наведено на рисунку 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Експертна оцінка доцільності доповнення Переліку креативних 

індустрій окремими видами економічної діяльності 
Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р). 
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Розглянемо більш детально структуру креативного класу. В Україні не 

ведеться облік осіб, які належать до креативного класу, проте можна виявити 

тих, хто з найбільшою вірогідністю здійснює креативну діяльність. Важливою 

ознакою приналежності до креативного класу є відповідна освіта та її 

відповідність посаді, яку обіймає працівник. 

Кількість зайнятих на креативних посадах становить 5669,2 тис. осіб, або 

34,65%. Звичайно такий підхід звужує оцінку зайнятих креативною 

діяльністю, проте дозволяє визначити частку тих, хто має здійснювати 

креативну діяльність згідно з посадовими обов’язками.  

У таблиці 4.33 наведено вибірку робочої сили за видами професій, що 

передбачають креативну працю.  

 

Таблиця 4.33 – Економічна активність за професією згідно з дипломом в 

Україні (2018 р.) 

 

Показник 

Робоча 

сила, 

тис. осіб 

Кількість 

зайнятих 

Кількість 

безробітних 

тис. осіб % тис. осіб % 

1 2 3 4 5 6 

Усього 17939,5 16360,9 91,2 1578,6 8,8 

За професійними групами: 

менеджери підприємств 125,1 111,7 89,3 13,4 10,7 

професіонали в галузі 

технічних, математичних 

та технічних наук 1827,9 1679,2 91,9 148,7 8,1 

професіонали в галузі 

наук про життя та 

медичних наук 566,8 540,2 95,3 26,6 4,7 

викладачі 1100,1 1045,3 95,0 54,8 5,0 

інші професіонали 2538,9 2292,8 90,3 246,1 9,7 

Джерело: за даними Держстату України [94].  
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Розподіл за віком зайнятого населення, яке може належати до креативного 

класу, є нерівномірним (таблиця 4.34). 

 

Таблиця 4.34 – Зайняте населення України за професійними і віковими 

групами у 2018 р., тис. осіб  

 

Показник 
Вікові групи 

15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70 

Усього 1068,5 2016,9 2510,1 2266,7 4307,2 3549,2 642,3 

За професійними 

групами: 

законодавці, 

вищі державні 

службовці, 

керівники, 

менеджери 40,2 151,0 210,1 220,3 382,4 262,4 54,0 

% до кількості 

зайнятих 

відповідного віку 3,76 7,49 8,37 9,72 8,88 7,39 8,4 

професіонали  129,4 462,8 538,0 471,4 767,0 520,7 123,0 

% до кількості 

зайнятих 

відповідного віку 12,1 22,94 21,43 20,79 17,8 14,67 19,14 

Джерело: за даними Держстату України [94]. 

 

Серед представників креативної зайнятості найбільша кількість припадає на 

вік 40-49 років та найменше зайнятих спостерігається в наймолодшій і 

найстаршій вікових категоріях. Разом із тим слід відзначити фактично 

рівномірний розподіл креативних зайнятих за їхніми частками у відповідній 

віковій категорії починаючи з 25 років і старше. 

Найбільша частка зайнятого населення в названих професійних групах 

проживає в містах (таблиця 4.35). 
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Таблиця 4.35 – Показники зайнятого населення України за професійними 

групами і місцем проживання (2018 р.) 

 

Показник 
Міське населення Сільське населення 

тис. осіб % тис. осіб % 

Усього 11 271,7 68,9 5089,2 31,1 

За професійним 

спрямуванням: 

законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, 

менеджери 1123,7 85,1 196,7 14,9 

професіонали 2 583,8 85,8 428,5 14,2 

Джерело: за даними Держстату України [94]. 

 

У містах проживає 68,9% зайнятого населення, але частка осіб, які за 

посадовими обов’язками належать до креативного класу, значно більша і 

становить 85,5%. Слід підкреслити, що такий розподіл на креативну та іншу 

діяльність є достатньо умовним. Проте він дає уявлення про частку осіб, які з 

високою імовірністю належать до креативного класу. 

Українські міста характеризуються неоднорідністю у сприятливості умов для 

розвитку креативного потенціалу. Для оцінки міського середовища доцільно 

використати результати апробаційного Індексу культурного та креативного 

потенціалу міст України. Цей індекс складається з трьох субіндексів: 

«культурне життя», «креативна економіка» та «сприятливі умови». Оцінку 

здійснено організацією CEDOS упродовж жовтня 2017 р. − березня 2018 р. за 

п’ятьма найбільшими містами України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро 

(таблиця 4.36) [207]. 
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Таблиця 4.36 – Індекс культурного та креативного потенціалу міст України 

 

Субіндекс Дніпро Київ Львів Одеса Харків 

Культурне життя  9,03 17,76 22,05 12,00 5,74 

Креативна економіка 5,94 19,65 15,99 9,82 10,68 

Сприятливі умови 10,78 28,58 24,82 11,38 10,11 

Джерело: за даними CEDOS [207]. 

 

Найбільш сприятливі умови створені в містах, де сконцентровані університети 

та наукові школи, театри, музеї та інші заклади культури. У містах активно 

розбудовується інноваційна інфраструктура: технопарки, коворкінги, 

технолаби тощо. Важливим чинником активізації творчого та професійного 

потенціалу міста є проведення бізнес- та інвестиційних форумів, майстер-

класів, різноманітних професійних заходів. Центром тяжіння є міста з 

активним професійним та культурним життям і розвинутою інфраструктурою. 

Розвиток інфраструктури є важливим чинником залучення та утримання 

талантів. Інфраструктура дозволяє у комфортних умовах генерувати ідеї, нові 

знання, взаємодіяти з іншими учасниками, підвищувати свій професійний 

рівень. Найбільш розвинутою інфраструктура є в містах, де створені потужні 

університетські центри, центри розвитку ІТ-індустрії, культурні центри.  

За субіндексом «талант» Індексу потенціалу міст спостерігається значна 

нерівномірність між містами. Основу цієї оцінки становлять результати ЗНО. 

Незважаючи на те що такий підхід звужує оцінку талантів міст, він показує 

тенденцію, характерну для всієї України, а саме нерівномірність якості 

шкільної освіти. Результати субіндексу «талант» наведено в таблиці 4.37. 
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Таблиця 4.37 – Субіндекс «таланти» Індексу культурного та креативного 

потенціалу міст, 2017 р. 

 

Показник Дніпро Київ Львів Одеса Харків 

Частка учнів, які набрали 

понад 180 балів на ЗНО  

з української мови 0,18 0,9 2,22 0 0,4 

з математики 0,65 2,2 2,22 0 0,81 

Частка випускників, 

зарахованих до ЗВО з 

прохідним балом понад 180 0 1,96 2,22 0,36 1,0 

Джерело: за даними CEDOS [207]. 

 

Основним вектором розвитку креативного потенціалу в Україні є поліпшення 

шкільної освіти. Цю проблему потрібно розглядати у двох аспектах: 

підвищення якості шкільної освіти в Україні загалом і згладжування 

нерівності якості освітніх послуг, оскільки саме у школі починається 

формування креативного потенціалу.  

Разом із поліпшенням шкільної освіти потребують уваги і вища освіта та освіта 

для дорослих. Мінливе висококонкурентне середовище формує необхідність 

навчатися все життя. В Україні ще не стало загальною тенденцією постійно 

інвестувати у свій професійний розвиток, здобуття нових знань, опанування 

нових навичок. Водночас креативний клас тут є виключенням. Найбільш 

затребуваними формами розвитку людського капіталу є обмін досвідом, 

форуми, професійні зустрічі тощо.  

Прикладом формування креативного середовища є спільнота «Креативна 

країна» —  соціально-культурний проєкт, спрямований на вивчення, розвиток 

та популяризацію креативного мислення в Україні. «Місія проєкту: шляхом 

консолідації представників креативного класу сприяти розвитку України як 

інноваційної креативної країни, у якій все має бути організовано для розкриття 

та розвитку творчого потенціалу людини»[124]. Проєкт є соціальним, у його 
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рамках проводяться інформаційно-освітні заходи, формується творча 

спільнота, відбувається інформування суспільства, він реалізується у 

співпраці з бізнесом і владою.  

Важливою ознакою національної економіки є чималий тіньовий сектор, тому 

креативна зайнятість, як і будь-яка інша, розподілилася між формальним і 

неформальним секторами. Розподіл зайнятих професіоналів за типами 

економіки наведено в таблиці 4.38 (дані наявні лише за 2017 р.). 

 

Таблиця 4.38 – Зайняте населення за професійними групами і секторами 

економіки України, (2017 р.) 

 

Професійна група 

Формальний сектор 
Неформальний 

сектор усього 
формальна 

зайнятість 

неформальна 

зайнятість 

Усього 14 047,5 12 460,8 1 586,7 2 108,9 

За професійними 

групами: 

законодавці, 

вищі державні 

службовці, 

керівники, 

менеджери 1 231,7 1 174,3 57,4 3,2 

професіонали 2 862,8 2 797,1 65,7 27,4 

Джерело: за даними Держстату України [93]. 

 

Категорія працівників, до якої належать професіонали і службовці вищого 

рівня, має незначний показник неформальної зайнятості — 3,75%, на відміну 

від середньої (26,3%). Це пояснюється попитом на фахівців високого рівня.  

Згідно з результатами оцінювання на креативний клас в Україні припадає 

близько третини від зайнятого населення. Для зайнятості, де відповідно до 

функціональних обов’язків передбачено виконання креативних завдань, 
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характерна низька частка неформальної зайнятості та переважання осіб віком 

40-49 років.  

 

4.6 Висновки до розділу 4 

 

1 Встановлено, що в Україні сформовано значний науковий потенціал, проте 

не створені сприятливі умови для реалізації його інноваційної складової. За 

умов недостатнього фінансування та незначної кількості дослідників 

українські наукові установи здійснюють інноваційну діяльність. Однак 

результативність такої діяльності є низькою, у загальному обсязі реалізованої 

продукції тільки 0,8% належить інноваційній.  

Університети здійснюють інновації за трьома напрямами: продукт, технологія, 

управління. Головним результатом їх інноваційної діяльності є інновації 

продуктів. Інноваційний продукт університетів має недостатній рівень 

ефективності: зокрема, частка осіб, які закінчили навчання із захистом за 

аспірантською або докторською програмою, не перевищує 1/4. Основними 

проблемними зонами наукової та інноваційної діяльності в Україні є: 

недостатнє фінансування, наявність значного розриву між потенційними 

замовниками НДДКР (промисловими компаніями) і виконавцями 

(університетами), зниження якості підготовки фахівців. Для вирішення 

зазначених проблем необхідно: створення державою сприятливого 

середовища для реалізації наукового потенціалу через формування культури 

розвитку й упровадження інновацій, належне фінансування, розробка чітких і 

прозорих механізмів надання державних замовлень на науково-дослідну 

діяльність; реформування системи вищої освіти і надання «справжньої» 

автономії університетам; формування інформаційно-технічної 

інфраструктури наукового й освітнього ринків.  
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2 Визначено, що на сучасному етапі розвитку національної економіки існують 

значні асиметрії між ринками праці та вищої освіти України. Основними з них 

є такі: невідповідність компетенцій і навичок випускників потребам ринку 

праці; невідповідність якості робочих місць і змісту праці потребам і 

цінностям молодого покоління; переважання підготовки фахівців 

гуманітарного профілю; швидке старіння навичок працівників і потреба в їх 

актуалізації; цифровий розрив у навичках між працівниками. 

Нагальним питанням залишається налагодження співпраці між закладами 

освіти та бізнесом. Актуальним напрямом налагодження такої співпраці є 

формування і реалізація стратегії смарт-спеціалізації регіону. Це дозволить 

об’єднати та спрямувати зусилля науково-педагогічної та бізнес-спільноти, 

регіональних органів влади на формування сприятливих умов для розвитку 

підприємництва і комфортних умов проживання в регіоні.  

3 Для національного ринку праці характерним є значне використання форм 

гнучкої зайнятості, найбільш поширеними з яких є: неповна, самозайнятість, 

неформальна та цифрова. Найбільш вразливі серед них —  неформальна та 

неповна зайнятість. Показник неформальної зайнятості в Україні у період з 

2006 по 2018 р. зберігається на рівні 21,8-23,1%. За регіональною ознакою 

найвищі значення притаманні західним і південним областям. 

Неповна зайнятість в Україні характеризується вимушеністю. Зокрема, частка 

працівників, які перебувають у вимушених відпустках або переведені на 

неповний робочий день, становить близько 11%. Для порівняння: по країнах 

ЄС рівень неповної зайнятості становить у середньому 35,6%. Проте її 

головною ознакою є добровільність, на відміну від України. 

Прогресивною формою зайнятості є самозайнятість. Значення її показників в 

Україні відповідає середнім показникам по країнах ЄС. Унаслідок реалізації 

урядом політики детінізації у 2018 р. збільшилася кількість найманих 

працівників у фізичних осіб − підприємців.  
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В Україні формується новий цифровий сегмент зайнятості — потенційне 

джерело інноваційного розвитку економіки. Даний сегмент здебільшого 

представлений ІТ-фахівцями, кількість яких за експертними оцінками у 

2019 р. становить 190 тис. осіб. Серед них найбільш поширеною формою 

зайнятості є самозайнятість — на неї припадає понад 60%. Характерна ознака 

категорії самозайнятих — надання професійних послуг на умовах 

аутсорсингу, що спричинено структурою національної економіки, зокрема 

незначною часткою підприємств, які використовують технології V та VI 

технологічних укладів.  

Сегмент цифрової зайнятості швидко розвивається, проте інститути його 

регулювання не мають цифрових інструментів, що зумовлює необхідність 

оновлення регуляторної політики та законодавства в цій галузі. 

В інших галузях економіки рівень використання вітчизняними 

підприємствами комп’ютерів та інтернету є занадто низьким. Тільки третина 

працівників використовують комп’ютер у процесі праці, що спричиняє значне 

відставання України від розвинутих країн за рівнем технологічного розвитку. 

4. Діагностика національного ринку праці за параметрами «гнучкість» та 

«соціальний захист» свідчить про часткову гнучкість і низький рівень 

соціального захисту. Зменшують гнучкість вітчизняного ринку праці високий 

рівень неформальної зайнятості, низька внутрішня мобільність зайнятих з 

одночасно високим рівнем зовнішньої трудової міграції, недостатня оплата 

праці для повноцінного відтворення робочої сили. Перелічені недоліки 

посилюються низьким рівнем соціального захисту працюючого населення. У 

зоні особливого ризику перебувають зайняті через цифрові платформи. 

Визначено недоліки, притаманні компоненті «соціальний захист»: відсутність 

цілеспрямованої дієвої політики щодо стимулювання створення нових 

робочих місць, фактична відсутність програм відтворення кваліфікації та 
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опанування нових навичок, відсутність соціальних гарантій для зайнятих 

через цифрові платформи. 

5 Встановлено, що на креативний клас в Україні припадає близько третини 

зайнятого населення. Для зайнятих, функціональні обов’язки яких 

передбачають виконання креативних завдань, характерна низька частка 

неформальної зайнятості та переважання осіб віком 40-49 років. Центрами 

концентрації креативного класу в Україні є великі міста, де створено 

сприятливе середовище для його розвитку. 

Основними векторами залучення, розвитку та утримання представників 

креативного класу в Україні є:  

– забезпечення якісної та доступної освіти (від шкільної до освіти для 

дорослих); 

– популяризація освіти впродовж усього життя; 

– забезпечення рівномірного розподілу і постійного підвищення якості 

освітніх послуг; 

– сприяння розвитку інфраструктури великих і малих міст; 

– сприяння формуванню осередків креативних спільнот; 

– збалансування розвитку креативних індустрій — передусім розвиток 

міської інфраструктури, налагодження транспортної та інформаційної  

логістики, формування креативного простору для творчих спільнот; 

– збільшення кількості професійних подій у містах за рахунок проведення 

форумів та інших заходів, спрямованих на формування креативного клімату в 

місті. 
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РОЗДІЛ 5 

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В СИСТЕМІ 

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

5.1 Інноваційно орієнтована мотивація праці — чинник розвитку 

інтелектуального трудового потенціалу в національній економіці 

 

Сучасна інформаційна економіка характеризується появою та розвитком 

цифрового сегменту ринку праці. Відбувається формування нових інноваційних 

сегментів зайнятості, активно впроваджуються цифрові розподілені методи 

управління персоналом. Поширення цифрових форм зайнятості зумовлює 

діджиталізацію соціально-трудових відносин. Водночас у цифровому сегменті 

ринку праці з’являється новий інноваційний елемент — штучний інтелект, 

здатний до самонавчання, що спричиняє заміщення певних категорій зайнятих 

роботами. 

Описані тенденції підвищують цінність унікальної інноваційної праці та 

попиту на неї. Разом із тим відбувається трансформація потреб персоналу, 

інтересів, що перебувають у нерозривному зв’язку із трансформацією 

мотивації праці носіїв інноваційного людського капіталу. Організація 

узгодженої співпраці та ефективної мотивації членів розподілених команд 

стала можливою завдяки використанню інформаційних технологій в 

управлінні людськими ресурсами.  

Характерними ознаками цифрової економіки є розвиток сегменту цифрової 

зайнятості, поява нових інноваційних і креативних кластерів, інтелектуальних 

цифрових систем управління, поширення розподілених цифрових команд, 

формування мережевої інфраструктури.  
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Опосередкованим чинником впливу на зайнятість виступає трансформація 

ринків товарів та послуг. У цифровій економіці зростає попит на інноваційні 

послуги та продукти, які є багатофункціональними та можуть одночасно 

задовольняти декілька різноманітних потреб покупців. При цьому їм 

притаманне прискорене моральне старіння. 

Продукування таких інноваційних товарів та послуг потребує якісно іншої 

робочої сили. Для створення новітніх продуктів і послуг необхідні працівники, 

які мають навички критичного та творчого мислення, цифрові, а також можуть 

приймати нестандартні рішення. За результатами опитування, здійсненого 

компанією Deloitte, навичками, які будуть затребувані у найближчому 

майбутньому, на думку керівників компаній, є: вирішення складних завдань 

(63%), когнітивні здібності (55%) і навички суспільства і взаємодії (52%) [284].  

Розподілені цифрові інноваційні команди є новою формою організації праці щодо 

спільних проєктів, при цьому учасники команди можуть фізично знаходитися в 

різних містах країни або світу. Їх основними характеристиками є: командна робота 

над спільним інноваційним проєктом; виконання проєктних завдань дистанційно 

з використанням інформаційних технологій; взаємодія і контроль за виконанням 

через хмарні технології. 

Розподілені методи управління зміщують акценти з ієрархічного у сферу 

багатоцентричного управління та підвищують значимість командної роботи 

[220]. Розподілене управління в інформаційно-мережевій економіці базується 

на використанні хмарних технологій — платформ, за допомогою яких 

відбувається взаємодія учасників трудового процесу. Такі платформи 

забезпечують комунікацію членів розподілених команд через: чат-

спілкування, онлайн-конференції, обмін файлами, а також взаємодію з 

клієнтом (замовником/роботодавцем). Крім того, платформи є інтегрованими 

з іншими цифровими сервісами та містять вбудовані системи управління, які 

дозволяють встановлювати і контролювати виконання робочих завдань, 
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аналізувати ефективність роботи кожного з учасників команди та командної 

взаємодії. 

Як зазначено вище (розділи 1 та 2), зайнятість у цифровій економіці 

характеризується зміною структури робочих місць; загостренням конкуренції 

між працівниками, а також між працівниками та штучним інтелектом; 

зменшенням частки живої праці з одночасним зростанням її у креативному та 

інноваційному сегментах; розмиванням межі між «зайнятістю» і «дозвіллям». 

Глобальна цифрова економіка породжує формування цифрового сегменту 

зайнятих, що зумовлює збільшення частки цифрового аутсорсингу. Така 

форма зайнятості формує нову модель праці, за якої відбувається 

«змішування» зайнятості з дозвіллям та розмивання межі між ними. Сучасний 

працівник стає більш вибагливим у задоволенні власних потреб і більшою 

мірою вмотивований на досягнення успіху, професійного визнання, зростання 

і самореалізації. Нова модель праці потребує формування нової моделі 

мотивації. Необхідність формування моделі мотивації праці, орієнтованої на 

інновації, підтверджують невисокі рейтингові позиції України у Глобальному 

рейтингу конкурентоспроможності за компонентою «меритократія та 

мотивація» (61 позиція) (додаток Н). 

Питанням удосконалення мотивації праці в сучасних умовах присвячено праці 

таких науковців: Л. Безтелесна, С. Мартинюк [51], Г. Міщук [51; 145], 

А. Колот, О. Цимбалюк [119], Л. Лутай, А. Черкасов, Ю. Рудь [129]. 

Мотиваційна модель містить такі складові, які послідовно пов’язані між 

собою: потреби, інтерес, мотив, мотивація, мета, поведінка, результат [119]. 

Слід відзначити, що в цифровій економіці змінюється зміст усіх перелічених 

елементів мотиваційної моделі праці (таблиця 5.1). 

Охарактеризуємо складові мотиваційної моделі в цифровому суспільстві. 
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Таблиця 5.1 – Порівняльна характеристика елементів мотиваційної моделі 

праці у традиційній та цифровій економіці 

 

Елемент  Традиційна економіка Цифрова економіка 

Потреби Первинні потреби 

переважають над 

вторинними. 

Колективні потреби 

переважають, що 

зумовлено характером 

праці 

Вторинні потреби 

переважають над первинними.  

Особистісні потреби мають 

більшу вагу, оскільки праця 

все більше має індивідуальний 

характер 

Інтерес Стійкі інтереси, що 

зумовлює їх пасивний 

характер 

Усе більше переважають 

активні за характером інтереси 

Мотив Переважають матеріальні 

мотиви.  

Серед нематеріальних: 

стабільність, соціальна 

захищеність, упевненість у 

майбутньому 

Збільшується вплив 

нематеріальних мотивів: 

творчих, соціальних, 

моральних, психологічних 

Мета Отримання зовнішньої 

винагороди (заробітна 

плата, кар’єрне зростання, 

статусні символи) 

Превалює спрямованість на 

отримання внутрішньої 

винагороди (успіх, 

самореалізація, професійна 

взаємодія, свобода вибору)   

Поведінка Колективні та 

індивідуальні дії, 

спрямовані на задоволення 

особистісних цілей, 

узгоджених із 

виробничими цілями 

підприємства. 

Характеризується 

стабільною зайнятістю. 

Формальна поведінка 

обумовлена складною 

ієрархічною структурою  

Індивідуальні дії 

інноваційного характеру, 

постійний пошук кращої 

зайнятості. Зайнятість 

«виробнича» тісно 

перетинається із «зайнятістю-

дозвіллям». Розмиваються 

межі між зайнятістю і 

дозвіллям. Неформальна 

поведінка обумовлена 

багатоцентричною 

організаційною структурою  

Результат Товари масового або 

серійного виробництва 

Одиничний, унікальний 

продукт або послуга, що є 

інформаційним та/або 

інноваційним за змістом 
Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових публікаціях [7; 17]. 
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Потреби. Цифровій економіці притаманне переважання вторинних потреб  

персоналу над первинними, оскільки за умов інтелектуальної за змістом 

діяльності, гнучкого графіка роботи потреби працівників трансформуються. Їх 

основу становлять спрямованість співробітників на самонавчання та 

самовдосконалення, опанування нових навичок, а головне — визнання в 

цифровому суспільстві. Звісно, більшою мірою це стосується працівників 

інноваційної та креативної праці, що зумовлено і тісно пов’язано із зростанням 

попиту глобального ринку праці на представників саме цієї категорії. 

Означена тенденція супроводжується вимиванням робочих місць із 

рутинними видами як фізичної, так і розумової праці внаслідок заміщення 

такої праці цифровими технологіями.  

Якщо розглядати потреби за суб’єктами реалізації, то більшої ваги в цифровій 

економіці набувають особистісні, на відміну від колективних, що викликано 

індивідуальним характером праці. Водночас актуальною є трансформація 

суспільних потреб працівників. У традиційній економіці вони сформувалися 

під впливом масового виробництва, колективних інтересів, системи 

«довічного найму». Натомість цифрова економіка забезпечує ефективну 

мережеву взаємодію працівників із різних країн і розширює доступ до світових 

інформаційних джерел. Це дозволяє задовольняти потребу працівників в 

актуальній інформації та знаннях на більш якісному рівні, що забезпечує його 

визнання в цифровій професійній спільноті. 

У контексті розгляду потреб за ступенем реалізації слід підкреслити, що 

смарт-зайняті отримують можливість задовольнити свої потреби на 

найвищому рівні. Особливого значення це набуває, коли носій людського 

капіталу проживає у країні з відносно низьким рівнем розвитку економіки, 

оскільки завдяки особистому трудовому потенціалу працівник підвищує свій 

платоспроможний попит. Його платоспроможні потреби не тільки 

перевищують реальні, обумовлені розвитком країни, але і відповідають 

абсолютним.  
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Цифрові технології дозволяють пропонувати носіям інноваційного людського 

капіталу свої послуги на глобальному ринку праці, і чим ці послуги 

унікальніші, тим вищий рівень доходу. Для такого працівника стають 

доступними блага світового ринку товарів та послуг, що зумовлює його 

потребу у скороченні відпрацьованого часу та збільшенні часу на відпочинок, 

навчання, опанування нових навичок.  

Інтереси залежать від потреб людини. За рівнем дієвості виокремлюють 

активні та пасивні інтереси. Цифрова економіка, на відміну від традиційної, 

вимагає від працівника більшої активності та водночас пропонує більше 

можливостей для розвитку його інтересів. Активні інтереси спонукають 

працівника до постійного розвитку, який значною мірою реалізується через 

активну взаємодію у професійному віртуальному середовищі. Усе більшого 

значення набуває концепція навчання протягом усього життя, що зумовлено 

зростанням рівня конкуренції між працівниками у глобальному цифровому 

просторі. Це певною мірою сприяє поширенню тимчасової зайнятості, 

оскільки працівник працює на роботодавця до того часу, доки певна зайнятість 

за змістом відповідає його інтересам, які в цифровому суспільстві постійно 

змінюються. У зв’язку з  мінливим зовнішнім середовищем дана є 

справедливою і для роботодавця,. Активні за характером інтереси змінюють 

мотивацію працівника. 

Основними мотивами до трудової діяльності є мотив вибору та/або зміни 

професії, місця роботи, виду і форми зайнятості. На цифровому сегменті ринку 

праці формується попит на дистанційну цифрову зайнятість, яка, у свою чергу, 

створює інші мотиви трудової діяльності, спрямовані на одержання 

додаткових нематеріальних благ. Зміна інтересів зумовлює поширення 

нематеріальних мотивів: соціальних, моральних, творчих, психологічних. 

Основними мотивом у цифровій економіці виступає посилення професійно-

цифрової експертності індивіда. 
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Мета. У традиційній економіці, яка характеризується масовим виробництвом, 

переважають зовнішні винагороди: заробітна плата, кар’єрне зростання, 

статусні символи. Саме така винагорода обумовлена особливостями великих 

виробничих підприємств із складною ієрархічною структурою. У багатьох 

випадках можливість збільшення зовнішньої винагороди тісно пов’язана з 

кількістю відпрацьованих років на певному підприємстві. Працівники в 

цифровій економіці воліють мати більше вільного часу за рахунок зменшення 

зайнятості, щоб використовувати його для накопичення власного людського 

капіталу. Цифрова економіка знецінює зовнішні винагороди та збільшує 

значущість внутрішніх, таких як досягнення успіху, самореалізація, 

професійна взаємодія. Головною метою індивіда стає самореалізація, яка в 

цифровій економіці відбувається через використання ІКТ. 

Поведінка. Поведінка працівників у цифровому суспільстві зазнає значного 

впливу різноманітних чинників, які динамічно змінюються. За характером 

взаємодії працівників поведінку поділяють на корпоративну та 

індивідуалістичну. Корпоративна спрямована на формування колективної 

відповідальності та підпорядкування індивідуальної поведінки особи 

колективним інтересам. Така модель трудової поведінки характерна для 

традиційної економіки, у межах якої працівник отримує благо «гарантованої 

зайнятості», упевненість у майбутньому, незмінні норми, правила, процедури 

всередині підприємства.  

Для цифрової економіки характерна індивідуалістична поведінка працівника, 

спрямована на задоволення власних потреб та інтересів, що спонукає до 

постійного пошуку кращої зайнятості. Найчастіше зайнятість дуже тісно 

переплітається з дозвіллям, що розмиває межу між ними. Така зайнятість 

дозволяє індивіду досягти найвищого рівня самореалізації та задоволення від 

своєї праці. Найбільшою мірою це стосується осіб, які належать до смарт-

зайнятих.  
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За рівнем формалізації виокремлюють формальну та неформальну поведінку. 

Перша є необхідною умовою забезпечення ефективної діяльності складних 

організаційних структур, що властиво традиційній економіці. Неформальна 

поведінка не може бути прийнятною та суперечить правилам і процедурам 

традиційних організаційних структур. Натомість така поведінка є цілком 

доцільною в цифрових мережевих структурах, оскільки забезпечує найкращий 

результат. Мережеві цифрові структури належать до багатоцентричних 

субсидіарних мереж, орієнтованих на вирішення складних, нестандартних 

завдань. Їх головною ознакою є не стільки управління, скільки обмін і 

взаємодія. Пріоритетами такої організації виступають компетенція фахівця, 

його здатність до критичного мислення, пошуку непрограмованих рішень, 

творчий потенціал.  

Поведінка індивіда в цифровій економіці зумовлена виправданням його 

очікувань. Якщо очікування не виправдовуються, то працівник шукає іншого 

роботодавця або формує портфель замовлень.  

За результатами опрацювання інформації сайту DOU (платформи для 

програмістів) систематизовано очікування ІТ-фахівців від роботодавців та 

роботодавців від найманих або залучених працівників (рисунок 5.1). До 

очікувань працівників та їхніх роботодавців, які перетинаються, належать: 

гнучкий графік роботи, величина оплати праці, можливість дистанційної 

роботи, збіг цінностей, можливість дотримання життєвого балансу між 

роботою та дозвіллям. Остання умова набуває більшої актуальності, оскільки 

у зв’язку з гнучким графіком роботи та її змістом межі між дозвіллям і 

роботою розмиваються.  

Серед очікувань роботодавців доцільно виокремити лояльність 

співробітників. Лояльність працівників, на думку В. Брича та М. Корман, 

транслюється у зовнішнє середовище, на ринок праці та збутовий ринок, при 
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цьому створює позитивний імідж роботодавцю і сприяє популяризації та 

просуванню товарів і послуг підприємства [54].  

 

 

          гнучкий графік роботи;

          підтримка корпоративних цінностей (culture fit);

          можливість працювати дистанційно;

          гідна оплати праці;

          збереження балансу між роботою та особистим життям

ОЧІКУВАННЯ РОБОТОДАВЦЯ:

- залученість працівників;

- лояльність;

- низька плинність кадрів;

- готовність працювати 

понаднормово

ОЧІКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА:

     - програми соціального страхування;

     - програми професійного розвитку;

     - зручний і дизайнерський офіс;

     - темпи зростання оплати праці, що      

випереджають рівень інфляції;

     - захоплюючі  проєкти

 

Рисунок 5.1 – Модель очікування ІТ-фахівців і керівників ІТ-компаній 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій праці [7]. 

 

Результатом мотиваційного процесу у традиційній економіці є масовий 

продукт або послуга, а в цифровій — інноваційний одиничний продукт або 

послуга.  

Інноваційний продукт (послуга) передбачає використання нових підходів до 

мотивації персоналу, а саме поєднання компетентнісного та цифрового. 

Компетентнісний підхід припускає разом із матеріальною винагородою 

систему розвитку професійних якостей персоналу. Його основу становить 
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розвиток потенціалу працівника, що зумовлює формування таких мотивів, які 

відповідають його інтересам у саморозвитку та вдосконаленні професійних 

компетенцій.  

Використання компетентнісного підходу забезпечує накопичення людського 

капіталу та узгоджує інтереси працівника зі стратегічними цілями компанії. 

Разом із тим інформаційна економіка визначає переміщення робочих місць в 

інформаційний простір. Забезпечити узгодженість інтересів персоналу та 

організації за таких умов можливо з використанням цифрового підходу до 

його управління.  

Цифровий підхід до управління персоналом базується на використанні 

цифрових систем управління. Він набуває більшої актуальності з появою 

віртуальних офісів. Наприклад, платформи Sococo, Workplace, що створюють 

єдиний інформаційний простір для цифрової розподіленої команди. Завдяки 

сучасним віртуальним офісам розподілені команди можуть дистанційно 

співпрацювати над реалізацією складних проєктів. Основними мотивами за 

такого підходу є преміювання «часом» та можливість командної взаємодії, яка 

необмежена географічною ознакою. Характеристику концептуальних підходів 

працівника та роботодавця до мотивації наведено в таблиці 5.2. 

Компентнісний і цифровий підходи тісно пов’язані між собою та доповнюють 

один одного, обидва акцентують увагу на нематеріальному заохоченні. 

Цифровий підхід стимулює постійну актуалізацію цифрових компетенції 

працівника, тим самим підвищуючи його професійний рівень. 

Компетентнісний підхід спрямований на  мотивацію професійного розвитку, 

оскільки заснований на визнанні працівника як головної цінності та 

конкурентної переваги підприємства. Цифровий підхід передбачає 

перенесення соціально-трудових відносин у цифровий простір, тобто 

взаємодію між працівниками та між працівником і роботодавцем у режимі 

онлайн за допомогою цифрових пристроїв. Головними чинниками мотивації є 
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новий рівень свободи та можливість розпоряджатися не тільки своїм часом, 

але і місцем, де здійснюється трудова діяльність. Крім того, цифровий підхід 

спрощує та пришвидшує комунікацію як усередині підприємства, так і зі 

стейкхолдерами.  

 

Таблиця 5.2 – Характеристика компетентнісного та цифрового підходів до 

мотивації 

 

Підхід Мотивація персоналу Мотивація роботодавця 

К
о

м
п

ет
ен

тн
іс

н
и

й
 

Формує потребу персоналу в 

розвитку професійних 

компетенцій. 

Мотивує персонал до 

узгодження особистісних цілей 

і цілей підприємства. 

Сприяє формуванню команди 

професіоналів 

Формує потребу роботодавця в 

упровадженні системи 

навчання працівників. 

Допомагає узгоджувати 

стратегію розвитку 

підприємства з розвитком 

персоналу 

Ц
и

ф
р
о
в
и

й
 

Мотивація «часом» та місцем 

роботи.  

Мотивація можливістю 

приймати спільні рішення. 

Мотивація можливістю 

поєднання професійного та 

особистого простору. 

Мотивація формування 

особистого впізнаваного 

цифрового або цифрового + 

«живого» бренду 

Мотивує зниженням витрат на 

утримання персоналу, 

оскільки останній працює 

дистанційно  

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 17]. 

 

Розроблено модель мотивації цифрового працівника (рисунок 5.2), що 

базується на компетентнісному та цифровому підходах.  
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визнання 

в цифровій 

спільноті

віртуальна 

взаємодія

самореалізація 

через використання 

ІКТ

Компетентнісний підхід

Потреби Інтереси Мотиви Ціль

Рівень задоволення

Відповідає очікуванням Не відповідає очікуванням 

Пошук 

потенційних 

замовників / 

роботодавців

активні нематеріальні вторинні самореалізація

Цифровий підхід

ПЕРЕВАЖАННЯ:

професійно-цифрова 

експертність

 

Рисунок 5.2 – Мотиваційна модель  працівника в цифровій економіці 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 17]. 

 

Розроблена модель дозволяє мотивувати працівників до інноваційної 

діяльності та служить інструментом збереження інноваційного людського 

капіталу в країні. Модель мотивації цифрових працівників ґрунтується на рівні 

задоволення системи мотивації, що базується на двовекторній оцінці: 

суб’єктивній — на основі наявних професійних навичок індивіда та 

об’єктивній — через спілкування та взаємодію в цифровому середовищі. Якщо 

рівень задоволення є недостатнім, то працівник змінює роботодавця або 

формує портфель замовлень, який дозволяє йому знизити рівень залежності 

від замовника. Використання даної моделі дозволяє підвищити рівень 

гнучкості та соціального захисту на національному ринку праці. 
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5.2 Підтримка волонтерської діяльності для реалізації трудового 

потенціалу при переході до цифрової економіки 

 

Розвиток цифрових технологій і активне їх використання на ринку праці 

приводить до трансформації зайнятості та соціально-трудових відносин. 

Одним із проявів цих тенденцій є поширення нестандартної зайнятості. Гнучка 

зайнятість надає індивіду великі можливості для вибору виду діяльності, 

форми зайнятості, робочого графіка, обсягу завдань з одночасним 

підвищенням рівня відповідальності за результати своєї діяльності.  

Четверта технологічна революція змінює спосіб життя людей, формує нові 

потреби й інтереси. Сучасний спосіб життя все більше набуває ознак 

неструктурованості. Межі між дозвіллям і зайнятістю розмиваються. 

Індивідуальний характер зайнятості дозволяє поєднувати різні види 

активності. Індивід залежно від особистих життєвих уподобань й обставин 

вирішує, скільки йому працювати та які види робіт виконувати. І головним 

чинником у прийнятті рішення на користь тієї чи іншої роботи не завжди 

виступає матеріальна винагорода, все більшої ваги набувають нематеріальні 

стимули. Цьому сприяє зміна ціннісних орієнтацій у сфері праці, 

дистанційність зайнятості, самостійність індивідів у формуванні графіка 

роботи та відпочинку, значно більший ступінь свободи, прагнення до 

самореалізації. 

Для цифрової економіки характерне заміщення певних видів праці цифровими 

технологіями. В умовах скорочення потреби в людській праці поширення 

набувають інші види людської діяльності: навчання, волонтерська діяльність, 

спорт, подорожі тощо.  

На особливу увагу заслуговує волонтерська діяльність, характерними 

ознаками якої є добровільність, безоплатність, відсутність жорстких процедур 

і правил. Волонтерство щорічно охоплює понад 100 млн осіб дорослого 
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населення планети. При цьому за експертними оцінками діяльність волонтерів 

приносить суспільний прибуток та забезпечує внесок у ВВП від 4 до 8% [61]. 

Волонтерська діяльність може здійснюватися на систематичній або 

тимчасовій основі. Вагомими тут є такі навички: вміння самостійно планувати 

й організовувати свою діяльність, брати на себе відповідальність за її 

результати, витримувати баланс між оплачуваною зайнятістю та безоплатною.  

Світова історія волонтерства свідчить, що його активізація припадає на час 

війн, економічних криз тощо. Так, у США в часи Великої депресії участь у 

волонтерському русі брали понад 3 млн осіб. У той період було створено 

організацію Civilian Conservation Corps з метою зниження рівня безробіття, 

охорони довкілля та збереження природних ресурсів у рамках «Нового курсу» 

Ф. Рузвельта [308].  

В Україні волонтерство набуло поширення після Революції гідності, що 

пов’язано зі зміною громадянських цінностей населення. Згідно з даними 

дослідження на замовлення ООН «Волонтерський рух в Україні» (GfK 

Ukraine, 2014), 81% респондентів вважають волонтерський рух обов’язковою 

складовою розвитку громадянського суспільства, 85% стверджують, що 

волонтерський рух допомагає зміцненню миру; при цьому майже чверть 

українців були або є волонтерами [60]. 

Показники волонтерської активності по країнах світу за даними Всесвітнього 

індексу благодійності за 2018 р. (рік збору інформації — 2017) наведено в 

таблиці 5.3. 

Простежується відсутність кореляції між рівнем розвитку країни та рівнем 

благодійності. Тільки половина країн із першої двадцятки належить до країн 

із розвинутою економікою, інші — або до країн із середнім рівнем розвитку, 

або до найменш розвинутих. Зокрема, М’янма три роки поспіль посідає першу 

позицію в рейтингу, що зумовлено благодійністю серед значної частини її 

населення. Це є результатом цінностей, прийнятих у тому чи іншому 
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суспільстві. Зокрема, у М’янмі таким чинником є релігійність населення, що 

підкріплює мотивацію до незначних, але постійних пожертв. У 2017 р. М’янма 

посіла тільки 11 позицію, що пояснюється активізацією міжетнічного 

конфлікту у травні 2015 р. У той же час за рівнем залучення населення у 2017 

р. до фінансових пожертв М’янма лідирує — 88% населення надавали 

фінансову допомогу на волонтерських засадах. 

 

Таблиця 5.3 – Показники волонтерської активності в різних країнах у 2017 р. 

згідно із Всесвітнім індексом благодійності 

 

Країна 

Глобальний 

рейтинг 

Грошові 

пожертви 

Волонтерська 

робота 

Допомога 

нужденним 

місце % місце % місце % місце % 

Індонезія 1 59 1 53 48 53 97 46 

Австралія 2 59 3 71 6 40 24 65 

Нова 

Зеландія 3 58 5 68 5 40 21 66 

США 4 58 12 61 8 39 10 72 

Ірландія 5 56 9 64 7 40 25 64 

Велика 

Британія 6 55 4 68 23 33 29 63 

Сінгапур 7 54 14 58 9 39 18 67 

Кенія 8 54 27 46 3 45 9 72 

Україна 81 29 58 29 103 15 107 42 

Росія 110 25 86 21 118 11 101 44 

Польща 112 24 78 24 99 15 131 34 
Джерело: за даними World Giving Index [398].  

 

До ТОП-20 країн у 2017 р. увійшли дві нові країни: Сінгапур і Гаїті [398]. У 

Сінгапурі зростання показників волонтерської діяльності та надання допомоги 

нужденним відбулося завдяки впровадженню державою політики щодо 

поширення волонтерства протягом останніх років.  

Структура волонтерства в різних країнах відрізняється та залежить від рівня 

їхнього розвитку. У розвинутих країнах серед населення найбільш поширеною 
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є грошова допомога. У середньому цей показник становить 42%. У найменш 

розвинутих країнах більш активно реалізується допомога нужденним (54%). 

Водночас показники участі у волонтерській роботі зіставили — у розвинутих 

країнах середній показник залученості населення до таких робот складає 24% 

населення, у країнах, що розвиваються, — 21%. Найнижчий рівень залученості 

населення до волонтерських робіт (близько 15%) демонструють країни з 

перехідною економікою [398]. 

Останні позиції в рейтингу посідають Ємен (144 позиція з 15%), Греція 

(143 позиція з 17%), Китай (142 позиція з 17%), Палестина (141 позиція з 17%), 

Камбоджа (140 позиція з 18%), Азербайджан (139 позиція з 18%) [398]. Можна 

припустити існування тісного зв’язку між рівнем громадянської активності 

населення та ступенем участі у волонтерській діяльності. 

Україна у 2017 р. посіла 81 позицію серед 144 країн світу. Динаміку 

волонтерської активності в Україні з 2012 по 2017 р. наведено в таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Позиція України у світовому рейтингу благодійності у 2012-

2017 рр. 

 

Рік 

збору 

інформації 

Світовий 

рейтинг 

Грошові 

пожертви 

Волонтерська 

робота 

Допомога 

нужденним 

місце % місце % місце % місце % 

2012 111 21 130 7 56 20 108 36 

2013 103 23 123 9 43 26 118 35 

2014 89 29 47 38 103 13 122 35 

2015 106 26 68 26 92 16 119 36 

2016 90 28 58 29 83 16 99 42 

2017 81 29 58 29 103 15 107 42 

Джерело: складено автором за даними Charities Aid Foundation World Giving Index [394-

398].  

Рейтинг України у 2015 р. знизився на 17 позицій із поступовим відновленням 

у наступні роки. Це зумовлено низкою чинників: по-перше, події, що 
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викликали мобілізацію громадського руху, втратили свою гостроту; по-друге, 

волонтери здебільшого працюють на межі психологічного, емоційного та 

фізичного виснаження; по-третє, відсутня дієва підтримка державних 

структур.  

Найвищий рівень волонтерської активності в Україні припав на 2014 р. — рік 

Революції гідності. Головними напрямами діяльності волонтерського руху 

України після подій 2014 р. стала допомога учасникам Майдану та українській 

армії (70%) [60]. Ці історичні події зумовили активізацію громадської позиції 

населення. Характерними рисами волонтерського руху в Україні є: активна 

громадянська позиція; перебирання на себе функцій державних структур, 

якщо останні демонструють інертність і неспроможність; активне 

використання соціальних мереж для організації та узгодження дій. 

До подій 2014 р. найбільш актуальними напрямами діяльності волонтерів в 

Україні були допомога соціально незахищеним групам населення та 

благоустрій громадського простору [60]. 

Волонтерська діяльність — це свідомий вибір громадян, бажання змінити на 

краще суспільство, співчуття, реалізоване в допомозі, прагнення бути 

причетним до змін у суспільстві. Чинну класифікацію волонтерської 

діяльності систематизовано та доповнено кількома ознаками: за рівнем 

використання ІКТ і типом взаємодії (таблиця 5.5). 

Фінансове волонтерство реалізується через фандрайзинг і краудфандинг. 

Фандрайзинг (fundraising) передбачає збирання добровільних пожертв для 

реалізації некомерційних проєктів. Краудфандинг (crowd, funding) — це 

колективне об’єднання ресурсів через краудфандингові платформи з метою 

допомоги в реалізації проєктів, зокрема культурних, соціальних, доброчинних. 

 

Таблиця 5.5 – Класифікація волонтерської діяльності 
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Класифікаційна ознака Вид 

За рівнем впливу, масштабом 

діяльності 

Глобальна, національна, регіональна, 

місцева 

За тривалістю / витраченим часом Коротко-, середньо- та  довгострокова 

За систематичністю Постійно, періодично, одноразово 

За змістом Фінансова допомога, трудова підтримка 

За рівнем використання ІКТ Традиційна, цифрова, змішана 

За типом взаємодії  
Взаємодія «людина − людина», 

«людина − штучний інтелект» 

Джерело: систематизовано автором і висвітлено в наукових працях [7; 8; 16]. 

 

Розглянемо детальніше фінансову та трудову волонтерську діяльність.  

За даними звіту «Crowdfunding Industry Report» у 2017 р. загальний обсяг 

світової індустрії краудфандингу склав 34 млрд дол. США, з них на пожертви 

припадає 2,5 млн дол. США. Ринок краудфандингу стрімко зростає, адже його 

загальний обсяг у 2012 р. становив тільки 2,7 млрд дол. США [259]. 

Трудове волонтерство — це добровільна, безкоштовна діяльність з метою 

поліпшення суспільства, розширення доступу населення до суспільних благ. 

За віковою ознакою трудове волонтерство розподіляється рівномірно — 

частка залучення молоді (15-29 років) становить 22%, людей середнього віку 

(30-49 років) — 21,4, осіб старшого віку (50 років і старше) — 19,8% (World 

Giving Index, 2018 CAF) [398]. 

У національному законодавстві волонтерську діяльність визначено як  

«добровільну, соціально спрямовану, неприбуткову діяльність, що 

здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги».  

Остання трактується як «роботи та послуги, що безоплатно виконуються і 

надаються волонтерами» [183].  

Разом із тим трудове волонтерство доцільно розглядати в більш широкому 

розумінні. Волонтерська діяльність — це стиль життя, заснований на активній 

громадській позиції.  
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Трудове волонтерство можна розглядати як одну з форм нестандартної 

зайнятості. Це підтверджують такі положення: 

1. Трудове волонтерство — це корисна діяльність, праця, яку індивід здійснює 

з метою задоволення особистих і суспільних потреб. Основними видами 

трудового волонтерства є: соціальна допомога, краудсорсинг, професійний 

консалтинг, соціальне «мапування» (створення мап), продукування і навчання.  

Соціальна допомога — це діяльність, спрямована на допомогу нужденним, 

піклування про тяжкохворих, опікування сиротами, психологічну реабілітацію 

осіб, постраждалих внаслідок військових дій, сімейних обставин тощо. Цей 

вид діяльності потребує від волонтера психологічної стійкості та значних 

емоційних витрат. 

Консалтинг, як правило, супроводжує соціальну допомогу та передбачає 

надання професійних консультаційних послуг з широкого кола питань  на 

безкоштовній основі.  

Краудсорсинг — сучасний вид волонтерської діяльності, який передбачає 

залучення трудових зусиль сторонніх осіб для реалізації, як правило, 

інноваційних проєктів.  

Соціальне мапування — це створення мап, а також збір, аналіз та нанесення на 

них певної інформації шляхом залучення широких кіл громадськості. 

Прикладами мапування може бути нанесення на мапу історичних пам’яток; 

привернення уваги громадськості та відповідних громадських структур до 

пам’яток, які руйнуються і потребують реставрації; позначення місць на мапі, 

які мають облаштовану інфраструктуру для людей з обмеженими 

можливостями.  

Продукування знань і навчання дуже щільно взаємопов’язані та передбачають: 

поширення знань із використанням традиційних методів навчання або шляхом 

розміщення їх на онлайн-платформах; проведення досліджень та публікацію 
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результатів у відкритому доступі; обмін знаннями під час неформального 

спілкування. Прикладом навчання на волонтерських засадах можуть бути ІТ-

компанії, які створюють проєкти для навчання підлітків, проводять відкриті 

лекції, майстер-класи. 

2. Волонтерська діяльність передбачає особливу винагороду. Волонтер замість 

грошової отримує нематеріальну винагороду: самореалізацію; набуття нового 

досвіду; набуття чи вдосконалення професійних навичок; корисні та цікаві 

знайомства; причетність до соціальних, економічних, політичних й інших 

перетворень регіонального, національного та глобального масштабу; 

можливість подорожувати; безкоштовний доступ до платних благ (семінарів, 

концертів, майстер-класів, фестивалів, змагань тощо). Крім того, волонтер 

отримує значні емоційні вигоди, оскільки займається доброчинністю. 

3. Волонтерська діяльність надає можливість індивіду накопичувати свій 

особистий людський капітал. Це є важливим чинником у мінливому 

інформаційному середовищі, оскільки від нього залежить унікальність, 

професійність та вартість робочої сили на ринку праці. Отже, волонтерство є 

безперечним фактором формування та посилення конкурентоспроможності 

працівника на ринку праці. 

4. У багатьох розвинутих країнах волонтерський рух підтримується державою, 

зокрема через непрямі фінансові механізми: нижчі ставки податків, 

кишенькові кошти, покриття витрат на харчування і проживання, медичне 

страхування; пільги під час вступу до ЗВО, переваги при працевлаштуванні 

тощо.  

5. Важлива соціальна роль, яку виконує волонтерство на ринку праці, 

проявляється в таких аспектах: 



362 

 

1) сприяння працівнику при входженні або поверненні на ринок праці. 

Волонтерський досвід є значною перевагою не тільки при пошуку першого 

місця роботи, але і після довготривалого безробіття;  

2) використання волонтерської діяльності як чинника «активного довголіття»  

— підтримка осіб пенсійного віку при виході з ринку праці. Зазвичай 

волонтерська активність людей пенсійного віку вдвічі вища, ніж інших 

вікових категорій, що пояснюється наявністю вільного часу та бажанням 

ділитися досвідом. Волонтери цієї вікової категорії охоче надають професійні 

послуги та беруть участь у фандрайзингу;  

3) амортизація безробіття. Це стосується насамперед довготривалих 

волонтерських програм із повною зайнятістю. Особи, залучені до таких 

програм, вибувають тимчасово з конкурентної боротьби на ринку праці. 

Прикладом є волонтерські програми Корпусу миру США. Волонтери Корпусу 

миру працюють у 140 країнах. Тільки в Україні в рамках даних програм з 1992 

р. до сьогодні працювало 3336 волонтерів, наразі — 350 [329]; 

4) поява нового цифрового виду волонтерства — аспект, пов’язаний із 

сучасним способом життя, який дає змогу долучатися через інтернет до 

суспільно значущих проєктів і надавати цифрові послуги. Прикладами такої 

діяльності є робота у Вікіпедії, пошук та виправлення помилок у відкритих 

цифрових кодах, ведення блогів, створення вебсторінок або сайтів, 

модерування форумів, цифрові консультації тощо.  

Першим цифровий вид волонтерства запропонував Р. Тайлер для програми 

«Macdonald Youth Services». Цифрове волонтерство надає можливість 

залучити фахівців із різних населених пунктів і країн, зменшувати часові 

витрати, а головне — формує новий тип глобальної соціальної громади. 

Волонтери долучаються до проєкту за допомогою комп’ютера чи планшета, а 

також смартфона для виконання мікрозавдань.  

http://www.youtube.com/user/randytyler
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Найбільшим онлайн-ресурсом, що сприяє розвитку волонтерських спільнот і 

налагоджує їхню взаємодію та координацію, є VolunteerMatch. На початок 

2019 р. цей ресурс пропонував 103 776 волонтерських вакансій, із них 6451 — 

цифрова [380]. За даними ресурсу Onlinevolunteering, щорічно в онлайн-

проєктах беруть участь близько 12 тис. волонтерів зі 187 країн, 60% з яких 

проживають у розвинутих країнах [325]. Найбільш затребуваними є послуги у 

сферах перекладу, досліджень, дизайну, розробки навчальних онлайн-курсів, 

створення текстів тощо.  

Під час подій на Майдані в Україні сформувалася спільнота ІТ-волонтерів, які 

створювали вебсторінки, налагоджували комунікацію між учасниками, 

координували їхню взаємодію.  

ІТ-спільнота в Україні активно здійснює волонтерську діяльність. Так, у 

2015 р. був створений ресурс «ІТ-Толока» для надання цифрових послуг 

некомерційним організаціям та громадським ініціативам. Надають послуги 

переважно студенти, які таким чином набувають досвід, самореалізацію та 

задовольняють професійні амбіції.  

Ще один приклад — ресурс «iGov», розроблений волонтерами. На ньому 

державні послуги запускаються в цифровому форматі. Розробниками ресурсу 

є волонтери. Проєкт передбачає чотири стадії реалізації: організаційні заходи, 

презентація iGov держслужбовцям; запуск послуги; контроль якості 

запущених послуг. На початок 2019 р. платформа перебувала на стадії альфа-

версії [165]. 

При цифровому волонтерстві змінюється тип взаємодії, зокрема з’являється 

новий — «людина − штучний інтелект». Він виникає при здійсненні на 

волонтерських засадах цифрової діяльності, коли людська праця спрямована 

на взаємодію з машинними алгоритмами; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VolunteerMatch
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5) волонтерство в освітніх програмах — аспект, що набуває особливої 

актуальності. Прикладом такої діяльності є програма Корпусу миру 

«Викладання англійської мови як іноземної» та її реалізація в тому числі в 

Україні. У рамках цієї програми викладачами виступають носії мови, які 

привносять свої методики та технології викладання в українську освітню 

систему, тим самим сприяючи її збагаченню та актуалізації. Такі програми 

розраховані на шкільну та студентську молодь, забезпечують обмін 

інформацією та виступають засобами підвищення кваліфікації викладачів і 

вчителів.  

Україна потребує поширення освітнього волонтерського досвіду. Найбільш 

актуальною волонтерською програмою має стати «Цифрова грамотність» для 

осіб старшого віку та «Цифрове підприємництво» для осіб, які проходять 

навчання за програмами Державної служби зайнятості. Упровадження першої 

програми допоможе подолати цифровий розрив між віковими категоріями. 

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та формування 

цифрової інфраструктури фактично залишили осіб старшого віку поза 

цифровим середовищем. Усе більше послуг реалізується саме в цифровому 

форматі, наприклад онлайн-запис до лікаря та для отримання різноманітних 

довідок, передавання показників лічильників при сплаті за комунальні послуги 

тощо. Поширення волонтерських програм з навчання цифрових навичок має 

стати одним з інструментів зменшення цифрового розриву. Друга програма 

допоможе мінімізувати цифровий розрив у навичках серед представників 

економічно активного населення. Її реалізація сприятиме розвитку цифрового 

підприємництва в Україні.  

Волонтерська діяльність має багато спільних ознак із гнучкою зайнятістю, а 

саме: добровільність, гнучкість, індивідуальний характер роботи, поєднання 

декількох видів діяльності, фрагментарність, самостійність у прийнятті 

рішень, самореалізація, накопичення людського капіталу, високий рівень 
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свободи та відповідальності. Головною відмінною ознакою між ними є 

відсутність грошової винагороди за працю індивіда.  

Порівняльну характеристику гнучкої зайнятості та трудового волонтерства 

наведено в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 – Порівняльна характеристика гнучкої зайнятості та 

волонтерської діяльності 

 

Ознака Гнучка зайнятість Волонтерство 

Характер 

праці 

Частіше індивідуальний Може бути як колективний, так 

і індивідуальний. 

Передбачає значну  соціальну 

взаємодію 

Тип взаємодії  «Людина − людина», «людина − штучний інтелект» 

Графік роботи 

і відпочинку 

Гнучкий графік, самостійно визначений індивідом 

Винагорода Матеріальна (заробітна 

плата, дохід від 

підприємницької 

діяльності) та 

нематеріальна (визнання, 

самореалізація) 

Компенсація витрат (не 

обов’язково) та нематеріальна 

винагорода (самореалізація, 

визнання, причетність до змін у 

суспільстві, співчуття та 

бажання допомогти, вияв 

громадянської позиції) 

Контроль Роботодавець, 

самоконтроль 

Громада, громадські організації, 

самоконтроль 

Вплив на 

людський 

розвиток  

Існує синергетичний зв’язок між працею та людським 

розвитком. Волонтерська діяльність та нестандартна 

зайнятість сприяють накопиченню особистого людського 

капіталу 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 8]. 

 

У недалекому майбутньому внаслідок заміщення працівників штучним 

інтелектом волонтерство доцільно розглядати як корисну зайнятість для 

економічно активного населення. Звісно, це передбачає запровадження 
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«безумовного доходу» або іншого механізму, який забезпечить реалізацію 

первинних і вторинних потреб індивіда на гідному рівні.  

В Україні волонтерську діяльність можна визначити як гнучку зайнятість, 

зокрема самозайнятість для тих, хто допомагає у вирішенні проблемних 

питань на сході України. Це підтверджують такі положення: по-перше, 

волонтерська зайнятість на сході України займає багато часу і здебільшого є 

понаднормовою роботою; по-друге, така діяльність здійснюється або у збиток 

особі, або заміщує формальну зайнятість, що зумовлено особистими втратами 

та трагедіями. Наведені особливості волонтерської діяльності в зоні ООС 

потребують їх урахування та врегулювання на законодавчому рівні. 

Події на Майдані та сході України сформували громадянський рух, який набув 

підтримки активної частини населення і став драйвером зростання 

громадянської зрілості суспільства. Волонтери та волонтерські організації 

забезпечили вирішення багатьох складних проблем, коли державні органи 

виявилися недостатньо ефективними. Однак в Україні частка населення, 

залученого до волонтерської діяльності, залишається незначною порівняно з 

іншими країнами.  

Для України нагальними залишаються два основних питання: трансформація 

волонтерської діяльності після завершення подій на Донбасі та поширення 

культури волонтерства. 

Згідно з експертними оцінками трансформація волонтерської активності в 

Україні може відбутися за такими сценаріями: громадська залученість до 

захисту прав і представлення інтересів певних соціальних груп; 

підприємництво чи професійна діяльність; участь у діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування [59].  

Волонтерський рух в Україні згуртував активних, свідомих громадян та 

сформував нову культуру, орієнтовану на поширення цінностей миру, 
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свободи, безпеки, гуманізму. Популяризація культури волонтерства серед 

населення має відбуватися через інститути права, освіти та виховання, ІТ-

спільноти за допомогою реалізації таких заходів: 

1. Поширення обізнаності щодо волонтерської діяльності в країні шляхом:  

– визнання ролі волонтерів у зміцненні миру та розбудові суспільства;  

– актуалізації інформації про волонтерський рух та включення її до 

навчальних програм загальноосвітньої, професійної та вищої школи; 

популяризації та заохочення до волонтерської діяльності учнів старшої школи, 

студентів професійно-технічних закладів, ЗВО; 

– дослідження волонтерської діяльності та її впливу на розвиток і 

трансформацію суспільства; 

– створення єдиного всеукраїнського інформаційного порталу з актуальною 

інформацією про потребу у волонтерських послугах і пожертвах та про 

волонтерські проєкти й ініціативи, що допоможе узгодити та об’єднати 

волонтерські зусилля, скоординувати їх діяльність. 

 

2. Правове врегулювання неврегульованих аспектів волонтерської діяльності: 

– внесення змін до законів України «Про волонтерську діяльність» та «Про 

зайнятість населення» стосовно визнання волонтерської діяльності в зоні ООС 

як трудової. Міністерству соціальної політики України необхідно розробити 

критерії та порядок зарахування волонтерської діяльності в зоні ООС як 

трудової, а також систему обліку такої зайнятості; 

– у п. 3 Закону України «Про волонтерську діяльність розширити напрями 

волонтерської діяльності» — додати освітню діяльність, а саме надання 

освітніх послуг у сфері неформальної освіти на безоплатній основі вразливим 

верствам населення. Сферою такого волонтерства можуть бути програми 

цифрової грамотності для осіб старшого віку, учасників ООС, ВПО.  

3. Сприяння ІТ-волонтерству (цифрового):  
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– сприяння поширенню нового типу волонтерства — цифрового, за якого 

волонтерська діяльність здійснюється з використанням цифрових технологій 

через інтернет;  

– створення інформаційних матеріалів про успішну практику цифрового 

волонтерства та поширення їх через соціальні мережі; 

– налагодження взаємодії цифрових волонтерів із владою, координація 

взаємодії всіх зацікавлених учасників формування цифрової інфраструктури. 

Наведені рекомендації дозволять вирішити такі нагальні питання, як надання 

статусу зайнятої особи тим, хто здійснював волонтерську діяльність у зоні 

ООС, поширення культури волонтерства серед населення; координація зусиль 

волонтерських організацій; зменшення цифрового розриву між різними 

віковими групами населення; сприяння розвитку цифрового волонтерства. 

 

5.3 Формування екосистеми ринку праці України: збалансування 

людського і технологічного розвитку 

 

Ринок праці — складна відкрита система, стан і динаміка розвитку якої 

визначається впливом чинників мінливого зовнішнього середовища. У 

сучасній інформаційній економіці основними чинниками впливу виступають: 

міграційні процеси робочої сили, розвиток нового глобального цифрового 

сегменту ринку праці з цифровими підприємствами та працівниками, 

роботизація праці та штучний інтелект. Унаслідок їх дії ринок праці набуває 

ознак адаптивної системи, яка постійно еволюціонує. Швидкість змін 

зумовлює адаптивність системи ринку праці. Для позначення такої системи 

використовують поняття «екосистема», що увійшло в економічну літературу з 

біології завдяки Дж. Муру, який запровадив термін «підприємницька 

екосистема» [318]. На його думку, до екосистеми підприємства входять не 

тільки власники та працівники, але і державні структури, наявні та потенційні 
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конкуренти, постачальники та ін., тобто підприємницька екосистема охоплює 

і внутрішнє середовище підприємства, і зовнішнє. Головною її особливістю є 

оптимальне поєднання конкуренції та взаємодії, а бізнес має бути 

спрямований на розвиток підприємницької спільноти. 

У звіті компанії Deloitte Consulting «Бізнес-екосистеми досягають повноліття» 

запропоновано таке визначення: «екосистеми — спільноти, що складаються з 

різноманітних суб’єктів, які динамічно розвиваються, створюють і набувають 

нового змісту у процесі як взаємодії, так і конкуренції» [250]. 

Національні екосистеми ринку праці мають значну кількість схожих і 

відмінних рис. Для екосистеми ринку праці України характерні певні недоліки 

та перешкоди розвитку, що заважає їй функціонувати повноцінно як системі, 

здатній до самостійного розвитку й еволюції. Сучасний ринок праці 

характеризується складністю, невизначеністю, швидкою зміною технологій. 

Багато досліджень зарубіжних науковців присвячено питанням 

підприємницьких екосистем. Актуальним є трактування Ф. Начіри, який 

розглядає бізнес-екосистему як цифрову бізнес-екосистему (business digital 

ecosystem), що базується на використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій та забезпечує спільне використання ресурсів з метою створення і 

розвитку бізнесу, знань, інфраструктури [321]. На його думку, головними 

суб’єктами цифрової бізнес-екосистеми є:  

– науково-дослідні, освітні, інноваційні центри;  

– підприємства та їх асоціації; 

– органи місцевого самоврядування і державного управління [321]. 

Д. Айзенберг у книзі «Як розпочати підприємницьку революцію» 

запропонував такі рекомендації щодо створення ефективних національних 

екосистем: 

– не потрібно копіювати Кремнієву долину; 
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– екосистему слід будувати з урахуванням місцевих умов; 

– залучати приватний бізнес; 

– підтримувати проєкти з високим потенціалом; 

– поширювати успішні практики (проєкти); 

– змінювати підприємницьку культуру; 

– відповідально використовувати ресурси; 

– не створювати кластери адміністративно, а допомагати їм органічно 

зростати; 

– регулювати бюрократію і нормативно-законодавчу базу [295]. 

Слід підкреслити, що ці рекомендації Д. Айзенберг сформулював, вивчаючи 

досвід країн, що розвиваються: Уганди, Чилі, Колумбії. Науковець вважає, що 

модель однієї країни не обов’язково має бути ефективною в іншій. У книзі 

«Якою екосистема підприємництва є насправді» він детально виклав усі хибні 

та правдиві твердження про екосистеми [295]. 

Питанням інноваційних екосистем, їх сутності, а також розвитку концепції 

екосистеми присвячено роботу О. Марченко і Л. Федулової [214]. До 

актуальних досліджень екосистеми трудових ресурсів належать звіти компанії 

Deloitte за 2018, 2019 рр. [283-284] та PwC за 2017 р. [136]. 

Основними характерними ознаками екосистем є взаємодія спільнот і окремих 

суб’єктів; постійні внутрішні зміни; адаптація до змін через створення нової 

якості. Кожна із спільнот формує свою екосистему і всі вони тісно 

взаємопов’язані та впливають одна на одну. Завдяки цифровим технологіям і 

процесам глобалізації межі екосистем стають більш прозорими, а їхні 

взаємодія та взаємовплив посилюються. Взаємодія та конкуренція 

забезпечують неухильне зростання екосистеми. 

Ринок праці в сучасній цифровій економіці доцільно розглядати як 

екосистему, яка тісно пов’язана і взаємодіє з іншими екосистемами. 
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Пропонується така концепція екосистеми ринку праці. 

Екосистема ринку праці має ґрунтуватися на створенні сприятливих умов для 

ефективної взаємодії всіх учасників системи. Особливостями екосистеми 

ринку праці є такі: 

1) гнучкість у взаємодії та узгодження інтересів зацікавлених сторін 

(роботодавці, працівники, освітні заклади, громадські спільноти); 

2) адаптивність, що полягає у зміні соціально-трудових відносин відповідно 

до сучасних вимог ринку праці; 

3) діджиталізація екосистеми, що зумовлює її відкритість, прозорість і 

доступність для всіх учасників; 

4) роботизація, штучний інтелект і доповнена реальність як нові об’єкти 

ринку праці; 

5) поява нового результату праці — інноваційного продукту, зумовленого 

синергією взаємодії. 

Виходячи з вищевикладеного сформульовано таке визначення: екосистема 

ринку праці — це спільноти фахівців, роботодавців, державних і комерційних 

структур, закладів освіти, взаємодія яких базується на функціональній єдності 

та реалізується з використанням цифрових технологій, а результатом є 

створення продукту / послуги нової якості.  

Екосистема ринку праці має кілька рівнів: глобальний, національний, 

регіональний та локальний. Однак через цифрові технології межі між рівнями 

та спільнотами розмиваються. Наприклад, цифрова трудова міграція, коли 

працівники можуть виконувати роботу для роботодавця з будь-якої країни, не 

змінюючи місця проживання, за допомогою цифрових технологій. 

За функціональною ознакою до основних складових екосистеми 

національного ринку праці віднесено: 

– стратегію економічного розвитку країни, регіонів, міст;  

– підприємництво; 
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– екосистему «освіта, наука, інновації»; 

– ресурси для праці; 

– цифрову екосистему; 

– інфраструктуру.  

Усі екосистеми тісно взаємопов’язані, взаємодіють і впливають одна на одну, 

що дозволяє їм еволюціонувати. Структурну модель екосистеми ринку праці 

України наведено на рисунку 5.3. 

Розглянемо детальніше кожну з наведених екосистем та їхню взаємодію. 

Екосистема «Стратегія економічного розвитку території». Підприємництво 

є ключовою компонентою економічного зростання локальних і національних 

територій. Стратегія економічного розвитку країни, регіону, міста є важливою 

складовою, яка активізує всі інші підсистеми. Економічне зростання території 

стимулює появу нового бізнесу і стартапів та активізує діяльність наявних 

суб’єктів підприємництва, що сприяє створенню нових робочих місць. Для 

цього потрібна взаємодія органів влади з підприємницькою спільнотою, 

навчальними закладами, науковими установами, об’єктами інфраструктури, 

місцевими громадами. Головне завдання такої співпраці полягає в 

забезпеченні сприятливих умов функціонування різноманітних екосистем 

через спільну розробку та реалізацію стратегії економічного розвитку міста, 

регіону, країни. Пріоритетами стратегії розвитку територій в Україні мають 

стати: економічний розвиток регіону з метою створення умов для ефективної 

зайнятості й утримання людського капіталу в регіоні; формування дієвої 

місцевої громади; екологічний розвиток території; формування якісної 

інфраструктури; якісний просторовий розвиток. 
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Рисунок 5.3 – Структурна модель екосистеми ринку праці України 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в наукових працях [7; 12]. 

 

Підприємницька екосистема складається з екосистем окремих підприємств, 

представлених власниками і менеджерами. Завдання кожної з них полягає у 

створенні продукту нової якості, здатного підвищити 

конкурентоспроможність підприємства. Ефективність підприємницької 

екосистеми безпосередньо залежить від якості людського капіталу, рівня 

розвитку інфраструктури, доступу до фінансових джерел, державних і 

регіональних замовлень. Разом із тим слід розуміти, що для отримання 

сучасного продукту підприємства змушені скорочувати персонал унаслідок 

використання технологій. Натомість завдяки сучасним технологіям 

з’являються нові можливості для створення власного бізнесу, самозайнятості.  
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Екосистема «Освіта, наука, інновації» тісно пов’язана з попередньою. 

Академічні установи, професійно-технічні заклади мають готувати фахівців, 

які задовольняють актуальні потреби ринку праці. Для цього має бути 

налагоджена взаємодія між суб’єктами підприємництва та навчальними 

закладами, що допоможе підприємцям здійснювати інновації, одержувати 

фахівців відповідного рівня, а навчальним закладам — адаптувати навчальний 

процес під потреби споживачів. Ще одна сфера взаємодії — наукові 

дослідження, зокрема прикладного характеру. Результатом такої співпраці є 

інноваційні розробки, які, у свою чергу, змінюють вимоги до працівників і 

зумовлюють необхідність навчання протягом усього життя.  

Екосистема «Ресурси для праці» містить два елементи: з традиційної категорії 

— економічно активне населення, з новітньої цифрової — штучний інтелект. 

Компетенції першої категорії прямо пов’язані з якістю освіти, набутим 

досвідом, талантом персоналу. Працівники повинні постійно вдосконалювати 

та розвивати нові компетенції та навички, щоб мати конкурентні переваги на 

ринку праці. Завдяки розвитку цифрових категорій працівники конкурують не 

тільки між собою, але і зі штучним інтелектом. Останній тісно 

взаємопов’язаний із науковою та інноваційною складовими екосистеми. З 

одного боку, штучний інтелект сам по собі є результатом інноваційних 

розробок, а з іншого — він може самостійно навчатися і розвиватися, а отже, 

є чинником продукування інновацій.  

Згідно з опитуванням компанії PwC із 10 029 осіб із Китаю, Німеччини, Індії, 

Великої Британії та США тільки 37% вважають, що штучний інтелект 

замінить людські ресурси. Слід підкреслити, що порівняно з 2014 р. цей 

показник збільшився на 4 в.п. [136]. Однак уже сьогодні штучний інтелект 

заміщує працівників певних професій на підприємствах і в організаціях. 

Наприклад, роботизовані колцентри, чати-роботи, банківські та касові 

термінали, GPS-навігація, виробничі роботи тощо.  
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Екосистема «Інфраструктура» охоплює різноманітні установи, що 

забезпечують функціонування ринку праці. Традиційними елементами 

інфраструктури є Державна служба зайнятості України та її регіональні 

структурні підрозділи, кадрові та рекрутові агенції. Унаслідок поширення 

самозайнятості до елементів інфраструктури ринку праці доцільно включити 

новітні, зокрема акселератори, бізнес-інкубатори, що сприяють розвитку 

стартапів та інновацій. Згідно з дослідженням «Стартап інвестиції та інновації 

у країнах Європи, що розвиваються» Україна належить до країн із початковою 

стадією розвитку (на відміну від Росії, Польщі та Угорщини, які вже перейшли 

стадію, що наближається до зрілості). Насамперед це пов’язано з 

несприятливим інвестиційним кліматом. Для порівняння: в Естонії залучення 

венчурних інвестицій складає 50 дол. США на одну особу, натомість в Україні 

— від  1 до 5 дол. США. У 2016 р. в Україні уклали договорів щодо венчурного 

інвестування на загальну суму понад 75 млн дол. США [349]. 

Цифрова екосистема забезпечує взаємозв’язок усіх екосистем, а також 

швидкість, доступність, відкритість, прозорість і зручність у користуванні. 

Вона складається з різноманітних платформ, агрегаторів та інших цифрових 

ресурсів, що надають інформацію, забезпечують взаємодію і комунікацію 

зацікавлених сторін, а також фінансові розрахунки. Цифрова екосистема 

значно полегшує взаємодію, знижує ризики корпоративних домовленостей і 

недобросовісності її учасників, а також забезпечує можливість громадського 

контролю. 

У цілому екосистема ринку праці України є сформованою, проте їй бракує 

ефективної комунікації та налагодженої взаємодії між елементами, що входять 

до її складу. Для оцінювання ефективності екосистеми національного ринку 

праці розроблено критерії на основі запропонованих Д. Айзенбергом у рамках 

проєкту «Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, ВЕЕР» [295].  
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Цей проєкт, реалізований Бебсон-коледжем, має на меті вивчення бізнес-

екосистем різних країн і розроблення пропозицій щодо їх поліпшення. 

Результати оцінки ефективності екосистеми національного ринку праці 

наведено в таблиці 5.7. 

Результатом реалізації першого критерію стала розроблена і схвалена у 2015 р. 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Її метою визначено 

«впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції у світі» [187]. В основу реалізації Стратегії покладено 

суспільний договір між владою, підприємництвом та суспільством. 

Суспільний договір передбачає взаємодію та співпрацю його учасників для 

забезпечення розвитку країни. Саме цей договір мав би сприяти досягненню 

25 ключових показників, передбачених Стратегією. Більшість показників 

сьогодні для України є недосяжними, зокрема: високі позиції (ТОП 30-50) у 

світових рейтингах; збільшення тривалості життя населення на 3 роки; ВВП 

на одну особу за ПКС 16 тис. дол. США тощо.  

Для обґрунтування негативної оцінки за другим критерієм використано метод 

порівняння планових показників, передбачених у Стратегії, із проміжними 

показниками 2016-2018 рр. (таблиця 5.8). Слід відзначити, що оцінено лише 

декілька показників, оскільки не всі з них є порівнянними. Це пов’язано або з 

розмитим формулюванням самого показника, або показник визначається за 

результатами всеукраїнського опитування, або немає даних у відкритому 

доступі.  

Наведені дані засвідчують відсутність позитивної тенденції до наближення 

фактичних показників до запланованих значень протягом 2016-2018 рр.  
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Таблиця 5.7 – Оцінка ефективності екосистеми національного ринку праці  

 

Критерій 

Відповідність критерію 

Відпо 

відає 

Част 

ково 

Не 

відпов

ідає 

1. Наявність стратегії розвитку країни  +   

2. Ефективні механізми забезпечення реалізації 

стратегії економічного розвитку 
  + 

3. Розвинута інфраструктура ринку праці +   

4. Підтримка державою розвитку інноваційних 

структур  
 +  

5. Наявність фахівців на ринку праці та 

утримання їх у країні 
 +  

6. Налагоджена взаємодія навчальних закладів із 

підприємницькими структурами 
 +  

7. Лояльність національної культури до 

підприємництва 
+   

8. Активні професійні спільноти  +  

9. Налагоджена взаємодія між урядовими, 

професійними, освітніми та громадськими 

спільнотами 

 +  

10. Наявність єдиного цифрового агрегатора, що 

забезпечує взаємодію та узгодженість усіх 

екосистем 

  + 

Джерело: розвинуто автором на основі критеріїв оцінки ефективності національних бізнес-

екосистем Д. Айзенберга за даними [295] і висвітлено в наукових працях [7; 12]. 
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Таблиця 5.8 – Аналіз індикаторів реалізації Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020» 

 

Індикатор  

Значення 

планове 
фактичне 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

ВВП на одну особу на ПКС, тис. 

міжнар. дол. (у поточних цінах) 16 000 8289,71 8693,63 9249,46 

Місце в рейтингу «Doing Business» ≥30 80 76 71 

Місце в рейтингу за Індексом 

глобальної 

конкурентоспроможності (WEF)  ≥40 85 81 83 

Місце в рейтингу за Індексом 

сприйняття корупції ≥50 131 130 120 

Збільшення середньої тривалості 

життя населення,  + 3 роки 

+0,34 

(71,5) 

+0,3 

(71,8) 

– 0,2 

(71,6) 

Рейтинг за Глобальним індексом 

конкурентоспроможності талантів  ≥30 69 61 63 

Частка випускників ВНЗ із 

володінням min двома іноземними 

мовами, що підтверджено 

міжнародними сертифікатами, % 75  н/д н/д н/д 

Джерело: складено автором за даними [252; 264; 305; 366-369; 390] і висвітлено в наукових 

працях [7; 12].  

 

Очікувана тривалість життя населення в Україні за даними Світового банку за 

2013-2015 рр. становила 71,16 та по 71,19 року відповідно [390]. Отже, з 

урахуванням наведеної динаміки можна припустити, що тривалість життя у 

2020 р. не може збільшитися на три роки. За даними Індексу глобальної 

конкурентоспроможності 2019 р. за субіндексом «очікувана тривалість життя» 

Україна посіла 100 сходинку, тим самим погіршивши свої показники на 7 

позицій порівняно з попереднім роком [366]. 
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Інформація про частку випускників шкіл, які мають відповідні сертифікати 

про володіння іноземною мовою, відсутня. Очевидно, цей показник може 

корелювати з часткою тих, хто успішно склав ЗНО хоча б з однієї іноземної 

мови. Найбільша кількість випускників шкіл обрали англійську мову. Так, у 

2018 р. їхня частка складала 26,5% від загальної кількості випускників, із них 

половина (13%) не подолали поріг «склав / не склав» [156]. Аналогічна 

ситуація з подоланням порогового значення спостерігається щодо інших 

іноземних мов. Отже, можна припустити, що даний показник поки що 

недосяжний. 

У цілому результати порівняння свідчать про низьку ймовірність досягнення 

показників, запланованих Стратегією сталого розвитку «Україна-2020». Це 

свідчить про недостатню ефективність механізмів реалізації стратегії. 

Третій критерій виконується повною мірою. Це пов’язано з тим, що 

інфраструктура ринку праці в Україні створена та функціонує. До її складу 

входять Державна служба зайнятості України (ДСЗУ), кадрові агенції, 

рекрутові компанії, діяльність яких спрямована на допомогу в пошуку 

робочого місця та підборі персоналу на вакантні місця. Позитивним моментом 

є розробка та запуск ДСЗУ онлайн-агрегатора, що дозволяє розміщувати 

резюме, здійснювати пошук вакансій, користуватися калькулятором 

розрахунку допомоги по безробіттю. Портал містить агреговані дані про 

кількість вакансій та резюме з усіх областей України. Станом на кінець 2019 

р. було заявлено 81 602 вакансії, 358 пропозицій за цивільно-правовим 

договором та розміщено 388 382 резюме [180]. 

Четвертий критерій визначає рівень сприяння держави розвитку інновацій 

через підтримку науково-дослідних центрів, бізнес-інкубаторів, 

акселераторів, інноваційних центрів тощо. Державна політика розвитку 

інновацій полягає насамперед у створенні сприятливого клімату для залучення 
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інвестицій в інноваційні розробки та здійснюється відповідно до Закону 

України «Про інноваційну діяльність» [186]. Комітет Верховної Ради України 

з питань науки і освіти у червні 2010 р. рекомендував парламенту ухвалити 

проєкт постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему 

«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів». Постанова була ухвалена в жовтні 2010 р. [164]. У 

2015 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку національної 

інноваційної системи, термін реалізації якої передбачено до 2025 р. [122]. 

В Україні створено та діє декілька інкубаторів, акселераторів, технолабів, 

таких як: EatsLabs, GrowthUp, WannaBiz,  iHub, Polyteco, 1991 Open Data 

Incubator, Startup Depot Lviv. Разом із тим Україна характеризується 

нерозвинутим ринком стартапів. Унаслідок цього бізнес-інкубатори 

тимчасово припиняють роботу або переїжджають до інших країн. Так, 

EatsLabs тимчасово зупинив набір нових команд, Happy Farm переїхав до 

Казахстану.  

Незважаючи на несприятливу ситуацію, в Україні з’являються нові 

інноваційні структури, наприклад, Unit City — інноваційний парк, що включає 

технолабораторії, акселератори, освітні центри, коворкінги, соціальні та 

культурні простори. Це інноваційна екосистема, яка забезпечує взаємодію, 

синергію та концентрацію інноваційного людського капіталу і бізнесів, що 

здійснюють дослідження, інновації та розробки. Слід зауважити, що стартап є 

однією з форм самозайнятості, привабливою для молоді.  

П’ятий критерій визначає наявність фахівців на ринку праці, здатних 

виконувати складну інтелектуальну роботу, — саме вони забезпечують 

економічний розвиток країни, продукують інновації. В Україні 

спостерігається брак професіоналів, проте є певні труднощі з їх 

використанням. Так, за компонентою «використання талантів» Індексу 

глобальної конкурентоспроможності, яка містить дві складові «здатність 

http://eastlabs.co/ru/program
http://growthup.com/ua/
http://wannabiz.com.ua/
http://ihub.com.ua/ua/
http://www.polyteco.kpi.ua/
http://1991.vc/about/
http://1991.vc/about/
http://startupdepot.lviv.ua/
http://eastlabs.co/ru/program
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країни утримувати таланти» і «здатність країни залучати таланти», Україна 

декілька років поспіль посідає останні позиції: у 2014-2015 рр. — 132 і 130, у 

2015-2016 рр. —  114 і 97, у 2016-2017 рр. — 127 і 93, у 2017-2018 рр. — 129 і 

106 відповідно [366-369]. 

Відплив фахівців починається зі студентства, коли молоді люди обирають 

навчання за кордоном. Так, кількість українських студентів, які здобувають 

освіту за кордоном, постійно збільшується: з 2008/2009 по 2016/2017 

навчальний рік цей показник зріс більш ніж утричі.  

За даними аналітичного центру CEDOS, у 2016/2017 навчальному році за 

кордоном навчалися 77 424 особи з громадянством України, або 8% від 

загальної кількості студентів денної форм навчання. Найбільш привабливими 

країнами для здобуття освіти стали Польща (33 370 осіб), Росія (11 440), 

Німеччина (9638), Канада (3425 осіб) [207]. 

За прогнозами CEDOS, у 2017/2018 навчальному році кількість українських 

студентів, які навчаються за кордоном, мала скласти 83 тис. осіб, або 9% від 

загальної кількості осіб, що здобувають освіту за денною формою навчання 

[207]. 

Слід зауважити, що, на відміну від України, яка втрачає свій інтелектуальний 

людський капітал, вигоду мають Польща, де українські громадяни становлять 

55% від загальної кількості іноземних студентів, Словаччина — 30 та Болгарія 

— 20% [207]. Питання, чи повернеться молодь після здобуття освіти до 

України, є відкритим. Проте слід пам’ятати, що більшість із них самостійно 

інвестували в розвиток особистого освітнього капіталу, а отже, перше місце 

роботи та подальшу професійну кар’єру обиратимуть за принципом 

економічної доцільності. 

Шостий критерій характеризує якість взаємодії між навчальними закладами 

та підприємницькими структурами. Слід констатувати невідповідність 
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навичок і компетенцій переважної більшості випускників українських закладів 

вищої освіти потребам ринку праці. Це зумовлює значні труднощі з пошуком 

першого робочого місця. Разом із тим з’являються альтернативні форми 

навчання, які пропонують інші принципи і підходи, методи навчання та 

забезпечують відповідні компетенції. Наприклад, навчальний заклад Unit 

factory, що працює за стандартами інноваційної французької «Ecole 42» та 

навчає необхідних на сучасному ринку праці навичок: програмувати, 

працювати в команді та знаходити неординарні рішення. До альтернативних 

форм навчання слід віднести онлайн-навчання, що надає широкі можливості 

доступу до курсів і програм з усього світу.  

Сьомий критерій виконується повною мірою. Україна пройшла шлях від 

цілковитого неприйняття підприємництва до його розуміння і підтримки. 

Цьому процесу сприяв складний етап формування національного ринку праці 

від 1991 р., коли багато найманих працівників втратили роботу. Саме в цей 

період з’явилися перші підприємці, а підприємництво стало гарною 

можливістю забезпечити себе роботою, а свою родину — засобами для 

існування. У таких умовах в Україні відбувалося формування лояльного 

ставлення до підприємництва. Наразі воно перебуває переважно на перших 

стадіях розвитку і тільки намагається стати соціально відповідальним.  

Реалізація восьмого критерія виявляється через наявність професійних 

спільнот. В Україні існують фахові товариства, які об’єднують зусилля 

професіоналів для досягнення спільних інтересів. Соціальні мережі спростили 

взаємодію членів професійних спільнот, якими є, наприклад,  ІТ-кластери, 

формальні та неформальні спільноти за галузевими ознаками. Тільки зараз 

стала налагоджуватися взаємодія професійних спільнот із навчальними 

закладами. Першими і найбільш активними є ІТ-спільноти, які, відчувши 

«фаховий голод», почали активно співпрацювати з навчальними закладами 

через відкриті лекції, майстер-класи, хакатони, а також через узгодження 

навчальних планів із потребами ІТ-бізнесу. 
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Дев’ятий критерій виконується неповною мірою, оскільки існують 

бюрократичні бар’єри, що заважають ефективній взаємодію зацікавлених 

сторін. Ця ситуація обтяжується високим рівнем корупції, який обумовлює 

закриту інформацію та ускладнений доступ до неї. Використання цифрових 

ресурсів може виправити наявний розрив у взаємодії влади із зацікавленими 

спільнотами шляхом надання спрощеного доступу до інформації, 

унеможливлення прийняття рішень «у ручному режимі», забезпечення 

взаємодії та комунікації. 

Розробка й упровадження єдиного цифрового агрегатора, що містить усю 

актуальну інформацію, забезпечує комунікацію та взаємодію, є необхідною 

умовою для ефективної діяльності екосистеми ринку праці. Саме це і гарантує 

виконання десятого критерію.  

У цілому розвиток екосистеми національного ринку праці потребує розробки 

державної політики, спрямованої на сприяння інноваціям, налагодження 

діалогу між урядовими структурами, професійними та громадськими 

спільнотами, поліпшення взаємодії між навчальними закладами та 

підприємцями,. Це передбачає запровадження нових принципів, на основі 

яких розвиватиметься та еволюціонуватиме екосистема.  

Основними принципами екосистеми ринку праці України мають стати: 

децентралізація — стосується вертикалі управління та передбачає залучення 

професійних і громадських спільнот до участі в розробці правил регулювання 

діяльності її суб’єктів. Екосистема є соціальним організмом, який самостійно 

розвивається через взаємодію його суб’єктів, що зумовлює зміну методів та 

перехід від управління до регулювання;  

глокалізація — поєднання та конвергенція всіх систем, мереж екосистеми з 

одночасним збереженням і посиленням регіональних та локальних 

особливостей на тлі глобальних процесів. З одного боку, глокалізація сприяє 
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проникненню глобальних тенденцій на регіональний, місцевий рівень, а з 

іншого — зберігає та посилює місцеві особливості; 

взаємодія всіх зацікавлених спільнот — забезпечує синергетичний ефект і 

уможливлює створення інноваційних продуктів. Взаємодія сприяє 

формуванню якісно нових соціальних й економічних відносин усередині 

екосистеми, але можлива тільки за умови забезпечення відкритості та 

прозорості; 

відкритість і прозорість — полягає в доступності інформації для всіх 

зацікавлених спільнот, тобто забезпеченні розуміння та прийняття державної 

політики. У сучасних умовах прозорість і відкритість є провідним чинником  

ефективної політики та сприяння  взаємодії органів влади, професійних і 

громадських спільнот; 

адаптивність — означає, що екосистема є «живим організмом», який 

розвивається та трансформується під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників. Адаптивність передбачає здатність екосистеми перетворюватися та 

забезпечити якісно новий результат. Таким результатом можуть бути 

інноваційні трудові послуги;  

інноваційність — забезпечується взаємодією учасників, їх спільними 

інтересами та мотивацією до досягнення найкращого результату. Інноваційна  

трудова послуга формується під впливом злагодженої взаємодії таких 

екосистем ринку праці: державне регулювання, підприємництво, освіта і 

наука, інфраструктура, інтернет. 

Дотримання перелічених принципів допоможе екосистемі ринку праці 

органічно розвиватися та створювати новітній продукт завдяки взаємодії всіх 

її суб’єктів. Інструментом стимулювання розвитку екосистеми ринку праці є  

впровадження стратегії «смарт-спеціалізації». Смарт-спеціалізація полягає у 

фокусуванні знань та поєднанні їх з обмеженою кількістю пріоритетних видів 
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економічної діяльності регіону/країни. Стратегія передбачає взаємодію 

чотирьох складових: бізнесу, науковців, влади та громадськості. Успішний 

приклад — реалізація смарт-спеціалізації у країнах ЄС, результатом якої стала 

розробка 120 стратегій на загальну суму 67 млрд євро [344].  

В Україні обрано три пілотних регіони: Харківська, Запорізька й Одеська 

області. Наразі відбувається формування регіональних команд експертів. 

Упровадження стратегії смарт-спеціалізації регіонів дозволить стимулювати 

розвиток екосистем регіональних ринків праці. Основу стратегії смарт-

спеціалізації становить концепція регіонального розвитку. Ключовими 

завданнями щодо екосистеми ринку праці, які вирішуються в рамках даної 

стратегії, є: 

– розвиток інновацій, що сприяє розвитку наукового потенціалу регіону; 

– розвиток підприємництва, що збільшує попит на робочу силу, створює 

нові робочі міста та призупиняє відплив кадрів із регіонів; 

– розвиток освітньої системи, результатом якого стануть посилення 

наукової інфраструктури, розвиток кадрового потенціалу, зростання попиту на 

наукові дослідження; 

– налагодження взаємодії університетів і підприємництва у справі 

підготовки фахівців, комерціалізації прикладних досліджень; 

– формування цифрового агрегатора екосистеми ринку праці, що 

уможливить налагодження взаємодії між її елементами; 

– залучення громадськості, що дозволить забезпечити зворотний зв’язок 

щодо формування комфортної екосистеми для проживання населення на 

території. 

У цілому реалізація регіональних стратегій смарт-спеціалізації дасть змогу 

стимулювати розвиток екосистеми ринку праці через налагодження взаємодії 

між підприємництвом, наукою, владою та громадськістю. Успішна реалізація 

Стратегії смарт-спеціалізації в регіонах можлива за умови, якщо вона стане 
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частиною Стратегії та соціально-економічного розвитку країни. Водночас 

вона має узгоджуватися зі стратегіями розвитку міст, маленьких містечок та 

селищ обласного підпорядкування. Це зумовлено формуванням єдиних 

цінностей, спрямованих на розвиток економіки країни, розвиток й утримання 

людського потенціалу, адаптацію даних процесів до формування цифрової 

економіки та суспільства. Розроблено концептуальну схему взаємодії, 

гармонізації та взаємної підтримки стратегій розвитку, яка узгоджує інтереси 

національного, регіонального, локального рівнів  (рисунок 5.4).  

Запропонована концептуальна модель взаємодії базується на створенні та 

використанні різнорівневих інформаційних ресурсів, що допомагає узгодити 

цілі, налагодити взаємодію, підвищити ефективність кожної окремої 

інституції та екосистеми загалом на тлі розвитку цифрової інфраструктури. 

Важливим елементом моделі є цифрові технології, які доцільно 

використовувати у трьох площинах:  

– різнорівневі інформаційні ресурси (платформи);  

– цифрові інструменти моніторингу реалізації стратегій (великі дані, хмарні 

технології, блокчейн тощо);  

– цифрові технології модернізації ключових сегментів економіки, науки й освіти. 

Інформаційні  національні / регіональні / локальні ресурси це сукупність джерел 

інформації, яка є критично важливою для забезпечення ефективного розвитку 

підприємництва відповідної території. Названі ресурси доцільно реалізовувати у 

формі єдиної платформи, що складається з платформ органів влади, Державної 

податкової інспекції, ДСЗУ, органів держаної статистики та науково-технічної 

інформації тощо. Платформи мають бути забезпечені зручним інтуїтивним 

пошуковим сервісом, містити актуальну інформацію, бути інтерактивними та 

забезпечувати швидкий зворотний зв'язок, останнє передбачає використання чат-

ботів. 
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Національний інформаційний ресурс

Стратегії національного рівня: 

Стратегія економічного розвитку України;

Стратегія розвитку освіти і науки;

Стратегія розвитку МСП;

Стратегія розвитку цифрової економіки та суспільства;

Стратегія розвитку громадянського суспільства

Регіональний інформаційний ресурс

Локальний інформаційний ресурс

'

Цифрові інструменти реалізації

Стратегії смарт-спеціалізації регіонів 

Підприємництво Освіта і наука

Розвиток конкурентоспроможності регіону.

Формування сприятливого клімату для інвестицій.

Активізація високотехнологічного підприємництва.

Сприяння розвитку  креативної зайнятості.

Формування, розвиток, залучення та утримання 

людського  капіталу в регіоні

Цифрові інструменти реалізації

Людський капітал

 

Рисунок 5.4 – Концептуальна схема взаємодії стратегій розвитку різних рівнів 

управління 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій праці [7]. 
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Інтеграція інформаційних ресурсів у єдину цифрову платформу  є важливим 

засобом збалансування розвитку ринку праці і цифрової економіки через 

узгодження різнорівневих стратегій економічного і соціального зростання з 

політикою зайнятості. 

Слід підкреслити, що політика зайнятості, яка реалізується в Україні, має 

фрагментарний характер і спрямована на розв’язання нагальних питань, таких 

як облік безробітних, допомога у працевлаштуванні, консультування, 

навчання. На думку Ю. Маршавіна, державна політика зайнятості «не 

пов’язується зі складовими макроекономічної політики, інвестиційною, 

кредитно-грошовою, зовнішньоекономічною, податковою і бюджетною 

політикою» [138]. 

Політику зайнятості доцільно пов’язувати й узгоджувати не лише з названими 

сферами державного регулювання, але і з системою освіти і науки, політикою 

щодо стимулювання інновацій, розвитку цифрової економіки та суспільства, 

формування громадського суспільства. Це дозволить створити сприятливі 

умови для формування, розвитку та утримання людського капіталу в країні. 

Запропонована схема взаємодії дозволяє розв’язати зазначену проблему, 

збалансувати всі складові державної політики й узгодити відповідні стратегії 

розвитку.  

Головною метою стратегування має стати розвиток та утримання людського 

капіталу в країні, забезпечення ефективної системи соціального захисту. Її 

досягнення потребує адаптації наявних механізмів регулювання ринку праці, 

розробки та впровадження активних заходів щодо використання цифрових 

інструментів. Серед цілей, що об’єднують і пов’язують різнорівневі стратегії, 

визначено такі: 

– розвиток конкурентоспроможності країни, регіону, міста; 

– стимулювання інновацій, науково-дослідних розробок, запуску нових 

технологічних компаній; 
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– формування інноваційного людського капіталу та утримання його в країні, 

регіоні, місті; 

– збалансування освітньої системи та ринку праці; 

– розвиток цифрової економіки та інфраструктури; 

– формування громадських просторів та розвиток креативної культури; 

– залучення інвестицій у країну, регіон, місто. 

Реалізація наведеної концепції взаємодії різнорівневих стратегій розвитку 

допоможе гармонізувати основні вектори розвитку національної економіки: 

інновації, бізнес, освіту і науку, розвиток і використання людського капіталу. 

З метою адаптації регулювання ринку праці до вимог цифрової економіки 

доцільно визначити сучасні засоби й цифрові інструменти її реалізації. 

Цифрова економіка зумовлює використання разом із стандартними цифрових 

інструментів у сфері регулювання ринку праці. Систематизацію 

запропонованих засобів та інструментів адаптації регулювання ринку праці до 

цифрової економіки наведено в таблиці 5.9. 

Цифрові інструменти уможливлюють адаптацію запропонованих засобів до 

потреб ринку праці в умовах переходу економіки до цифрового формату. 

Використання цифрових інструментів у регулюванні ринку праці дозволить 

ефективно розпоряджатися державними фінансовими ресурсами, скоротити 

час на обробку інформації, забезпечити більшу доступність і відкритість 

ресурсів для робочої сили, знизити рівень бюрократизації процедур державних 

регуляторів, стимулювати розвиток і збереження людського капіталу в країні. 

Важливим напрямом збалансування є впровадження цифрових технологій у 

діяльність державних інституцій, які реалізують політику зайнятості. 
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Таблиця 5.9 – Система засобів та інструментів адаптації регулювання 

національного ринку праці  до умов цифрової економіки 

 

Засоби 
Інструменти 

традиційні цифрові 

1 2 3 

Нормативно-правові 

Нормативна регламентація зайнятості в 

цифровій формі та зайнятості через 

цифрові платформи;  

регламентація відносин між замовником та 

виконавцем (незалежним підрядником) 

через цифрові платформи; 

розробка системи захисту персональних 

даних зайнятих у цифровому сегменті 

ринку 

Законодавчі та 

підзаконні 

акти 

Сховища 

великих 

даних, 

хмарні 

технології, 

кібербезпека 

 

Адміністративні 

Упровадження цифрових технологій у 

діяльність державних інститутів; 

розробка ідентифікації та моніторингу 

зайнятості в цифровій формі;  

розробка цифрових засобів автоматичного 

стягнення податків; 

налагодження взаємодії між цифровими 

соціальними партнерами;  

розробка програм підтримки самозайнятих 

осіб, які займаються цифровим 

підприємництвом 

Державні та 

регіональні 

концепції 

розвитку, 

стратегії і 

програми 

реалізації 

Цифрові 

платформи, 

аналітика 

великих 

даних, 

чат-боти, 

блокчейн, 

діджитал твінс 

(digital twins). 

Економічні 

Розробка системи податкових пільг щодо 

стимулювання створення нових цифрових 

робочих місць; 

фінансова підтримка створення додаткових 

цифрових робочих місць для осіб, які 

втратили роботу; 

фінансова підтримка освітніх програм 

щодо зменшення цифрового розриву між 

особами, які належать до робочої сили; 

розробка програм стимулювання створення 

цифрових робочих місць 

Пільги; 

дотації; 

інвестиції; 

програми 

допомоги з 

безробіття, 

допомога на 

заснування 

власного 

бізнесу 

Хмарні 

обчислення; 

сховища 

великих 

даних; 

блокчейн 
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Продовження таблиці 5.9 

1 2 3 

Освітні 

Запровадження навчання цифрових 

навичок для осіб, які мають статус 

безробітних; 

підтримка руху IТ-волонтерства у сфері 

освіти з метою зменшення «цифрового 

розриву»; 

розробка актуальних програм 

перекваліфікації та підвищення 

кваліфікації з реалізацією у ЗВО та 

закладах професійної освіти 

Освітньо-

професійні 

програми, 

програми 

навчання 

цифровим та 

іншим 

актуальним 

навичках 

Платформи 

онлайн-

навчання, 

Засоби онлайн 

конференцій, 

 

 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій праці [3]. 

 

Загалом засоби регулювання мають бути спрямовані на дві сфери зайнятості, 

які перебувають поза регулюванням національних інститутів: цифрова 

зайнятість та зайнятість через цифрові платформи.  

У сфері цифрової зайнятості необхідно вдосконалити законодавство в 

частині регламентації цифрової зайнятості. Цифрова зайнятість зумовлює 

цифрову трудову міграцію, яка перебуває поза межами регулювання 

національного ринку праці. Це потребує її правового врегулювання. До Закону 

України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI доцільно 

внести відповідні зміни, а саме: доповнити статтю 1 терміном «цифрова 

зайнятість» та критеріями віднесення зайнятості до цифрової. Термінологію та 

критерії наведено в підрозділі 1.2. 

У сфері зайнятості через цифрові платформи доцільно:  

– визначити права, обов’язки і гарантії для всіх сторін, залучених до 

процесу трудового обміну, — виконавців трудових послуг, замовників та 

провайдерів; 
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– запровадити вимоги щодо моніторингу провайдерами легальності 

діяльності користувачів, зокрема у сферах діяльності, які по’вязані з ризиком 

для життя людей (пасажирські перевезення тощо); 

– розробити та впровадити системи забезпечення спільного (провайдер, 

виконавець) медичного страхування зайнятих через цифрові платформи; 

– розробити механізми забезпечення гарантій умов гідної праці виконавцям 

трудових послуг через цифрові платформи (зокрема дотримання мінімальних 

стандартів, обов’язковість оплати за надані послуги, оплата понаднормової 

праці тощо). 

Важливим чинником узгодження розвитку ринку праці і цифрової економіки 

є регіональні стратегії смарт-спеціалізації, які  мають містити заходи цифрової 

модернізації ключових секторів економіки регіону та належної підготовки 

відповідних кадрів.  

Розвиток цих секторів потребує фінансової підтримки, кадрового 

забезпечення та розвинутої інфраструктури.  

 

 

5.4 Стратегічні напрями гармонізації національних ринків праці та освіти 

при переході до цифрової економіки 

 

Підґрунтя ефективної реалізації заходів адаптації стратегії регулювання 

національного ринку праці  при переході до цифрової економіки закладається 

у сфері освіти. Саме в ній формується та розвивається людський капітал. 

Сучасні ринки праці та освіти розбалансовані, заклади освіти із запізненням 

адаптують освітні програми під вимоги ринку праці. Слід підкреслити, що 

наявний дисбаланс посилюється та поглиблюється процесами цифровізації 

економіки. Налагодження взаємодії між ними є пріоритетним завданням 

формування і розвитку людського потенціалу країни. 
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Основними напрямами збалансування ринку праці та цифрової економіки є: 

1. Актуалізація Класифікатора професій. Цифровізація економіки зумовлює 

появу нових професій на ринку праці. Перелік професій, що увійшли до 

Класифікатора професій, не відповідає сучасній цифровій економіці. Чинний 

Класифікатор професій ДК 003:2010 доцільно доповнити такими професіями: 

– аналітик з питань інформаційної безпеки (Information Security Analyst); 

– менеджер продукту (Product Manage); 

– менеджер проєкту (Project manager); 

– розробник сайтів (Web developer); 

– експерт з аналізу та обробки даних (Data Scientist); 

– тестувальник (Quality Assurance engineer); 

– продуктовий дизайнер (Product Designer); 

– дизайнер мобільних застосунків (Mobile Designer); 

– дизайнер ігор (Game designer). 

Характеристику професій, якими пропонується доповнити Класифікатор 

професій, наведено в таблиці  5.10. 

 

Таблиця 5.10 – Характеристика професій, якими пропонується доповнити 

Класифікатор професій 

 

Професія Характеристика Код КП 

1 2 3 

Менеджер 

продукту 

Відповідає за розробку нового продукту, 

дослідження ринку, просування продукту 

на ньому, цінову політику, планування 

індикаторів ефективності продукту 

1493 

Менеджер проєкту Відповідає за успішне виконання проєкту, 

управління проєктом, його ефективність 
1493 

Розробник сайтів Розробляє сайти або вебдодатки  2132.2 

Аналітик з питань 

інформаційної 

безпеки 

Аналізує потенційні і наявні загрози та 

забезпечує захист і збереження інформації  2131.2 
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Продовження таблиці 5.10 

1 2 3 

Експерт з аналізу 

та обробки даних 

Працює  з неструктурованими даними: збір, 

обробка, аналіз, зберігання 
2131.2 

Тестувальник Здійснює тестування компонента або цілої 

системи на виявлення помилок та 

невідповідностей 

2131.2 

Продуктовий 

дизайнер 

Розробляє та вдосконалює способи 

взаємодії користувача з ІТ-продуктом 
2452.1 

Дизайнер 

мобільних 

застосунків  

Розробляє дизайн для мобільних 

застосунків 2452.2 

Дизайнер ігор  Розробляє комп’ютерні та мобільні ігри, 

ігрові приставки 
2452.2 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій праці [7]. 

 

2. Доповнення Переліку креативних індустрій. До Переліку креативних 

індустрій у сфері дослідження і розробок включено тільки один вид 

економічної діяльності 72.20 «Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері суспільних і гуманітарних наук» з розділу 72 «Наукові дослідження та 

розробки» [158]. За характером діяльності дослідницька праця є креативною 

незалежно від сфери її здійснення. У Національному класифікаторі до розділу 

72 «Наукові дослідження та розробки» наведено тлумачення, згідно з яким 

дана діяльність спрямована на здобуття нових знань, розробку технічних 

нововведень, виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, 

упровадження нових процесів, систем та послуг або вдосконалення тих, що 

вже випускалися або були введені в дію [147]. 

До Переліку креативних індустрій доцільно включити розділ 72 повністю, що 

передбачає його доповнення такими видами економічної діяльності: 

72.11 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій», 

72.19 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих 

і технічних наук». 
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У сфері вищої освіти відбувається продукування знань та формування 

людського потенціалу. На думку більшості експертів (69,6%), доцільно 

розширити Перелік креативних індустрій сферою вищої освіти. До Переліку з 

розділу 85 Національного класифікатора включено лише один вид економічної 

діяльності 85.52 «Освіта у сфері культури». Його слід доповнити іншими 

видами економічної діяльності, що належать до сфери вищої освіти, зокрема: 

85.42 «Вища освіта», 85.41 «Фахова передвища освіта», 85.51 «Освіта у сфері 

спорту та відпочинку». 

Експерти підтримали включення до Переліку креативних індустрій діяльності 

у сфері експертних і консультативних послуг. Із розділу 70 «Діяльність 

головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування» 

Національного класифікатора до Переліку креативних індустрій включено 

лише ВЕД 70.21 «Діяльність у сфері зав’язків із громадськістю». У 

Національному класифікаторі наведено таке трактування даного виду 

діяльності: «консультаційні послуги та допомога компаніям та іншим 

організаціям з питань управління, стратегічного й організаційного 

планування; фінансового планування та планування бюджету; маркетингових 

цілей та політики; кадрової політики, встановлення порядку та планування; 

планування виробництва; забезпечення контролю. А також спостереження й 

управління різними підрозділами однієї компанії або підприємства, тобто 

діяльність головних управлінь» [147]. 

Наведений опис підпадає під розуміння сутності креативної діяльності, 

оскільки включає консультації з питань формування стратегії розвитку 

підприємства, що передбачає розробку складних, нестандартних 

управлінських рішень. У зв’язку з цим Перелік креативних індустрій доцільно 

доповнити такими видами економічної діяльності: 70.10 «Діяльність у сфері 

управлінь головних офісів (хед-офісів)», 70.22 «Консультування з питань 

ведення комерційної діяльності». Таким чином, перелік креативних галузей 
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доцільно розширити. Пропозиції щодо внесення нових видів діяльності до 

Переліку наведено в таблиці 5.11. 

 

Таблиця 5.11 – Види діяльності, які доцільно внести до Переліку креативних 

індустрій 

 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

України ДК 009:2010 

Вид економічної діяльності 

72.11 
Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

біотехнологій 

72.19 
Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

інших природничих і технічних наук 

62.03 
Діяльність з керування комп’ютерним 

устаткуванням 

62.09 
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем 

70.10 
Діяльність у сфері управлінь головних офісів (хед-

офісів) 

70.22 
Консультування з питань ведення комерційної 

діяльності 

85.10 Дошкільна освіта 

85.20 Початкова освіта 

85.31 Загальна середня освіта 

85.32 Професійно-технічна освіта 

85.41 
Професійно-технічна освіта на рівні професійно-

технічного навчального закладу 

85.42 Вища освіта 

85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 

Джерело: розроблено автором і висвітлено в науковій праці [7]. 
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Важливими ознаками запропонованих до включення до Переліку видів 

діяльності є їхня нематеріальна природа, інноваційних характер, сприяння 

економічному та соціальному розвитку країни.  

3. Формування цифрових навичок у населення. Цифровізація економіки 

створює попит на інноваційні форми зайнятості. Вимогою до 

конкурентоспроможності фахівця є володіння цифровими навичками. 

Важливим напрямом гармонізації ринків освіти на праці мають стати 

програми формування цифрових навичок на всіх рівнях освітньої системи. 

Тому надзвичайно важливою є оцінка рівня опанування учнями та студентами 

цифрових навичок у рамках формальної освітньої системи.  

На питання «Чи забезпечує національна система освіти достатній рівень 

опанування цифрових навичок здобувачам освіти?» відповіді експертів 

розподілилися нерівномірно за рівнями освіти. Це зумовлено значним 

розшаруванням закладів освіти в Україні, зокрема за забезпеченістю 

комп’ютерною технікою насамперед між сільськими та міськими школами. 

Слід відзначити і нерівномірний доступ до інтернету та мобільного зв’язку 

сільського та міського населення. Структуру розподілу експертних оцінок 

щодо опанування цифрових навичок здобувачами в системі формальної освіти 

наведено на рисунку 5.5. 

На думку експертів, жоден рівень освіти не забезпечує повноцінного 

формування цифрових навичок, про що свідчить незначна частка відповідей 

«так», яка коливається від 6,5% у початковій та середній освіті до 11,1% у 

професійній та 13,9% у вищій. 

Найнижчі експертні оцінки щодо забезпечення навчання цифрових навичок 

припадають на початкову школу, зокрема «так» відповіли лише 7 осіб, або 

6,5%, «частково» — 36 осіб, або 33,3%. Разом зазначені оцінки становлять 

39,8% проти 38,9% респондентів, які відповіли «ні». Щодо середньої школи, 

то 54,6% респондентів вважають, що на цьому рівні відбувається часткове 
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забезпечення навчання цифрових навичок, однак майже третина експертів 

(27,7%) не погоджується з цим. 

 

 

Рисунок 5.5 – Структура оцінки забезпечення опанування цифрових навичок 

здобувачами в національній системі освіти, % 

Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р). 

 

У сфері професійної освіти, на думку 58,3% експертів, частково реалізується 

навчання цифрових навичок, лише 18,5% із цим не погоджуються. Найбільш 

узгоджені оцінки респонденти надали сфері вищої освіти: 74,1% вважають, що 

студенти частково опановують у ній цифрові навички.  

Результати експертного оцінювання свідчать, що національна система 

формальної освіти частково забезпечує формування цифрових навичок. 

Головними недоліками є використання застарілих технологій у системі освіти 

та її відставання від темпів розвитку цифрових технологій.  

Це передбачає реалізацію таких заходів:  

– проведення моніторингу потреби в кадрах із цифровими навичками та 

встановлення рівня задоволеного попиту (виконавці: Державна служба 

зайнятості України у співпраці з ІТ-кластерами, ІТ-компаніями); 
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так частково ні в цьому немає потреби важко відповісти 
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– запровадження освіти для дорослих щодо опанування базових і стандартних 

цифрових навичок (виконавці: Міністерство освіти і науки України, Державна 

служба зайнятості України, Міністерство соціальної політики України, 

волонтерські організації); 

– упровадження у вищу та професійну освіту тренінгів із цифрового 

підприємництва (виконавець: Міністерство освіти і науки України); 

– поширення культури цифрового підприємництва серед населення; 

– упровадження програм «Цифрова грамотність» і «Цифрове 

підприємництво» для осіб, які мають статус безробітних та проходять 

навчання за сприяння міських й обласних центрів зайнятості (виконавець: 

Державна служба зайнятості України); 

– упровадження програм підтримки цифрового підприємництва (виконавець: 

Державна служба зайнятості); 

– підтримка впровадження практик викладання в закладах освіти на змішаній 

основі з використанням ІКТ (виконавець: Міністерство освіти і науки 

України). 

4. Сприяння формуванню креативного класу в Україні. Головною умовою 

розвитку людського потенціалу є розвиток креативних навичок. Креативний 

людський потенціал є основним чинником економічного зростання та 

забезпечує конкурентоспроможність національної економіки. На думку 

переважної більшості експертів (80,6 %), цифровізація соціально-трудової 

сфери є драйвером розвитку креативних індустрій.  

Пріоритетним напрямом у сфері розвитку трудового потенціалу суспільства є 

формування креативних навичок у системі національної освіти. Експертне 

опитування дало змогу оцінити спрямованість формальної освіти на 

формування креативних навичок у здобувачів (за шкалою від 1 до 7, де 1 — 

зовсім не спрямована, 7 — повністю спрямована). Результати оцінювання 

наведено на рисунку 5.6. 
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Рівень освіти 
Шкала  

1 2 3 4 5 6 7 

Початкова 13 13 28,7 21,3 18,5 4,6 0,9 

Середня 7,4 10,2 32,4 31,5 14,8 3,7 0 

Професійна 5,6 4,6 32,4 29,6 21,3 4,6 1,9 

Вища 5,6 3,7 17,6 33,3 25 11,1 3,7 

 

Рисунок 5.6 – Експертна оцінка спрямованості системи формальної освіти в 

Україні на формування креативних навичок у здобувачів освіти, у % 

Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р). 

 

У цілому формальна система освіти забезпечує часткове формування 

креативних навичок у здобувачів. Це не відповідає вимогам ринку праці, про 

що свідчить оцінка експертів попиту на фахівців, які поєднують креативні та 

цифрові навички. У таблиці 5.10 відображено результати експертної оцінки 

посад, на яких  працівники повинні поєднувати навички креативного мислення 

з  цифровими. 

Основними напрямами формування креативного класу в Україні є: 

– упровадження в систему шкільної освіти програм професійної орієнтації, 

які спрямовані на розвиток здібностей і талантів учня, студента та 

допомагають у професійному самовизначенні на всіх етапах розвитку 

особистості; 
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– запровадження освіти для учнів, студентів, дорослих щодо розвитку 

креативних навичок (виконавці: Державна служба зайнятості України, 

Міністерство соціальної політики України, волонтерські організації); 

– запровадження програм реновації покинутих промислових зон (виконавці: 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Державний фонд регіонального розвитку, місцеві 

органи самоврядування). 

 

Таблиця 5.10 – Структура оцінки посад, до яких висуваються вимоги щодо 

поєднання креативного мислення з цифровими навичками, % 

 

Посада 

Варіанти відповіді 

так 
скоріше  

так 

важко 

сказати 

скоріше 

 ні 
ні 

Топ-менеджер 50,9 42,6 3,7 2,8 – 

Державний управлінець 22,2 40,7 20,4 16,7 – 

Дослідник, науковець 50,9 40,7 7,5 0,9 – 

Науково-педагогічний персонал 34,3 51,9 11,1 2,7 – 

Педагогічний персонал 27,8 50,9 14,8 6,5 – 

Інженер 54,6 32,4 10,2 2,8  – 

ІТ-фахівець 83,3 15,8 0,9 – – 

Дизайнер, розробник нових 

продуктів 85,2 13 1,8 – – 

Маркетолог 53,7 40,7 5,6 – – 

Фінансист, економіст, бухгалтер 28,7 41,7 20,4 7,4 1,8 
Джерело: результати експертного опитування, проведеного автором (додаток Р). 

 

5. Узгодження дій інститутів у процесі реалізації напрямів у сферах 

формування цифрового та креативного трудового потенціалу. Даний напрям 

доцільно реалізувати на двох рівнях: мезорівні — через стратегії смарт-

спеціалізації та мікрорівні — через гнучкі технології управління. Співпраця в 

рамках смарт-спеціалізації є взаємовигідною для бізнесу та закладів освіти. Це 

підтверджують такі положення:  
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− реалізація стратегії смарт-спеціалізації створює умови для довільного та 

інтуїтивного продукування стратегічних знань. Інтуїтивне створення 

стратегічних знань полягає у випадковому перетіканні знань з однієї галузі в 

іншу. Довільне формування стратегічних знань передбачає їх створення та 

використання свідомо за рамками визначених предметних галузей [108]. Це 

дозволяє підприємствам і закладам вищої освіти отримувати додатковий 

прибуток, підвищувати рівень конкурентоспроможності та розширювати свою 

нішу на ринку; 

− заклади вищої та фахової освіти налаштовані на підготовку фахівців саме 

для регіону, до якого мають територіальну прив’язку. А підприємці 

зацікавлені в утриманні фахівців у регіоні гідними умовами та оплатою праці. 

Це стимулює розвиток регіональної економіки, сприяє зменшенню відпливу 

молоді до інших регіонів та країн і забезпечує ефективне функціонування та 

взаємодію регіонального ринку праці й регіональних закладів освіти. 

Збалансування інтересів можливе за умови запровадження гнучкого й 

адаптивного підходу до формування освітніх програм закладами з 

урахуванням запитів регіональних бізнес-структур та впровадження 

короткострокових програм для економічно активного населення в рамках 

концепції навчання впродовж життя; 

− науково-прикладні розробки, інноваційні рішення, що можуть генеруватися 

спільними зусиллями представників бізнесу та освіти, — це важливий стимул 

розвитку регіональної економіки. Основними інструментами тут є створення 

технопарків, бізнес-інкубаторів, центрів прикладних досліджень, креативних 

просторів на базі ЗВО;  

− цифровізація бізнес-процесів та навчального процесу допоможе спростити 

взаємодію між учасниками та розвинути цифрову регіональну структуру; 

− підтримка місцевого населення, активної громадськості забезпечить 

лояльність і готовність сприймати зміни, зумовлені розвитком регіону. 
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Розробка та впровадження стратегій смарт-спеціалізацій є дієвим 

інструментом гармонізації ринків праці та освіти, відновлення та реновації 

екосистеми міст обласного значення та маленьких містечок. У рамках стратегії 

розвитку смарт-спеціалізації доцільно реалізовувати програми навчання 

впродовж усього життя за спільної участі ЗВО та бізнесу. Університети  

можуть пропонувати програми формальної та неформальної освіти, брати 

участь у заходах інформальної освіти, а бізнес — консультувати і коригувати 

програми відповідно до сучасних потреб ринку праці. 

На рівні ЗВО головним завданням є підвищення рівня гнучкості та 

адаптивності по відношенню до висококонкурентного зовнішнього 

середовища. Для закладів освіти нагальним завданням є побудова ефективної 

взаємодії з стейкхолдерами — суб’єктами підприємництва, які по суті є 

замовниками потенційних працівників. Таким засобом на рівні закладу освіти 

мають стати гнучкі технології управління. Технологія управління проєктами 

«Scrum» (скрам) базується на забезпеченні ефективної взаємодії всіх учасників 

проєктів.  

Сформулювали та представили технологію «Scrum» Дж. Сазерленд і 

К. Швабер на щорічній дослідницькій конференції OOPSLA'95. Вони 

поширили її використання в багатьох ІТ-компаніях [351; 352]. Ініціаторами 

застосування цієї технології в освітньому процесі є вчителі Ashram College 

(Нідерланди) В. Війнандс  і Альфен-айн-де-Рейне (Alphen aan de Rijn) [363]. 

Доцільність застосування технології «Scrum» у діяльності ЗВО обумовлена 

самою філософією скраму, яка полягає в послідовному підході, заснованому 

на продуктивній роботі команди, до вирішення проєктних завдань шляхом 

поєднання потенціалу креативності її учасників. Застосування технології 

управління проєктами «Scrum» дозволить не тільки вирішити такі проблеми, 

як недосконалі технології навчально-методичного забезпечення в системі 

вищої освіти, застарілі методики викладання, бюрократичне управління 

https://en.wikipedia.org/wiki/OOPSLA
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закладом вищої освіти, складний документообіг, задовгий скалярний ланцюг 

передавання команд тощо, а головне — значно знизити ринкові та фінансові 

ризики ЗВО. 

Слід відзначити, що в системі вищої освіти «Scrum» доцільно розглядати у 

двох площинах: викладання навчальних дисциплін та управління проєктною 

діяльністю ЗВО. Оскільки в роботі [363] детально описано використання цієї 

методології в освітньому процесі, то доцільно зосередити увагу на другій 

складовій. Застосування технології управління проєктами «Scrum» дозволить 

значною мірою підвищити ефективність менеджменту університету, а також 

поліпшити його взаємодію зі стейкхолдерами, що є основою його 

конкурентоспроможності. Додатковою перевагою є можливість використання 

мобільних застосунків, що важливо для цифрового покоління, до якого 

належать студенти. За допомогою мобільних застосунків можна оповіщати 

про зміни в розкладі, листуватися з науковим керівником, отримувати 

інформацію про оцінки, налагоджувати взаємодію в академічній групі тощо. 

Звичайно, використання мобільних застосунків є актуальним і для науково-

педагогічного складу та менеджменту університету.  

Оскільки управління діяльністю ЗВО має свою специфіку, для позначення цієї 

технології доцільно використати термін «Uniscrum», який складається з двох 

частин «Uni» — скорочено від слова University і «scrum» [287]. «Uniscrum» 

являє собою проєктний підхід до управління процесами підготовки 

висококваліфікованих фахівців в університетах, у рамках якого ефективність 

навчальної, методичної, науково-дослідницької, виховної та інших видів 

діяльності забезпечується використанням гнучких інструментів командної 

роботи на засадах креативності та якісного контролю даного процесу. 
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Основними функціями технології «Uniscrum» у діяльності ЗВО є: 

– підвищення якості освітніх послуг на основі самоорганізованості, творчого 

підходу до вирішення ключових проблем у діяльності ЗВО та використання 

інтелектуального потенціалу скрам-команд; 

– формування креативних команд зі складу науково-педагогічних 

працівників, представників влади, бізнесу, студентів, організованих для 

вирішення визначених завдань у сфері вищої освіти; 

– залучення приватних інвестицій до розвитку та підготовки 

висококваліфікованих фахівців у сфері вищої освіти для потреб бізнесу; 

– здійснення наукових досліджень прикладного характеру, спрямованих на 

підвищення ефективності соціально-економічного розвитку регіонів; 

– налагодження взаємодії між університетами та стейкхолдерами — 

представниками бізнесу, місцевої влади та ін. 

Основні принципи управління навчальним закладом: 

– гнучкість — швидке реагування на виклики зовнішнього середовища та 

внесення відповідних змін в освітній продукт.;  

– прозорість — усі аспекти управління мають бути відкритими для всіх 

залучених осіб. Основою цього має стати використання цифрових технологій; 

– контрольованість — якісний моніторинг виконання завдань для одержання 

максимальної ефективності роботи команди над освітнім продуктом; 

– адаптивність — оперативне внесення необхідного коригування завдань до 

процесу чи робочих матеріалів з метою уникнення небажаних відхилень; 

– креативність — вільне, сприятливе для розвитку творчості науково-

педагогічне середовище, що забезпечує гнучкість й ефективність роботи 

скрам-команди; 

– вмотивованість — командна робота на результат підвищує рівень 

мотивації кожного її члену: вмотивованість управлінського складу посилює 

мотивацію викладацького, а той — студентського складу; 
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– взаємодія — консолідація спільних зусиль (керівників ЗВО, їх структурних 

підрозділів, представників влади, бізнесу, громадських організацій, 

студентства), спрямованих на реалізацію комерційних і соціальних проєктів у 

сфері вищої освіти, науки та бізнесу; 

– постійне поліпшення — передбачає, що університет постійно поліпшує 

свою діяльність через експериментування та навчання [287]. 

Для впровадження технології «Scrum» доцільно розглядати діяльність ЗВО як 

комплекс проєктів, якими можуть бути розробка нових й удосконалення 

наявних освітніх програм, вступна кампанія, наукові проєкти тощо. З метою 

успішної реалізації освітнього проєкту важливо сформувати скрам-команду 

(Scrum Teams) та розподілити основні ролі: власник продукту (Product Owner), 

команда помічників власника продукту (Area Product Owners), скрам-майстер 

(Scrum Master) і продуктові команди розробників (Feature Teams). 

В «Uniscrum» роль власника продукту належить фахівцю, який є експертом 

освітнього продукту та розуміє потреби бізнесу. Це ректор університету та / 

або власник закладу вищої освіти, який розуміє, чого має досягти його 

команда. Головною функцією власника освітнього продукту є налагодження 

взаємодії зі стейкхолдерами. Стейкхолдерами є представники бізнесу, 

Міністерство освіти і науки України, Державна служба зайнятості України, 

регіональні та локальні структури підтримки підприємництва, дослідницькі 

компанії, громадські організації тощо. 

Команда помічників власника характерна саме для великих організацій, якою 

і є ЗВО, та має на меті допомогти власнику виконувати свої функції, 

забезпечити ефективність його діяльності. 

Основна функція скрам-майстра полягає в забезпеченні продуктивності 

команди — групи науково-педагогічних працівників, які працюють над 

освітнім продуктом. Його головне завдання — убезпечити команду від зайвих 

втручань зі сторони. Роль скрам-майстра може виконувати завідувач кафедри, 
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гарант групи забезпечення освітньої програми, керівник науково-дослідного 

проєкту, відповідальний секретар приймальної комісії залежно від змісту 

проєкту. Завданнями скрам-майстра також є формування повного переліку 

всіх вимог (завдань) до проєкту й оцінка ефективності його виконання.   

Продуктова команда розробників має складатися з науково-педагогічних 

працівників, які працюють над одним освітнім або науково-дослідним 

проєктом, а також із працівників із крос-функціональними навичками, які 

здатні виконати всі види робіт від початку до завершення проєкту. Усі 

продуктові команди співпрацюють, оскільки вони об’єднанні єдиною метою. 

Важливим етапом планування діяльності команди є розподіл роботи над 

проєктом на декілька частин (спринтів). Кожен етап роботи над освітнім або 

науковим продуктом завершується ретроспективою, де члени команди: 

обговорюють результати, виявляють переваги та недоліки, визначають, як 

можна поліпшити роботу в подальшому. 

Основними підходами до використання технології управлінян проєктами 

«Scrum» у сучасному інформаційному суспільстві є такі [287]: 

емпіричний — передбачає, що знання формуються на основі набутого досвіду, 

тобто на базі одержаних результатів за прийнятими рішеннями. Такий підхід 

дозволяє швидко реагувати на зовнішні виклики та приймати оптимальні 

рішення, спираючись на досвід; 

компетентнісний — тісно пов'язаний з емпіричним і припускає формування 

необхідних компетенцій у всіх учасників освітнього процесу. Його основу 

становить постійне підвищення рівня компетенції адміністративного, 

науково-педагогічного та студентського складу університету;  

цифровий — здійснення управління вищим навчальним закладом із 

використанням сучасних хмарних платформ, що забезпечить можливість 

збільшити ефективність праці, налагодити взаємодію між науково-
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педагогічним персоналом й адміністрацією закладу вищої освіти, а також між 

викладачами та студентами, а також дозволить організовувати взаємодію 

членів університетської науково-педагогічної команди, контролювати якість і 

терміни виконання поставлених завдань. Прикладами цифрових інструментів 

є такі продукти: Trello, Worksection, Scrumdo, Workplace. 

Використання технології «Scrum» в умовах цифрової економіки відкриває нові 

можливості для збільшення ефективності управління в різних сферах людської 

діяльності, особливо у сфері вищої освіти, шляхом більш повного задоволення 

запитів і потреб клієнтів, поліпшення якості послуг, злагодженої командної 

роботи та чіткого управління проєктами. Це є надійною основою підвищення 

конкурентоспроможності університетів за рахунок полегшення доступу до 

ресурсів і більш ефективного їх використання, нарощування соціального 

капіталу (імідж, зв’язки, прихильне середовище та ін.), диверсифікації освітніх 

послуг. 

За допомогою технології «Scrum» на основі залучення до складу скрам-

команд, крім освітян і студентів, представників місцевої влади, бізнес-

структур, громадських організацій, можна успішно реалізовувати окремі 

стратегічні завдання, проєкти та програми соціально-економічного розвитку 

міст і регіонів. Саме університети є місто- і регіоноутворюючими 

інституціями, які мають стати центрами формування інноваційної 

інфраструктури розвитку підприємництва.  

 

 

5.5 Висновки до розділу 5 

 

1 Цифрова  економіка характеризується процесами трансформації зайнятості 

та мотивації праці, які тісно взаємопов’язані та взаємообумовлені. Зайнятість 

в інформаційному суспільстві передусім зорієнтована на накопичення 
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особистого людського капіталу та характеризується високим рівнем вибору та 

мобільності. Розмивання межі між працею і дозвіллям формує нову модель праці, 

за якої улюблена справа для смарт-працівника стає важливішою за розваги та яка 

передбачає нові підходи до створення моделі мотивації.  

При переході до цифрової економіки відбувається трансформація потреб, 

інтересів, мотивів, цілей, поведінки сучасних цифрових працівників. Це 

зумовлює необхідність пошуку нових мотивів і стимулів, оскільки традиційні 

втрачають ефективність. 

У рамках запропонованої моделі мотивації використовуються два підходи до 

мотивації смарт-працівників: компетентнісний і цифровий. Компетентнісний 

спрямований на стимулювання професійного розвитку персоналу і тим самим 

задовольняє потреби працівників у самореалізації, успіху. Цифровий підхід 

забезпечує спрощення комунікації, командну взаємодію за допомогою 

цифрових технологій і постійну актуалізацію цифрових компетенцій 

працівників. 

2 Праця волонтера, з одного боку, сприяє вирішенню суспільних проблем, 

сприяє економічному розвитку країни, а з іншого — допомагає в накопиченні 

особистого людського капіталу та розвитку професіоналізму. Волонтерство в 

Україні набуло поширення після подій на Майдані та сході України, однак 

рівень залучення населення до волонтерського руху є значно нижчим 

порівняно з іншими країнами: у глобальному рейтингу волонтерства Україна 

посідає 81 сходинку серед 144 країн, а за субіндексом волонтерської праці — 

103.  

Обґрунтовано доцільність використання волонтерської діяльності як 

ефективного чинника реалізації програм цифрової грамотності та цифрового 

підприємництва. Визначено, що пріоритетними напрямами підтримки 

інституту волонтерства в цифровій економіці є: формування єдиної цифрової 

платформи з інформацією про потребу у трудових волонтерах, актуальною 
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інформацією про проєкти; правове врегулювання цифрових аспектів 

волонтерської діяльності; доповнення переліку напрямів волонтерської 

діяльності участю волонтерів в освітніх проєктах; сприяння формуванню 

цифрового волонтерства. 

3 Екосистема ринку праці базується на використанні цифрових технологій та 

забезпечує взаємодію спільнот фахівців, роботодавців, державних і 

комерційних структур, навчальних закладів, взаємодія яких заснована на 

функціональній єдності та сприяє створенню продуктів із новими 

характеристиками. Екосистема ринку праці містить такі складові: стратегія 

економічного розвитку країни, регіонів, міст; підприємництво; «освіта, наука, 

інновації»; ресурси для праці; цифрова екосистема; інфраструктура.  

Аналіз показників ефективності екосистеми ринку праці України засвідчив її 

недостатню ефективність і наявність перешкод усередині системи. До 

бар’єрів, що заважають розвитку та еволюції національної екосистеми ринку 

праці, належать: недосконалі механізми забезпечення реалізації стратегії 

економічного розвитку країни; низький рівень підтримки державою 

інноваційних структур, а також якості вищої та професійної освіти; відсутність 

єдиного цифрового агрегатора, що пов’язує в єдине ціле та забезпечує 

ефективну взаємодію всіх структурних елементів екосистеми. 

Ефективна реалізація стратегії смарт-спеціалізації можлива за умови 

налагодження взаємодії на різних рівнях управління економікою 

(національному, регіональному та локальному) за умови взаємної підтримки 

цілей, задекларованих у національних стратегіях, регіональних і локальних 

стратегіях. Розроблена модель взаємодії стратегії розвитку базується на 

використанні цифрових технологій у трьох площинах: різнорівневі 

інформаційні ресурси; цифрові інструменти моніторингу та реалізації; 

цифрова модернізація ключових секторів економіки. 
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4 Гармонізація ринків праці та освіти має реалізовуватися за такими 

напрямами: нормативне врегулювання цифрової зайнятості, актуалізація 

Класифікатора професій, доповнення Переліку креативних індустрій, 

формування цифрових навичок у населення, сприяння формуванню 

креативного класу в країні, налагодження взаємодії інститутів. Важливим 

напрямом збалансування ринку праці та освіти в умовах цифрової економіки 

є запровадження відповідної термінології у правовому просторі, зокрема 

«цифрова зайнятість», «цифровий працівник», і критеріїв їх визначення. 

Невідповідність чинного Класифікатора професій вимогам ринку праці в 

умовах цифровізації спричинила необхідність його доповнення актуальними 

цифровими професіями. Перелік креативних індустрій штучно звужений, 

зокрема у сфері дослідження, експериментальних розробок та освіти. Ці сфери 

за сутністю і результатом діяльності є креативними, що зумовлює доцільність 

його доповнення. Перелік креативних індустрій, затверджений відповідним 

розпорядженням Кабінету Міністрів України, доцільно поширити на всі види 

діяльності у сфері освіти, дослідницьких розробок. 

Важливим стратегічним напрямом збалансування ринку праці з розвитком 

цифрової економіки є гармонізація ринків праці й освіти, яка передбачає два 

рівні реалізації. На мезорівні гармонізація має відбуватися шляхом розробки 

та впровадження регіональних стратегій смарт-спеціалізації, а на рівні закладу 

освіти — через реалізацію гнучких технологій управління проєктами.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації розроблено новий напрям наукових досліджень державної 

політики щодо збалансування розвитку ринку праці та цифрової економіки, в 

основу якого покладено методологію діагностики ринку праці та 

використання концептуальних засад розуміння процесів трансформації праці, 

соціально-трудових відносин і національної економіки загалом. У результаті 

дослідження зроблено такі висновки:  

1 Систематизація етапів еволюції теорій ринку праці свідчить про тісний 

зв’язок між хвилями економічних циклів й упровадженням у практику 

регулювання ринку праці відповідних важелів впливу. Технологічний 

розвиток обумовлює економічні цикли, що, у свою чергу, передбачає 

формування нових інструментів регулювання ринку праці. На висхідних 

хвилях циклів розвитку економіки знижується рівень втручання держави, 

використання фінансових інструментів прямого впливу (виплати допомоги 

по безробіттю, фінансових компенсацій тощо) та збільшується ступінь 

використання опосередкованих інструментів. Для низхідних хвиль 

характерним є посилення втручання держави: збільшення виплат по 

безробіттю, упровадження нових або розширення використання наявних 

фінансово-компенсаційних механізмів як для роботодавців, так і для 

економічно активного населення з метою зниження соціальних ризиків та 

загроз.  

2 Під впливом цифровізації економіки з’являється новий вид зайнятості – 

цифровий, що обумовило необхідність формування й удосконалення 

понятійно-категоріального апарату. Зокрема, запропоновано та 

обґрунтовано трактування таких понять: «цифрова зайнятість» (разом із 

критеріями віднесення зайнятості до цифрової),  «цифровий працівник», 

«цифрове робоче місце», «цифрова посада». Сформовано класифікацію 

типів цифрової зайнятості на основі інноваційності процесу та результату 
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праці на «смарт-зайнятість» та «базову цифрову зайнятість»; запропоновано 

їх визначення, згідно з якими обґрунтовано зростання попиту на цифрову 

смарт-зайнятість при переході національної економіки до V та VI 

технологічних укладів.  

3 Результати дослідження природи і сутності трансформаційних процесів, які 

відбуваються на сучасному ринку праці під впливом глобалізації та 

цифровізації економіки, свідчать про розбалансованість, яка насамперед 

виявляється у відставанні інструментів і засобів його регулювання від 

темпів технологічного розвитку. З метою розуміння сутності природи явищ 

цифровізації праці та соціально-трудових відносин розроблено концепцію 

цифрового ринку праці, суб’єкти якого залучені до глобального цифрового 

виробництва. Визначено передумови й особливості його формування, 

суб’єкти, функції, а також переваги та ризики використання цифрової 

зайнятості у двох площинах: для роботодавця та працівника.  

4 Встановлено, що для діагностики ринку праці в умовах цифрової економіки 

недостатньо існуючих у цій царині методів й інструментів. Запропоновано 

методологію, в основу якої покладено два комплексних параметри: 

гнучкість і соціальний захист. Діагностика гнучкості ринку праці включає 

оцінку зовнішньої, внутрішньої, цифрової та гнучкості заробітної плати. 

Діагностика соціального захисту передбачає оцінку захисту робочих місць, 

підтримки зайнятості, гарантування виплати заробленого доходу та 

комплексного соціального захисту. Методологія базується на двох 

підходах: адаптаційному й оптимізаційному, що дає змогу адаптувати її до 

поточної ситуації на ринку праці. 

5 Діагностика національного ринку праці засвідчила, що однією з найбільших 

проблем національного ринку праці є збільшення обсягів трудової міграції, 

у тому числі висококваліфікованих професіоналів. Значний відплив 

людського капіталу з країни зумовлений внутрішніми та зовнішніми 
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чинниками, що стало підґрунтям для систематизації чинників впливу на 

розвиток й утримання інноваційного людського капіталу за рівнем 

виникнення на внутрішні (якісні характеристики) та зовнішні з одночасним 

об’єднанням у пари за змістовною ознакою (навички – система освіти; 

талант – конкуренція; креативне мислення – соціально-культурне 

середовище; внутрішня мотивація – зовнішня мотивація; здоров’я – система 

охорони здоров’я; мережева взаємодія – ІКТ). Виявлено тісний 

взаємозв’язок і взаємообумовленість між трансформацією людського 

капіталу та формами зайнятості. 

6 У рамках запропонованого підходу до визначення місця і ролі штучного 

інтелекту в процесі праці, заснованого на класифікації праці за ступенем 

взаємодії в ній людини зі штучним інтелектом, встановлено передумови 

зміни статусу штучного інтелекту на ринку праці з об’єкта на суб’єкт. 

Досліджено можливості заміщення людської праці штучним інтелектом на 

основі класифікації праці за рівнем участі людини у трудовому процесі. 

Сформовано двофакторну модель трудової діяльності, яка базується на рівні 

складності завдань, що підлягають розв’язанню, та креативності. Модель 

становить основу для визначення місця  людини і штучного інтелекту в 

цифровій економіці. 

7 Виявлено, визначено й обґрунтовано зміни у процесі праці під впливом ІКТ 

і використання штучного інтелекту у двох аспектах. Перший аспект 

пов'язаний зі скороченням ступеня використання людської «живої праці» 

внаслідок роботизації процесів виробництва та сервісу до повного її 

зникнення і заміни на «уречевлену» у певних видах діяльності. У таких 

випадках джерелом прибутку стає не людська праця, а «трудова діяльність» 

роботів, штучного інтелекту, які виступають у ролі об’єктів ринку праці. 

Другий аспект полягає у збільшенні цінності «живої праці» в тих сферах 

діяльності, де робототехніка і штучний інтелект не можуть замінити 
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працівника. Унікальність запропонованих трудових послуг збільшує їх 

вартість на ринку праці.  

8 З огляду на теоретичну недослідженість явища і поняття «цифрова трудова 

міграція» доробком автора є його трактування як цифрового переміщення 

працівника без зміни місця резиденції з метою надання трудових цифрових 

послуг замовникам (роботодавцям), якщо останні територіально 

розташовані в іншому географічному місці. Цифрові технології віртуальних 

офісів надають можливість цифровому мігранту бути залученим до складу 

бізнес-команди для роботи над проєктом без будь-яких територіальних 

обмежень. На цій теоретичній основі виявлено переваги та недоліки 

цифрової трудової міграції для країн-реципієнтів і країн-донорів. 

Встановлено, що головні відмінності цифрової трудової міграції від 

експорту цифрових послуг стосуються укладання трудової угоди та сплати 

відповідних податків. 

9 Дістали розвитку теоретичні положення про креативну працю і зайнятість, 

що дозволило запропонувати класифікацію трудової діяльності на основі 

поєднання у процесі праці креативності та діджиталізації. Виокремлено 

п’ять основних типів креативно-цифрової зайнятості, що допомагає 

сформувати нові підходи до мотивації праці. Цю класифікацію використано 

для визначення пріоритетів національної стратегії розвитку людського 

капіталу. 

10 Для діагностики національного ринку праці в умовах цифровізації 

економіки, зокрема для оцінки цифрової зайнятості, використано гіпотезу, 

згідно з якою найвищого рівня вона сягає в таких видах економічної 

діяльності: видання програмного забезпечення; телекомунікації 

(електрозв'язок); комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана 

з ними діяльність; надання інформаційних послуг. Визначено кількість 

зайнятих і результативність їхньої діяльності за такими показниками, як 
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обсяг реалізованої продукції та додана вартість. За результатами побудови 

трендів виконано прогнозну оцінку зростання цифрової зайнятості та 

поліпшення економічних результатів такої діяльності до 2023 р. 

Встановлено часткову гнучкість і низький рівень соціального захисту на 

національному ринку праці (про це передусім свідчать низький рівень 

оплати праці, прихована дискримінація, значний тіньовий сектор у 

соціально-трудовій сфері, недосконалі інструменти регулювання 

зайнятості) 

11 Для адаптації вищої освіти до потреб цифрового ринку праці ключовою 

характеристикою є інноваційність. Розвинуто класифікацію інновацій 

закладів вищої освіти за сферою їх продукування (інновації продукту, 

технологій та організаційні), на основі якої виконано аналіз їх діяльності. 

Встановлено недостатній рівень інноваційності продукту (невідповідність 

навичок випускників потребам цифрової економіки, низька частка 

здобувачів, які закінчують аспірантуру і докторантуру захистом дисертацій; 

аутсайдерські позиції національних закладів вищої освіти в міжнародних 

рейтингах), обумовлений низьким ступенем технологічності закладів вищої 

освіти та складною бюрократичною структурою управління в них. Для 

створення і постійної адаптації якісних освітніх програм, імплементація 

яких забезпечить підготовку фахівців із навичками та знаннями, що 

відповідають потребам роботодавців і вимогам цифрової економіки, 

розроблено методичні рекомендації щодо використання методології 

управління проєктами Scrum у діяльності закладів вищої освіти. 

12 В умовах цифрової економіки суттєво змінюються підходи до мотивації 

працівників. Запропоновано модель стимулювання працівників, 

спрямованих на інноваційну діяльність, яка дозволяє сформувати систему 

мотивації відповідно до рівня цифровізації та креативності трудової 

діяльності. Модель заснована на двовекторній оцінці діяльності працівника, 

компетентнісному і цифровому підходах, а також ураховує очікування 
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працівника та роботодавця. Ця модель є ефективним інструментом 

утримання інноваційного людського капіталу всередині країни. 

13 Доведено, що волонтерська діяльність є дієвим засобом упровадження 

програм цифрової грамотності для населення. З метою сприяння її 

поширенню розроблено стратегічні імперативи підтримки волонтерської 

діяльності регуляторного (правове врегулювання волонтерської діяльності 

у сфері цифровізації, включення можливості волонтерства в освітній 

діяльності) та інформаційного характеру (упровадження цифрової 

волонтерської платформи, поширення обізнаності населення про ІТ-

волонтерство). 

14 Запропонований підхід до визначення ринку праці як екосистеми 

заснований на його адаптації до умов, викликаних цифровізацією. 

Концептуальна модель екосистеми національного ринку праці включає: 

стратегії економічного розвитку; підприємництво, освітню і наукову 

складову; ресурси для праці; необхідну цифрову інфраструктуру й 

інфраструктуру людського розвитку. За результатами виконаної оцінки 

ефективності екосистеми національного ринку праці встановлено, що її 

основними недоліками є: недосконалість стратегій розвитку країни та 

регіонів, непослідовність їх реалізації; несприятливий клімат для розвитку 

інноваційних бізнес-структур; низька якість підготовки фахівців у закладах 

вищої та професійно-технічної освіти з точки зору можливості 

працевлаштування в умовах використання сучасних цифрових технологій; 

низька ефективність взаємодії між її складовими. Авторська концептуальна 

схема взаємодії різних за рівнем і змістом стратегій розвитку з 

використанням ІКТ уможливить підвищення ефективності стратегічного 

планування та реалізації запланованих заходів. 
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15 Збалансування ринку праці й освітніх послуг в умовах цифровізації 

економіки набуває особливої важливості. Для вирішення цієї проблеми 

обґрунтовано такі напрями: актуалізація чинного Класифікатора професій; 

розширення Переліку креативних індустрій; розробка та імплементація 

державної програми формування цифрових навичок у населення; сприяння 

формуванню креативного класу в країні. Чинний Класифікатор професій 

запропоновано доповнити актуальними цифровими професіями (менеджер 

проєкту, менеджер продукту, розробник сайтів, аналітик з питань 

інформаційної безпеки, продуктовий дизайнер та ін.), а Перелік креативних 

індустрій – видами діяльності у сфері освіти і дослідницьких розробок, які 

за сутністю є креативними.  
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Додаток В 

Структура національного багатства 

 
Рисунок – Структура національного багатства 

Джерело: за даними The World Bank [403]. 
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Додаток Д 

Зайнятість в ІТ-секторі 

 
Рисунок Д 1 – Зайнятість у ІТ-секторі, млн осіб 

 

 

 
Рисунок Д 2. – Частка зайнятих у ІТ-секторі 

 
Джерело: за даними European Commission [364]. 
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Додаток Е 

Перелік найменш розвинутих країн світу 

 

Таблиця – Перелік найменш розвинутих країн світу на 13 грудня 2018 р. 

 

1 Афганістан  25  Малаві  

2  Ангола (will graduate on 12 

February 2021)  

26  Малі  

3  Бангладеш  27  Мавританія 

4  Бенін 28  Мозамбік  

5  Бутан (will graduate on 13 

December 2023)  

29  М’янма 

6  Буркіна-Фасо  30  Непал 

7  Бурунді 31  Нігер 

8  Камбоджа  32  Руанда  

9  Центрально-Африканська 

Республіка  

33  Сан-Томе і Принсіпі (will 

graduate on 13 December 

2024)  

10  Чад  34  Сенегал 

11  Коморські острови 35  Сьєрра-Леоне  

12  Демократична Республіка 

Конго  

36  Соломонові Острови (will 

graduate on 13 December 

2024)  

13  Джибуті 37  Сомалі  

14  Еритрея  38  Південний Судан  

15  Ефіопія 39  Судан 

16  Гамбія  40  Східний Тимор  

17  Гвінея 41  Того  

18  Гвінея-Бісау 42  Тувалу  

19  Гаїті  43  Уганда 

20  Кірибату 44  Танзанія  

21  Лаос  45  Вануату (will graduate on 4 

December 2020)  

22  Лесото 46  Ємен 

23  Ліберія 47  Замбія 

24  Мадагаскар  
Джерело: за даними UNCTAD [307]. 
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Додаток Ж 

Бідність у світі в динаміці 
 

 
Рисунок – Бідність у світі в динаміці з 1990 по 2015 р. 

 

Джерело: за даними The World Bank [374]. 
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Додаток К 

Ринок ІТ-фрілансу СхідноїЄвропи 

 

 
Рисунок К. 1 – Частки країн-фрілансерів на ринку Східної Європи, 2016 р. 

 

 

 
Рисунок К. 2 – Погодинна ставка за країнами на ринку аутсорс-послуг, 

2016 р. 
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Рисунок К 3. – Частки країн — замовників аутсорс-послуг, 2016 р. 

 

 
Рисунок  К 4 – Розподіл країн за сумою замовлень, 2016 р. 

 
Джерело: за даними Top$dev [196]. 
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Додаток Л 

Структура зайнятості світової економіки 

 

 
 

Рисунок – Розподіл зайнятості за секторами економіки 

 
Джерело: за даними ILO [392]. 
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Таблиця Л 1 – Зайнятість у сфері сільського господарства (за даними МОП), 

% від загальної кількості зайнятих 

 

Країна 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Гонконг, 

особливий 

адм. район 

Китаю 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

Фінляндія 6,2 4,6 4,4 4,2 4,2 4,1 4,3 4,2 3,9 3,9 3,8 

США 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1.6 1,7 1,7 1,7 1,6 

Норвегія 4,3 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 2,1 2,0 

Нідерланди 3,3 2,8 3,1 2,8 2,7 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 

Швейцарія 4,8 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 3,5 3,4 

Сінгапур 0,1 0,1 0,1 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,1 0,1 0,1 

Швеція 2,4 2,2 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 

Люксембург 2,4 1,4 1,1 1,2 1,3 1,6 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 

Японія 5,1 4,2 4,1 4,0 3,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 

Південна 

Корея 

 

10,6 

 

7,0 

 

6,6 

 

6,4 

 

6,2 

 

6,1 

 

5,7 

 

5,2 

 

4,9 

 

4,9 

 

4,8 

Велика 

Британія 

 

1,5 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,3 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

 

 

Таблиця Л 2 – Зайнятість у сфері виробництва (за даними МОП), % від 

загальної кількості зайнятих 
 

Країна 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Гонконг, 

особливий 

адм. район 

Китаю 

 

 

 

20,3 

 

 

 

13,7 

 

 

 

13,3 

 

 

 

13,1 

 

 

 

12,8 

 

 

 

13,1 

 

 

 

13,3 

 

 

 

13,3 

 

 

 

13,2 

 

 

 

13,0 

 

 

 

12,9 

Фінляндія 28,0 23,9 23,3 23,0 22,8 22,8 21,9 21,7 22,2 22,3 22,1 

США 23,3 18,9 18,5 18,6 18,5 18,8 19,0 18,9 18,8 18,9 18,8 

Норвегія 21,8 20,2 19,7 20,2 20,2 20,3 20,4 20,1 19,5 19,5 19,5 

Нідерланди 21,6 18,0 17,6 17,2 17,2 16,5 16,2 16,4 16,5 16,5 16,4 

Швейцарія 25,0 22,1 22,4 22,3 21,6 21,8 21,3 20,8 20,6 20,7 20,6 

Сінгапур 33,9 31,4 30,4 19,8 19,4 18,7 16,7 16,4 16,3 16,3 16,2 

Швеція 24,6 20,2 19,9 19,9 19,6 19,2 18,6 18,3 18,2 18,1 18,0 

Люксембург 20,8 12,9 13,3 13,4 12,7 12,0 11,0 12,5 12,1 11,9 11,7 

Японія 31,4 26,3 25,7 25,5 26,2 26,2 25,2 25,9 25,6 25,6 25,3 

Південна 

Корея. 

 

28,1 

 

24,4 

 

24,9 

 

24,8 

 

24,5 

 

24,4 

 

24,6 

 

25,1 

 

24,9 

 

24,8 

 

24,6 

Велика 

Британія 

 

25,2 

 

19,6 

 

19,2 

 

19,2 

 

19,1 

 

18,9 

 

19,0 

 

18,7 

 

18,5 

 

18,4 

 

18,2 
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Таблиця Л 3 – Зайнятість у сфері послуг (за даними МОП), % від загальної 

кількості зайнятих 

 
Країна 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Гонконг, 

особливий 

адм. район 

Китаю 79,4 86,1 86,4 86,7 87,2 86,7 86,4 86,5 86,6 86,7 86,8 

Фінляндія 65,8 71,4 72,3 72,8 73,1 73,0 73,8 74,1 74,0 73,8 74,1 

США 74,8 79,6 79,9 79,8 79,9 79,7 79,4 79,5 79,5 79,4 79,5 

Норвегія 73,9 77,1 77,8 77,4 77,5 77,5 77,3 77,9 78,4 78,5 78,5 

Нідерланди 75,1 79,2 79,3 80,0 80,1 81,4 81,5 81,2 81,3 81,3 81,5 

Швейцарія 70,2 74,6 74,1 74,2 74,9 74,7 75,1 75,8 76,0 75,8 76,0 

Сінгапур 66,0 68,5 69,5 79,2 79,5 80,1 82,3 82,7 83,6 83,6 83,7 

Швеція 73,0 77,7 78,0 78,1 78,3 78,8 79,4 79,7 79,9 80,0 80,2 

Люксембург 76,8 85,7 85,6 85,4 86,0 86,4 87,6 86,4 86,9 87,1 87,3 

Японія 63,5 69,5 70,2 70,5 69,9 70,1 71,1 70,5 70,9 70,9 71,3 

Південна 

Корея 61,3 68,5 68,5 68,9 69,3 69,5 69,7 69,7 70,2 70,3 70,6 

Велика 

Британія 73,3 79,3 79,6 79,6 79,7 80,1 79,8 80,2 80,4 80,5 80,7 

 
Джерело: Складено автором за даними The World Bank [390]. 
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Додаток Н 

Україна у  Індексу глобальної конкурентоспроможності 

 

Таблиця – Позиції України за компонентами Індексу глобвльної 

конкурентоспроможності 

 
Індекс глобальної конкурентоспроможності  2018 

(140 країн) 

83 місце 

2019 

(141 країна) 

85 місце 

1 Інституції 110 116 

Безпека – 104 

 Організована злочинність 111 110 

 Показники вбивства 99 100 

 Випадки тероризму  131 132 

 Надійність поліцейських служб 97 101 

Соціальний капітал – 118 

 Соціальний капітал 107 109 

Перевірки та противаги – 84 

 Прозорість бюджету 49 39 

 Незалежність судів 117 105 

 Ефективність правової бази 107 95 

 Свобода преси 82 81 

Діяльність державного сектору – 72 

 Рівень державного регулювання 67 62 

 Ефективність правової бази при вирішенні спорів  103 88 

 Індекс електронного врядування 72 72 

Прозорість – 104 

 Масштаби корупції 109 104 

Право власності – 109 

 Право власності 129 128 

 Захист інтелектуальної власності 114 118 

 Якість управління земельними ресурсами 74 76 

Корпоративне управління – 91 

 Стійкість стандартів аудиту і звітності 120 118 

 Урегульованість конфлікту інтересів  95 85 

 Корпоративне управління 56 55 

Перспективна орієнтованість влади 115 94 

 Уряд, що забезпечує стабільність політики – 115 

 Реагування уряду на зміни – 98 

 Адаптивність нормативно-правової бази до цифрових 

 бізнес-моделей  

– 89 

 Довгострокове бачення уряду – 104 

 Регулювання енергоефективності – 53 

 Регулювання відновлюваної енергії – 43 

 Діючі договори щодо довкілля – 95 

2 Інфраструктура 57 57 

Транспортна інфраструктура – 59 

 Індекс дорожної сітки (дорожне сполучення) 51 59 

 Якість доріг 123 114 

 Щільність покриття залізничними шляхами 23 25 

 Ефективність залізничних послуг 37 34 

 Охопленість аеропортами 53 53 

 Ефективність авіасервісу 94 101 
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 Індекс обслуговування лінійним судоплавством 43 57 

 Ефективність сервісу у морських портах 77 78 

Комунальна інфраструктура – 71 

 Доступ до електропостачання – 2 

 Якість електропостачання – 64 

 Вплив небезпечної питної води – 67 

 Надійність водопостачання – 80 

3 Впровадження ІКТ 77 78 

 Охопленість мобільним стільниковим зв’язком 33 60 

 Охопленість мобільним широкосмуговим зв’язком 105 109 

 Охопленість фіксованим широкосмуговим 

 підключенням до Інтернету 

66 68 

 Охопленість волокно-оптичним підключенням до 

 Інтернету 

38 46 

 Інтернет користувачі 83 84 

4 Макроекономічна стабільність 131 133 

 Інфляція 130 131 

 Данаміка боргу 113 114 

5 Здоров’я 94 101 

 Очікувана тривалість життя 93 100 

6 Навички (кваліфікація) 46 44 

Поточна робоча сила – 52 

 Середня тривалість шкільного навчання 51 51 

Навички поточної робочої сили – 53 

 Охопленість підготовкою персоналу 74 65 

 Якість професійної підготовки 63 65 

 Кваліфікація випускників 62 54 

 Навички роботи з цифровими технологіями 55 56 

 Зручність пошуку кваліфікованого персоналу 54 53 

Майбутня робоча сила – 37 

 Очікувана тривалість шкільного навчання  54 

Навички майбутньої робочої сили – 26 

 Критичне мислення у викладанні 41 31 

 Рівень навантаження на вчителів у початковій школі 32 33 

7 Ринок товарів 73 57 

Внутрішня конкуренція – 90 

 Спотворюючий вплив податків та субсидій на 

 конкуренцію 

114 104 

 Маштаби монополізації ринку 110 89 

 Конкуренція на ринку послуг 80 77 

Відкритість торгівлі  – 32 

 Поширеність нетарифних бар’єрів 104 91 

 Торгівельні тарифи 44 43 

 Складність тарифів 67 66 

 Ефективність процесу оформлення товарів  90 90 

 Відкритість торгівлі послугами 60 – 

8 Ринок праці 66 59 

Гнучкість – 61 

 Виплати при звільнені 47 44 

 Практики найму та звільнення працівників 36 34 

 Взаємовідносини працівник – роботодавець 79 88 

 Гнучкість заробітної плати 130 110 

 Активна політика у сфері зайнятості 59 52 

 Права працівників  97 93 

 Легкість найму іноземців 73 65 
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 Внутрішня мобільність робочої сили  91 81 

Меритократія та мотивація: – 63 

 Акцент на професійний менеджмент 108 89 

 Оплата за продуктивність 53 45 

 Частка жінок у загальній кількості працюючих  47 46 

 Рівень податків на працю  106 124 

9 Фінансова система 117 136 

Глибина – 97 

 Внутрішне кредитування приватного сектору 56 76 

 Фінансування МСП 118 112 

 Доступність венчурного капіталу 92 80 

 Ринкова капіталізація 77 112 

 Страхові внески 76 78 

Стабільність – 141 

 Платоспроможність банків 135 131 

 Проблемні позики 136 139 

 Кредитний розрив 4 1 

 Ставки регулятивного капіталу банків 84 120 

10 Ємність ринку 47 47 

 ВВП за КПС 49 48 

 Імпорт товарів і послуг 42 44 

11 Динаміка бізнесу 86 85 

Адміністративні вимоги – 90 

 Вартість започаткування бізнесу 18 14 

 Час для започаткування бізнесу 37 39 

 Відновлення платоспроможності 129 129 

 Нормативно-правова база у сфері бнкрутства 93 88 

Підприємницька культура – 73 

 Ставлення до ризику підприємницької діяльності 17 18 

 Готовність делегувати повноваження 97 73 

 Зростання інноваційних компаній 112 109 

 Компанії, охоплені деструктуивними ідеями 84 102 

12 Спроможність до інновацій 58 60 

Взаємодія та різноманітність – 70 

 Різноманітність робочої сили 62 59 

 Ситуація з розвитком кластерів  106 96 

 Міжнародне співробітництво у реєстрації спільних 

 винаходів 

56 55 

 Багатостороннє співробітництво 56 58 

Дослідження та розробки – 59 

 Наукові публікації  50 50 

 Заявки на патенти 62 62 

 Витрати на науково-дослідні роботи у % від ВВП 56 67 

 Якість дослідницьких установ 44 44 

Комерціалізація – 60 

 Досвідченість покупця  74 65 

 Заявки на знаки для товарів і послуг 60 59 

 Джерело: складено автором за даними WEF [366, 367]. 
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Додаток М 

162 майбутні професії: підготовка до вакансій, яких ще не існує  

 

Personal Rapid Transit Systems (PRTs) 
1. Station Designers & Architects. 

2. Circulation Engineers. 

3. Traffic Flow Analyzers. 

4. Command Center Operators. 

5. Traffic Transitionists. 

6. Impact Minimizers. 

7. Demand Optimizers. 

8. Secondary Opportunity Developers. 

9. Feedback Loopers. 

10. Construction Teams.  

Atmospheric Water Harvesters 

11. Site Collection Lease Managers. 

12. System Architects. 

13. Water Supply Transitionists. 

14. Purification Monitors. 

15. Impact Assessors. 

Creating the God Globe 

16. Global System Architect. 

17. Data Integration Manager. 

18. Inflectionists — Those who can pinpoint the optimal intersection of time, 

place, and information for change to occur. 

19. Fear Containment Managers. 

20. Privacy Theorists, Philosophers, and Ethicists. 

 

The Sharing Economy  
21. Sharability Auditors — People who analyze homes and businesses for sharable 

assets. 

22. Corporate Sharing Managers. 

23. Opportunity Spotters. 

24. Impact Assessors. 

25. Involvement Specialists. 

The Quantified Self 

26. Quantified Self Assessment Auditors. 

27. Data Contexualists. 

28. Deficiency Analyzers. 
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29. Skill Quantifiers. 

30. Bio-Waste Optimizers. 

31. Guardians of Privacy. 

Future Sports 

32. Simulation Specialists. 

33. Genetic Modification Designers and Engineers. 

34. Body Modification Ethicists. 

35. Athlete Qualification Analyzers. 

36. Cradle to Grave Lifecycle Managers. 

37. Super Baby Designers. 

38. Super Baby Psychologists. 

39. Super Baby Advocates. 

Commercial Drone Industry 

40. Drone Classification Gurus — Different laws will apply to different. 

classifications of drone vehicles. 

41. Drone Standards Specialists. 

42. Drone Docking Designers and Engineers. 

43. Operator Certification Specialists. 

44. Environmental Minimizers. 

45. Drone Traffic Optimizers. 

46. Automation Engineers. 

47. Backlash Minimizers. 

Our Trillion-Sensor Future 

48. Sensor Inventors, Designers, and Engineers. 

49. Data Stream Organizers. 

50. Failure Point Assessors. 

51. Data Transmission Optimizers. 

52. System Anthropologists. 

53. Data Actuaries. 

54. Last Milers. 

 

3D Printing 
55. Automation Auditors — Assessing what parts, processes, and systems can be 

automated. 

56. Material Experts. 

57. Design Engineers. 

58. Cost Estimators. 

59. 3Dimensionalists — Those with an innate ability to think three dimensionally. 

60. 3D Printer “Ink” Developers. 

61. 3D Food Printer Chef. 

62. 3D Printed Clothing Fashion Designers, Material Specialists, and Stylists. 
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63. Organ Agents — 3D printed organs are now being created and are in hot 

demand. 

64. Manufacturing Process Consultants. 

65. Maintenance Guys. 

 

Internet of Things 

66. Locationists. 

67. Lifestyle Auditors. 

68. Efficiency Consultants. 

69. Ownership Network Setup Specialists.  

70. Augmented Reality Architects.  

71. Avatar Relationship Managers.  

Big Data 

72. Data Interface Mavens. 

73. Opportunity Spotters. 

74. Waste Data Managers.  

75. Computer Personality Designers.  

76. Data Hostage Specialists. 

77. Smart Contact App Developers. 

 

Crypto Currencies & Alternative Financial Systems 
78. Crypto Currency Bankers, Regulators, and Lawyers. 

79. Currency Adoption Specialists. 

80. Anonymity Advocates. 

81. Theft Recovery Specialists. 

82. Crypto Currency Theorists, Philosophers, and Evangelists. 

83. Currency Strategists. 

84. Monetary Exchange Interface Experts. 

85. Standards Developers. 

86. Lending Tacticians. 

87. Seed Capitalists. 

88. Privacy Managers. 

89. Secondary Opportunity Maximizers. 

 

Micro Grid Conversion 
90. Micro Grid Strategists. 

91. Mass Energy Storage. 

92. System Transitionists. 

93. Power Conversion Specialists. 

94. Efficiency Optimizers. 

95. Benefits Translators. 

96. Secondary Opportunity Expansionists. 

97. Backlash Minimizers. 
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Contour Crafted Houses 

98. Construction Material Designers. 

99. Structural Engineers. 

100. Site Planners. 

101. Setup Teams. 

102. Tear-Down Teams. 

103. Cleanup Teams. 

 

Driverless Everything 
104. Delivery Dispatchers. 

105. Traffic Monitoring System Planners, Designers, and Operators. 

106. Automated Traffic Architects and Engineers. 

107. Driverless “Ride Experience” Designers. 

108. Driverless Operating System Engineers. 

109. Emergency Crews for when things go wrong. 

 

Bio-Factories 
110. Nano-Medics.  

111. Bio-Factory Doctors, Strategists, and Developers. 

112. DNA Scientists. 

113. Gene Sequencers. 

114. Treatment Monitors. 

 

Micro-Colleges  
115. School Designers. 

116. Policy Advisors. 

117. Career Transitionists. 

118. Goal Counselors. 

119. Student Relationship Managers. 

120. Student Mentors, Coaches, and Counselors. 

 

Senior Living 
121. Legacists — Managing people’s legacy. 

122. Lifestyle Housing Designers. 

123. Aging Specialists. 

124. Situational Therapists. 

125. Life-Stage Attendants. 

126. Memorial Designers. 

127. Octogenarian Service Providers. 

 

Future Agriculture 
128. Plant-Jackers and Tree-Jackers. 

129. Molecular Gastronomists. 
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130. Bio-Meat Factory Engineers. 

131. Supply Chain Optimizers. 

132. Urban Agriculturalists — Why ship food all the way around the world when it 

can be grown next door. 

133. Bio-Hacking Inspectors and Security. 

134. Swarmbot and Drone Operators and Managers. 

135. Plant Educators. 

136. Plant Psychologists & Plant Therapists. 

 

The Dismantlers 
137. Prison System Dismantlers.  

138. Hospital and Healthcare Dismantlers. 

139. Income Tax System Dismantlers.  

140. Government Agency Dismantlers.  

141. Education System Dismantlers.  

142. College and University Dismantlers.  

143. Airport Security Systems Dismantlers. 

144. Airport Customs Dismantlers. 

 

Extreme Innovation 
145. Extinction Revivalists.  

146. Robotic Earthworm Drivers.  

147. Avatar Designers.  

148. Gravity Pullers.  

149. Time Hackers.  

150. Clone Ranchers.  

151. Body Part & Limb Makers.  

152. Global System Architects.  

153. Memory Augmentation Therapists.  

154. Time Brokers — Time Bank Traders.  

155. Space-Based Power System Designers.  

156. Brain Quants. 

157. Nano-Weapons Specialists.  

158. Lip Designers.  

159. Earthquake Forecasters. 

160. “Heavy Air” Engineers.  

161. Amnesia Surgeons.  

162. Geoengineers.  

 
Джерело: за даними [275] 
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Рисунок – Частка випускників ЗВО на ринку аутсорсу ІТ-послуг Східної Європи 
Джерело: за даними Top$dev [195]. 
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Додаток Р 

 

АНКЕТА ЕКСПЕРТА 
З ПРОБЛЕМ РИНКУ ПРАЦІ ТА ВИКЛИКІВ ФОРМУВАННЯ 

ЦИФРОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 

Цифровізація економіки трансформує процес, зміст та характер праці та 

зумовлює формування цифрового сегменту ринку праці. Названі чинники 

несуть загрози національному ринку праці, серед яких  доцільно назвати 

низький соціальний захист цифрових працівників, цифрову трудову міграцію, 

відтік людського інноваційного та креативного капіталу, зниження якості 

трудового потенціалу нашої країни. У законодавчому полі недостатньо 

розробленими залишаються питання цифрової зайнятості, зайнятості через 

цифрові платформи, не визначені сучасні цифрові інструменти регулювання 

такої зайнятості. 

Система державного регулювання національного ринку праці в сучасних 

умовах потребує формування стратегічних пріоритетів територіального 

розвитку, узгодження їх зі Стратегією соціально-економічного розвитку 

країни та розробки сучасних інструментів регулювання цифрового сегменту 

ринку праці. Цим проблемам присвячено це експертне опитування.  

Просимо Вас надати відповіді на поставлені питання анкети. Ваша експертна 

думка в розв'язанні означеної  проблеми дуже важлива!  

Результати експертного опитування будуть узагальнені та використані в 

науково-практичних цілях з метою обґрунтування управлінських рішень з 

удосконалення системи регулювання національного ринку праці в умовах 

цифровізації, збереження та розвитку інноваційного та креативного людського 

капіталу України, зміцнення її внутрішніх креативних ресурсів. Згодом 

матеріали експертного опитування будуть опубліковані (за Вашої згоди, 

прізвище може бути зазначено серед експертів). 

 

Як працювати з анкетою 
Анкета складається з трьох частин: вступної, основної, соціально-демографічної. 

Із запропонованих в анкеті варіантів відповідей виберіть один або декілька, які 

відповідають Вашій думці, обведіть його, або за умови електронного опитування 

відзначте його. За необхідності,  там, де це передбачено просимо Вас написати свої 

міркування та/або доповнення. Просимо Вас не пропускати жодного питання. 

Сподіваємося на плідну співпрацю з метою удосконалення соціально-економічного 

розвитку України в умовах цифровізації. Щиро Вам дякуємо! 
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Соціальний захист економічно-активного населення – це діяльність спрямована на 

формування механізмів та інструментів гарантування зайнятості; робочого місця; 

охорони і безпеки праці; відтворення кваліфікації (навичок); доходів; 

представництва тощо. 

Поширення нестандартних форм зайнятості сприяє зниженню рівня соціального 

захисту працівників. Значну частку витрат на забезпечення соціального захисту 

вимушений брати на себе працівник, що робить його більш вразливим. 

Відповідно до Висновків експертів МОП виокремлюють чотири основні форми 

нестандартної зайнятості: 1) тимчасова; 2) неповна; 3) тимчасова агентська 

зайнятість та множинні трудові відносини; 4) замасковані трудові відносини 

(Conclusions ofthe Meeting of Experts on Non-StandardForms of Employment (2015). ILO 

 

1. В Україні спостерігається зниження якісних та кількісних 

показників трудового потенціалу країни. На Вашу думку, які чинники 

найбільше впливають на ці процеси (відзначте не більше 5-ти варіантів 

відповіді)  

 

108 респондентів 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

експертів  

1 Демографічні процеси постаріння населення, природнє 

скорочення чисельності робочої сили 

44,4 

2 Неготовність робочої сили переходити на нові форми 

праці та зайнятості в умовах цифровізації  

22,2 

3 Зростання зовнішньої трудової міграції  69,4 

4 Розвиток цифрових технологій, що спрощують процес 

надання трудових послуг вітчизняними працівниками 

зарубіжним роботодавцям 

16,7 

5 Брак робочих місць повної та продуктивної зайнятості й 

гідної праці в Україні 

54,6 

6 Низькі можливості відтворення кваліфікації (вмінь, 

навичок), перекваліфікації для робочої сили 

22,2 

7 Низький рівень охорони та безпеки праці на вітчизняних 

підприємства 

9,3 

8 Слабка дієвість соціальних ліфтів в нашій країні 29,6 

9 Невідповідність навичок та знань, що надає вітчизняна 

система освіти, потребам сучасного ринку праці 

47,2 

10 Фактична відсутність програм реалізації освіти 

впродовж всього життя 

18,5 

11 Низький рівень соціального захисту працюючих в 

Україні 

25,0 

12 Недосконала система охорони здоров’я 17,6 

13 Суспільно-політична нестабільність в країні 37,0 
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14 Неефективність існуючих форм захисту прав та гарантій 

працюючих,  слабкі профспілки 

14,8 

15 Інше (додаткові відповіді респондентів) 

15.1  Автоматизація економічних процесів  

15.2  Зміна ціннісного портрету суспільства занепад 

моралі, у т.ч. моральної поведінки керівників, 

зокрема, в сфері економіки та праці 

15.3  Невиконання правлячими угрупуваннями вимог 

Конституції. ст.1, ст.3. ст.10 абзац 3, ст.46, ст.53 та 

ін. 

15.4  Не лише неготовність, а і небажання переходити 

на нові форми праці. Часто відсутністя залежність 

між заробітною платою і результатами праці. 

15.5  Низька соціальна відповідальність самої людини, 

як за своє життя так і за суспільні процеси, в т.ч. 

що стосується питань праці  

15.6  Відсутність дієвих економічних реформ в країні, 

тотальна корупція 

15.7 Особиста незрілість та неготовність працівників до 

професійного зростання 

 

0,9 

0,9 

 

 

 

0,9 

 

 

0,9 

 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

_____________________________________________________________ 

В 2013–2017 роках Україна посіла І місце в Європі та IV місце у світі за обсягом 

фінансових потоків і кількістю завдань, що виконуються на цифрових робочих 

платформах (Forbes Україна, 2015; Graham et al., 2017; OLI, 2018, ) (Зайнятість 

через цифрові платформи в Україні: проблеми та стратегічні перспективи, МОП, 

2018) 

Цифрові платформи виконують роль посередників між попитом і пропозицією у 

онлайн просторі. Цифрові платформи розширюють доступ працівників та 

роботодавців до ринку праці. Водночас надання трудових послуг через цифрові 

платформи в багатьох випадках має ознаки неформальної зайнятості, або 

замаскованих трудових відносин. 

На сьогодні, за даними опитування МОП, майже половина зайнятих через цифрові 

платформи переконані, що їм не потрібно офіційно реєструвати свою діяльність в 

державних органах (податкова й інші) для того, щоб працювати в інтернет, на 

цифрових платформах тощо. Лише чверть опитаних вважають таку  реєстрацію 

необхідною (Джерело: Зайнятість через цифрові платформи в Україні: проблеми 

та стратегічні перспективи, МОП, 2018)  
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2. Чи необхідно, на Вашу думку, в Україні створювати систему 

соціального захисту зайнятих на цифрових платформах?» 

 

108 респондентів 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Так 83,3 

2 Ні 11,3 

3 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

3.5 

 

 

 

3.6 

 

Інше (додаткові відповіді респондентів) 

Соціальний захист має бути для всіх, незалежно де 

людина працює і чи працює 

Реєстрація обовязкова як ФОП з спрощеною системою 

оподаткування. Це надає гнучкість для підписання угод і 

створює підгрунтя для соціального захисту населення 

Не певна, що окремої системи треба але в рамках 

соціального захисту в цілому зайнятих передбачити певні 

механізми захисту 

Для створення аналітики – можливо 

Систему потрібно створювати, при цьому потрібно 

інформувати населення та забезпечити навчання щодо 

навичок користування нею (цифрове забезпечення 

системи соціального захисту) 

окремо – ні; загальна система соціального захисту 

повинна включати в себе зайнятість у тому числі і на 

цифрових платформах 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

 

 

0,9 

 

0,9 

 

 

0,9 

 

 

3. Як Ви вважаєте, хто саме може стати ефективним захисником 

інтересів працюючих, зайнятих на цифрових платформах, в інтернеті? 

 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Самі працівники 20,3 

2 Профспілки 0,9 

3 Громадські організації в сфері цифрових технологій 8,3 

4 Держава 25,9 

5 Страхові організації публічно-правового статусу 10,2 

6 Цифрові професійні об’єднання 30,6 

7 Інше (додаткові відповіді респондентів)  
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7.1 

 

7.2 

 

7.3 

7.4 

7.5 

 

 

 

 

7.6 

Державне законодавство та юристи, які допоможуть 

захистити підприємця в разі конфліктних ситуацій 

Держава, але коли це стане ефективним захистом інтересів 

є сумніви 

Незалежні організації  

Профспілки + Цифрові професійні об’єднання 

Ефективно захищати свої інтереси зможуть самі 

працюючі, зайняті на цифрових платформах, за умови 

організованого захисту своїх прав (чи-то у профспілковій 

формі чи інші), та за умови, що держава робитиме кроки 

до регулювання цифрової зайнятості (та атипової 

зайнятості загалом).  

Політичні партії 

0,9 

 

0,9 

0,9 

 

0,9 

0,9 

 

 

0,9 

 

0,9 

 
 

4. Як Ви вважаєте, на якому рівні соціальний захист зайнятих через цифрові 

платформи буде більш продуктивним? 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 На індивідуальному рівні  (працівник – роботодавець / 

виконавець послуг - замовник) 

54,6 

2 На груповому рівні (об’єднання найманих працівників і 

об'єднання роботодавців) 

26,9 

3 Важко відповісти 18,5 

 

5. Які позиції у першу чергу мають стати предметом соціального захисту 

прав та гарантій зайнятих через цифрові платформи (вкажіть не більше 5-

ти)  

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Питання найму і звільнення персоналу 50,9 

2 Гарантії виплати грошової винагороди (оплати праці) за 

виконане роботу (замовлення) 

80,6 

3 Питання доплат неповнолітнім працівникам  6,5 

4 Права працівників на додаткову оплату в надурочний час, 

нічний час,  у вихідні та святкові дні 

37,0 

5 Права працівників на щорічну оплачувану відпустку 31,5 

6 Професійна підготовка, підвищення кваліфікації тощо 32,4 

7 Умови, безпека, організація та нормування праці 38,9 
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8 Механізми компенсації втрати працездатності 32,4 

9 Механізми організації медичного та соціально-

побутового обслуговування 

30,6 

10 Компенсація за зношування інструментів, засобів праці, 

що належать працівникам 

13,0 

11 Гарантії виплат працівникам - авторам винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків і 

раціоналізаторських пропозицій 

 

43,5 

12 

12.1 

 

12.2 

Інше (додаткові відповіді респондентів) 

Система автоматичного відрахування на соціальні 

заходи, податку на доходи фізичних осіб 

Верифікація чи зареєстрована особа як піприємство. 

Якщо не реєстрована, дозволити прцювати легально але 

при умові сплати більшого податку з доходу 

 

0,9 

 

 

0,9 

 

Цифрові навички поділяють на базові, стандартні та просунуті.  

До цифрових базових навичок відносять: відправку електронних листів з 

вкладеними файлами; копіювання та переміщення файлів; використання 

інструментів копіювання та вставки; пересилання файлів між комп’ютером та 

іншими пристроями  

До стандартних цифрових навичок відносять: пошук, завантаження, інсталяція, 

налаштування програмного забезпечення, підключення та інсталяція нових 

пристроїв; створення електронних презентацій; використання основних 

арифметичних формул в електронних таблицях 

До цифрових просунутих навичок відносять розробку програмного забезпечення 

(MIS 2018, Measuring the information society. ITU)  

 

6. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що відсутність БАЗОВИХ 

цифрових навичок є суттєвим обмеженням для отримання гідної роботи 

на національному ринку праці? 

 

108 респондентів 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до кількості 

відповідей експертів 

1 Так 89,8% 

2 Ні 10,2% 
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7. Як Ви вважаєте, якій частині робочої сили на сьогодні (станом на час 

проведення опитування) в нашій країні необхідне володіння БАЗОВИМИ 

цифровими навичками для здійснення професійної діяльності (відзначте 

одну відповідь) 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів % 

1 100% 28,7 

2 80% 34,3 

3 60% 29,6 

4 40% 4,6 

5 20% 2,8 

6 Менше 20% - 

 

8 Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що в нашій країні доцільно 

впроваджувати обов’язкове опануванняБАЗОВИХ цифрових навичок для 

робочої сили  шляхом впровадження програм цифрової грамотності в 

рамках реалізації концепції навчання протягом всього життя  
 

108 респондентів 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до кількості 

відповідей експертів 

1 Так 95,4% 

2 Ні 4,6% 
 

9. Як Ви вважаєте, якій частині економічно-активного населення в нашій 

країні необхідне володіння СТАНДАРТНИМИ цифровими навичками для 

здійснення професійної діяльності на сьогодні (станом на час проведення 

опитування 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до кількості 

відповідей 

експертів % 

1 100% 16,7 

2 80% 26,9 

3 60% 26,9 

4 40% 26,9 

5 20% 2,6 

6 Менше 20% - 
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10. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що в нашій країні доцільно 

впроваджувати обов’язкове опанування СТАНДАРТНИХ цифрових 

навичок для робочої сили  шляхом впровадження програм цифрової 

грамотності в рамках реалізації концепції навчання протягом всього 

життя? 

108 респондентів 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Так 82,4% 

2 Ні 17,6% 
 

 

11. Проведіть оцінку додаткових переваг на ринку праці для людини, яка 

володіє ПРОСУНУТИМИ цифровими навичками? (відзначте для кожної 

альтернативи один варіант відповіді) 
 

108 відповідей  

№ 

з/п 

Переваги % до кількості відповідей експертів 

Так Скоріше 

так 

Важко 

сказати 

так чи 

ні 

Скоріше 

ні 

Ні 

1 Збільшує дохід (з/п) носія 

цифрових навичок 

49,1 39,8 6,5 4,6 - 

2 Надає конкурентні 

переваги на ринку праці 

60,2 34,3 5,5 - - 

3 Дає можливість працювати 

за гнучким графіком 

роботи 

38,9 36,1 21,3 2,8 0,9 

4 Дає можливість 

дистанційно працювати 

(виконувати проекти) 

49,1 41,7 6,5 2,7 - 

5 Підвищує мобільність 

працівників 

59,3 32,4 7,4 0,9 - 

6 Знижує ризик втрати 

роботи 

25,9 37,1 29,6 5,6 1,8 

7 Не надає жодних переваг  0,9 0,9 16,7 14,8 66,7 
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12 Проведіть оцінку затребуваності фахівців з України, які володіють 

просунутими цифровими навичками, на ринках праці (дайте одну відповідь 

по кожному рядку) 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Фахівці з України 

затребувані на 

ринку праці 

% до кількості відповідей експертів 

Так Скоріше 

так 

Важко 

сказати  

так чи ні 

Скоріше 

ні 

Ні 

1 Глобального рівня  52,8 33,3 12,1 0,9 0,9 

2 Національного 

рівня 

38,9 41,7 18,5 0,9 - 

3 Місцевого 

(локального) рівня 

20,4 40,7 25,9 12,1 0,9 

 

13 Чи забезпечує національна система освіти достатній рівень 

опанування ЦИФРОВИХ навичок здобувачам освіти? (відзначте для 

кожної альтернативи один варіант відповіді) 

 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Рівні освіти % до кількості відповідей експертів 

Так Частково 

 

Ні В цьому 

немає 

потреби 

Важко 

відповісти 

1 Початкова  6,5 33,3 38,9 6,5 14,8 

2 Середня 6,5 54,6 27,8 1,9 9,2 

3 Професійна 11,1 58,3 18,5  - 12,1 

4 Вища 13,9 74,1 8,3  - 3,7 

 

14 Чи спрямована система формальної освіти в Україні на формування 

КРЕАТИВНИХ навичок у здобувачів освіти? (оцініть за шкалою від 1 до 7, 

де 1 – зовсім  не спрямована, 7 – повністю спрямована), надайте одну відповідь 

по кожному рядку 

 

108 відповідей 

Рівень освіти 

 

% до кількості відповідей експертів 

за шкалою від 1 до 7  

Зовсім не                                                  спрямована 

спрямована                                            повністю 

  1           2           3         4            5          6               7 

Початкова 13 13 28,7 21,3 18,5 4,6 0,9 

Середня 7,4 10,2 32,4 31,5 14,8 3,7 0 

Професійна 5,6 4,6 32,4 29,6 21,3 4,6 1,9 

Вища 5,6 3,7 17,6 33,3 25 11,1 3,7 
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15 На Вашу думку, до претендентів на які посади (професійні позиції), 

висуваються вимоги щодо поєднання креативного мислення та цифрових 

навичок (відзначте для кожної альтернативи один варіант відповіді) 

 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Посада  % до кількості відповідей експертів 

Так Скоріше 

так 

Важко 

сказати 

Скоріше 

ні 

Ні 

1 Топ-менеджер 50,9 42,6 3,7 2,8 - 

2 Державний управлінець 22,2 40,7 20,4 16,7 - 

3 Дослідник, науковець 50,9 40,7 7,5 0,9 - 

4 Науково-педагогічний 

персонал 
34,3 51,9 11,1 2,7 - 

5 Педагогічний персонал 27,8 50,9 14,8 6,5 - 

6 Інженер 54,6 32,4 10,2 2,8   

7 ІТ-фахівець 83,3 15,8 0,9 - - 

8 Дизайнер, розробник 

нових продуктів 
85,2 13 1,8 - - 

9 Маркетолог 53,7 40,7 5,6 - - 

10 Фінансист, економіст, 

бухгалтер 
28,7 41,7 20,4 7,4 1,8 

 

Креативні індустрії – це види економічної діяльності, що мають потенціал до 

створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або 

креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної 

творчості, навичок і таланту. (Закон України «Про культуру» 

від 14.12.2010 № 2778-VI) 

Перелік креативних індустрій, затверджений розпорядженням КМУ від 24.04.2019 

р. № 265-р потребує розширення, оскільки включає тільки традиційні креативні 

індустрії: дизайн, архітектуру, кіноіндустрію, рекламу, розробку програмного 

забезпечення, художні промисли тощо.  

Водночас, до переліку не включено наукові розробки та дослідження, освіту за 

виключенням НДР у сфері гуманітарних та соціальних наук й освіти у сфері 

культури.  

Це суперечить визначенню креативних індустрій, яке міститься у Законі України 

«Про креативні індустрії», оскільки НДР у всіх сферах й освіта повністю 

відповідають зазначеним ознакам. 
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16. Як Ви вважаєте, чи доцільно доповнити Перелік креативних індустрій 

певними видами економічної діяльності  

 

108 респондентів 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Так 71,3 

2 Ні 24,1 

3 Важко відповісти 4,6 
 

17. Якщо доцільно, то якими саме видами економічної діяльності 

необхідно поповнити цей Перелік (відзначте не більше 5-ти варіантів 

відповідей) 
 

94 відповіді 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів  

1 Вища освіта 69,6 

2 Професійно-технічна освіта 40,2 

3 Загальна середня освіта 25 

4 Початкова освіта 16,3 

5 Дошкільна освіта 15,2 

6 Дослідження і експериментальні розробки у різних 

галузях народного господарства  

71,7 

7 Надання експертних та консультативних послуг 63 

8 Діяльність у сфері працевлаштування 23,9 

9 Діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням 37 

 

18. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що процеси цифровізації 

трудової сфери  слугують драйвером розвитку креативних індустрій? 

 

108 респондентів 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Так 80,6 

2 Ні 14,8 

3 Важко відповісти 4,6 
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Цифровий ринок праці - сегмент глобального ринку праці, суб’єкти якого через 

використання інформаційно-комп’ютерних технологій залучені, з одного боку, у 

глобальний цифровий розподіл праці, а з іншого, у глобальне цифрове виробництво. 

У цифровому ринку праці на всіх етапах трудової діяльності - від отримання 

замовлення до отримання оплати за його виконання - використовуються цифрові 

технології, а сам результат праці нематеріальний і є інформаційним продуктом. 
 

19 Як Ви вважаєте, які саме засоби регулювання цифрового ринку праці 

є ефективними? (відзначте не більше 5-ти варіантів відповідей) 

 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Формування єдиної національної цифрової платформи 

(майданчика) для взаємодії роботодавців та працівників та/ 

або самозайнятих осіб  

51,9 

2 Формування сприятливого регуляторного середовища 

цифрового ринку праці  

71,3 

3 Розробка системи податкових пільг щодо стимулювання 

створення нових цифрових робочих місць 

41,7 

4 Інвестування у створення додаткових цифрових робочих 

місць для вразливих верств економічно-активного 

населення 

50,9 

5 Розробка та впровадження цифрових інструментів 

моніторингу у сфері соціально-трудових відносин через 

цифрові платформи 

32,4 

6 Розробка та впровадження цифрових інструментів 

забезпечення соціальних гарантій для  зайнятих через 

цифрові платформи 

39,8 

7 Державна підтримка руху IТ-волонтерства у сфері освіти 

для найбільш вразливих верст економічно-активного 

населення з метою зменшення «цифрового розриву» 

41,7 

8 Реалізація програм для безробітних щодо заснування 

власного бізнесу у цифровому просторі шляхом 

економічної, організаційної та методичної підтримки 

41,7 

9 

9.1 

 

Інше (додаткові відповіді респондентів) 

Врахування нових реалій ринку праці (в т.ч. цифрової 

праці) у трудовому законодавстві держави. 

 

0,9 
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9.2 

9.3 

 

9.4 

9.5 

 

 

 

9.6 

 

 

9.7 

Податкова реформа 

розробка системи захисту персональних даних робітників 

на цифровому ринку 

Найкраща ситуація для цифрового ринку праці  

Відсутність регуляції. За її наявності (регуляції) 

з’являются мотиви та способи до корупції та 

неправомірного збагачення та збільшення податкового 

навантаження 

Розробка системи моніторингу сплати податків з виручки 

ФОП або з більшим податком, без його створення ФОП 

Чітке визначення правових засад регулювання відносин 

на цифровому ринку праці 

 

0,9 

0,9 

 

0,9 

0,9 

 

 

 

0,9 

 

0,9 

 

20 Оцініть  в якій мірі перелічені суб’єкти виступають провідними 

драйверами переходу національної економіки до цифрових  форм (оцініть за 

шкалою від 1 до 7, де 1 – зовсім  не спрямована, 7 – повністю спрямована), 

надайте одну відповідь по кожному рядку 
 

108 відповідей 

Суб’єкти  % до кількості відповідей експертів  

за шкалою від 1 до 7 

Не є провідним                                            Провідний 

драйвером                                                        драйвер                                                                                                     

  1           2          3          4             5              6            7 

Людина  3,7 6,5 15,7 24,1 18,5 6,5 25 

ІТ-спільноти 2,8 1,8 4,6 7,4 13 24,1 46,3 

Мале та середнє 

підприємництво 

(МСП) 

2,8 3,70 19,4 27,8 31,5 12 2,8 

Великий бізнес 2,8 7,4 6,5 25,9 22,2 20,4 14,8 

Держава 3,7 12 20,4 27,8 16,7 7,4 12 

Професійна спільнота 

в цифровій сфері, в 

сфері ІТ, ІКТ; 

відповідні громадські 

організації та 

об’єднання  

1,8 2,8 9,3 12 14,8 30,6 28,7 
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21 Як Ви думаєте, якою має бути природа і характер взаємодії між 

основними суб’єктами для найкращого ефекту для країни (відзначте не 

більше 3-хваріантів відповідей) 

 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Взаємодія суб’єктів на основі соціального партнерства та 

діалогу (спрямована на збалансування інтересів сторін) 

74,1 

2 Патерналізм (провідна роль) держави по відношенню до 

інших суб’єктів 

16,7 

3 Субсидіарність (взаємодія має будуватися «знизу вгору») 17,6 

4 Чесна конкуренція суб’єктів за кращі умови 

функціонування у цифровому середовищі (умови для всіх 

– рівні) 

77,7 

5 Перевага ІТ-спільноти, що пов’язано з їхнім внеском у 

розвиток цифрової економіки 

29,6 

6 

6.1 

6.2 

Інше (додаткові відповіді респондентів) 

Мережеве партнерство 

Кооперація з міжнародними більш досвідченими 

субєктами 

 

0,9 

0,9 

 

Вкажіть, будь ласка,  відомості про себе 

22  Ваша стать 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Чоловіча 46 

2 Жіноча 54 
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23 Ваш вік 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 18-25 років 12,1 

2 26-44 років 44,4 

3 45-60 років 30,6 

4 61-75 років 11,1 

5 76-90 років 1,8 
 

24 Ваш освітній та науковий статус 

 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Професійна освіта 1,9 

2 Вища освіта 47,2 

3 Науковий ступень кандидата наук 28,7 

4 Науковий ступень доктора наук 18,5 

5 Член-кореспондент НАН України, 

Академік НАН України 

2,7 

 

25 Ваша сфера діяльності 

 

108 відповідей 

№ 

з/п 

Варіанти відповідей % до 

кількості 

відповідей 

експертів 

1 Промисловість та підприємницька діяльність 17,6 

2 IТ – галузь 17,6 

3 Система освіти 28,7 

4 Науково-дослідна діяльність 25,9 

5 Центральні та місцеві органи виконавчої влади 10,2 

 
Джерело: складено за даними експерного опитування, проведеного автором. 
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Додаток С 

 

Таблиця С 1 – Прогнозна оцінка кількості зайнятих у сферах продукування 

чистого цифрового продукту 

 

 

Рік 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів 

господарювання, осіб Частка до 

ЗКЗ, % видання 

ПЗ 
телекомунікаціі програмування 

інформ. 

послуги 

2010 9769 124970 44792 29043 1,90 

2011 8122 115516 53832 25351 1,95 

2012 5702 105801 73791 29000 2,10 

2013 5720 100739 90712 37184 2,35 

2014 5757 90652 114609 38905 2,77 

2015 4790 71900 110254 37777 2,70 

2016 4957 64775 123263 39746 2,82 

2017 5118 58382 139866 45916 3,01 

2018 5461 55605 164656 52122 3,21 

2019* 4893,4 40947,3 173089,8 51902 3,58 

2020* 4482,7 31618,0 187357,2 54837 3,86 

2021* 4100,2 22288,8 201624,6 57772 4,17 

2022* 3781,4 12959,6 215892,0 60707 4,51 

2023* 3462,9 3630,4 230159,4 63642 4,90 

 

* розраховано автором за допомогою методу лінії тренду за даними Держстату [167]. 
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Таблиця С 2– Прогнозна оцінка обсягу реалізації у сферах продукування 

чистого цифрового продукту 

 

Рік 

Обсяг реалізації, млн. грн. 
Частка у 

структурі 

загального 

обсягу 

реалізації, 

% 

видання 

ПЗ 

телекомуніка

ціі 
програмування 

інформ. 

послуги 

2010 
1953 38968 7762 5202 1,46 

2011 
2591 41722 10872 5567 1,41 

2012 
1618 44772 18775 6780 1,58 

2013 
1404 44425 24222 7749 1,75 

2014 
1646 45207 34595 9079 1,96 

2015 
2383 48371 61023 14059 2,20 

2016 
3286 51853 83723 17460 2,27 

2017 
3756 56661 109222 23833 2,29 

2018 
4153 61988 144724 33318 2,41 

2019* 4415,32 67249,28 178257,02 42305,00 2,55 

2020* 4722,05 72512,23 212816,62 51660,25 2,68 

2021* 5042,22 77785,57 247989,76 55669,35 2,85 

2022* 5370,28 83051,24 284478,72 60226,09 2,98 

2023* 5703,16 88316,91 320153,47 64772,21 3,11 
 

* розраховано автором за допомогою методу лінії тренду за даними Держстату [167]. 
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Таблиця С 3 – Прогнозна оцінка доданої вартості у сферах продукування 

чистого цифрового продукту 

 

 

Рік 

Додана вартість, тис, грн Частка у 

структурі 

загальної 

доданої 

вартості, 

% 

видання 

ПЗ 
телекомунікаціі 

програ 

мування 

інформ. 

послуги 

2013 24397,6 10265,9 2996,6 598,8 3,68 

2014 24710,0 13519,7 3580,9 504,3 3,27 

2015 27292,8 16587,3 4466,9 615,5 3,51 

2016 30239,9 28096,0 7590,4 1117,2 3,71 

2017 33794,8 43085,5 10581,0 1684,0 3,95 

2018 38037,3 51516,7 15531,7 4519,9 4,36 

2019* 40896,3 60826,85 17964,5 1964,3 
4,41 

2020* 43842,4 69876,81 20640,0 2207,723 
4,58 

2021* 46857,0 79095,43 23404,4 2470,31 
4,75 

2022* 49895,3 88367,9 26202,3 2732,92 
4,925 

2023* 52946,0 97668,3 29017,6 2995,559 
5,1 

 

* розраховано автором за допомогою методу лінії тренду за даними Держстату [167]. 
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Додаток Т 

Середня заробітна праця за відпрацьовану годину за видами економічної 

діяльності, 2018 

 

Таблиця – Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами 

економічної діяльності у 2018 році (у розрахунку на одного штатного 

працівника), грн* 

 

Вид діяльності 
І  

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Усього 55,36 63,77 67,42 64,79 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство  45,64 50,82 50,53 53,28 

з них сільське господарство 42,05 48,32 47,76 50,68 

Промисловість 59,94 67,40 69,53 71,14 

Будівництво 47,33 51,75 53,85 56,72 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів  58,35 64,24 64,50 65,86 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  62,53 69,39 73,90 70,28 

наземний і трубопровідний 

транспорт 56,54 62,31 67,71 63,50 

водний транспорт 67,97 80,34 75,56 81,18 

авіаційний транспорт 232,48 244,08 274,73 265,01 

складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 68,33 76,28 80,33 76,63 

поштова та кур’єрська 

діяльність 38,69 42,21 41,50 41,81 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування  39,13 41,60 42,18 42,69 

Інформація та телекомунікації 87,23 102,58 98,96 99,26 

Фінансова та страхова діяльність 106,10 110,41 111,61 111,67 

Операції з нерухомим майном 44,44 49,79 54,25 51,00 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність  74,94 88,05 88,90 90,37 

з неї наукові дослідження та 

розробки  63,79 72,53 79,38 80,42 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування  43,88 48,04 49,93 50,49 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування  68,78 88,21 101,26 95,92 

Освіта 47,75 60,18 71,88 53,65 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги  35,72 41,45 42,56 42,07 
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з них охорона здоров’я  35,81 41,57 42,70 42,19 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок  47,80 60,08 64,09 56,22 

діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг 44,55 50,73 61,98 52,32 

функціонування бібліотек, 

архівів, музеїв та інших 

закладів культури   39,77 47,23 52,70 47,48 

Надання інших видів послуг 52,80 57,75 58,79 58,91 

 

Джерело: за даними Держстату [202]. 
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Таблиця  – Сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по країні, 2010-2019 рр 
 

 

Рік Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

2010 1 390,8 1 603,1 1 644,5 1 613,5 1 598,6 1 787,7 1 701,2 1 473,0 1 333,0 1 263,5 1 209,8 1 254,9 

2011 1 139,0 1 252,6 1 327,5 1 227,8 1 191,3 1 185,3 1 111,4 1 104,7 1 089,1 1 114,0 1 099,1 1 037,3 

2012 915,2 967,0 995,7 966,7 946,5 930,1 891,3 915,9 888,8 858,7 834,2 885,4 

2013 830,1 936,6 1 037,1 1 013,1 994,8 980,1 923,3 925,1 922,4 964,7 925,9 953,6 

2014 753,0 748,2 930,2 1 047,0 1 008,5 999,3 970,7 1 084,8 1 424,4 1 927,7 2 205,8 2 366,9 

2015 

2 436,8 /  

1 320,12 1 465,62 1 574,82 1 617,12 1 495,92 1 811,32 1 915,52 1 963,82 2 004,22   1 908,12  1 970,82  2 010,92  

2016 1 880,82 2 092,52 2 013,42 1 949,02 1 849,12 1 866,52 1967,62 2 046,22 1 902,32 1 978,52 1 962,02 2 004,02 

2017 1 791,02 1 907,62 1 995,32 2 069,82 2 185,22 2 320,22 2 391,92 2 377,22 2 335,92 2 467,82 2 457,62 2 581,72 

2018 2 368,42 2 535,32 2 455,92 2 422,22 2 473,72 2 561,02 2 723,42 2 733,62 2 712,32 2 889,02 2 883,62 2 819,42 

2019 2 645,12 2 614,32 2 446,82 2 463,32 2 615,42 2 718,32 2 857,82 2 739,82 2 816,82 3 141,12 3 438,02 3 220,92 

 

Джерело: за даними Держстату [209]. 
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.  
2Без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Додаток Ф 

Результати опитування: Креативність чи освіта? 

 
Рисунок Ф 1– Результати опитування: переважна більшість опитаних вважає, 

що креативність є цінністю для суспільства (2012 р., n = 1000)* 

 

 
 

Рисунок – Ф 2. Результати опитування: переважна більшість опитаних вважає, 

що має бути окремий курс «Креативність» 
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Рисунок – Ф 3 Результати опитування: переважна більшість опитаних вважає, 

що креативність допомагає кар’єрі 
 

Джерело: за даними компанії Adobe [256] 
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Додаток Х 

Перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій 

 

Таблиця  – Перелік видів економічної діяльності, які належать до 

креативних індустрій 

 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

України ДК 

009:2010 

Назва виду економічної діяльності 

32.12 Виробництво ювелірних і подібних 

виробів 

32.13 Виробництво біжутерії та подібних 

виробів 

32.20 Виробництво музичних інструментів 

58.11 Видання книг 

58.13 Видання газет 

58.14 Видання журналів і періодичних 

видань 

58.19 Інші види видавничої діяльності 

58.21 Видання комп’ютерних ігор 

58.29 Видання іншого програмного 

забезпечення 

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм 

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм 

59.14 Демонстрація кінофільмів 

59.20 Видання звукозаписів 

60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 

60.20 Діяльність у сфері телевізійного 

мовлення 
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Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

України ДК 

009:2010 

Назва виду економічної діяльності 

62.01 Комп’ютерне програмування 

62.02 Консультування з питань 

інформатизації 

63.91 Діяльність інформаційних агентств 

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із 

громадськістю 

71.11 Діяльність у сфері архітектури 

72.20 Дослідження і експериментальні 

розробки у сфері суспільних і 

гуманітарних наук 

73.11 Рекламні агентства 

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в 

засобах масової інформації 

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 

74.30 Надання послуг з перекладу 

85.52 Освіта у сфері культури 

90.01 Театральна та концертна діяльність 

90.02 Діяльність щодо підтримання 

театральних і концертних заходів 

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 

90.04 Функціювання театральних і 

концертних залів 

91.01 Функціювання бібліотек і архівів 

91.02 Функціювання музеїв 

 
Джерело: за даними [158]. 


