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Соболєв В. М., Мусіюк І. О. Тенденції зайнятості в умовах цифрової економіки
У статті розглядається вплив цифровізації на ринок праці. Перехід до цифрової економіки є закономірним процесом і вимагає 
модернізації зайнятості. Тому формується цифрова зайнятість, яка реалізується через онлайн-платформи. Відбувається виник-
нення нових форм зайнятості, що обумовлено інноваційними процесами і трансформацією економіки в цілому. Широкого поши-
рення набуває нестандартна зайнятість у таких формах, як: фріланс; телепраця; позикова праця (лізинг персоналу, аутсорсинг, 
аутстафінг). Відображено позитивні та негативні наслідки такого переходу для ринку праці. Також розглянуто досвід масового 
впровадження дистанційного формату роботи в період режиму ізоляції, викликаного пандемією COVID-19. Орієнтація економіки 
на цифровий розвиток веде до скорочення та подальшого зникнення деяких спеціальностей, що супроводжуватиметься появою 
нових. Уже зараз набуває широкого розповсюдження Інтернет-банкінг, електронний уряд, програми автоматичного ведення бух-
галтерського обліку тощо. Швидке реагування на технологічні виклики здатне нівелювати деякі негативні наслідки цих змін за до-
помогою навчання та перекваліфікації працівників. Автоматизація та роботизація виробничих процесів, безсумнівно, призведуть 
до зростання безробіття, тому вже зараз важливо розробляти ефективну політику зайнятості. Однак такі професії, як інже-
нери, актори, вчителі, керівники, соціальні працівники ще неможливо замінити роботами. Тому такі види діяльності вимагають 
високого рівня людського капіталу, який стає найважливішим ресурсом економічного зростання. Країни мають бути готовими до 
вирішення проблем, властивих цифровій економіці. Стимулювання інвестицій в інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і до-
даткові інновації сприятимуть зростанню продуктивності праці та зайнятості.
Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, ринок праці, цифрова зайнятість, онлайн-платформи, нестандартна зайнятість.
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Soboliev V. M., Musiiuk I. O. The Trends of Employment in the Digital Economy
The article examines the impact of digitalization on the labor market. The transition to the digital economy is a natural process and requires 
modernization of employment. Therefore, digital employment is formed, which is implemented through online platforms. The new forms of 
employment are evolving, due to innovative processes and transformation of the economy as a whole. The non-standard employment gains 
wide spread in such forms as: freelancing; tv work; borrowed employment (personnel leasing, outsourcing, outstaffing). The positive and nega-
tive consequences of such a transition for the labor market are reflected in the presented publication. The experience of mass implementation 
of the remote format of work during the isolation regime caused by the COVID-19 pandemic is also considered. The economy’s focus on digital 
development leads to the reduction and further disappearance of some specialties, accompanied by the emergence of new ones. Already, 
internet banking, e-government, automatic accounting programs, etc. are becoming widespread. Rapid response to technological challenges 
can eliminate some of the negative consequences of these changes through training and retraining of employees. Automation and robotics of 
production processes will undoubtedly lead to an increase in unemployment, so now it is important to develop an effective employment policy. 
However, professions such as engineers, actors, teachers, managers, social workers are still impossible to replace with robots. Therefore, such 
activities require a high level of human capital, which becomes the most important resource of economic growth. Countries should be prepared 
to solve problems inherent in the digital economy. Stimulating investment in information and communication technologies (ICT) and additional 
innovations will contribute to the growth of productivity and employment.
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Останніми десятиліттями однією з голо-
вних тенденцій розвитку економіки та 
суспільства в цілому є застосування ін-

формаційних технологій у різних сферах жит-
тєдіяльності людини. Розвиток цифрової еко-
номіки викликає великі соціально-економічні 
зрушення, у т. ч. і у сфері трудових відносин. При 
цьому змінюється сам тип професійної діяль-
ності та характер праці. 

З цієї проблематики у світі накопичено зна-
чний масив наукової літератури. Як правило, 
зарубіжні дослідники зосереджуються або на 
окремому розгляді ринку праці та зайнятості [12; 
13], або на розкритті впливу сучасних тенденцій 
розвитку економіки, зокрема диджиталізації, на 
стан і тенденції цього ринку [4; 14; 15]. З іншого 
боку, вітчизняні автори [1; 2; 5; 8–11] останнім 
часом приділяють поглиблену увагу досліджен-
ню впливу саме диджиталізації на ринок праці. 
При цьому аналіз ведеться переважно у площині 
виявлення його позитивних наслідків.

Враховуючи вищеозначені специфічні риси 
наукових підходів до аналізу проблеми, ми по-
ставили своєю метою в даній статті розкриття 
найбільш суттєвих глобальних економічних і 
тех нологічних тенденцій сучасної економіки, 
що можуть різнонаправлено та суперечливо 
впливати на трансформацію ринку праці та фор-
мування нових соціально-економічних потреб 
працівників, включаючи вплив світової пандемії 
коронавірусу.

Використання цифрових технологій на су-
часному етапі розвитку економіки змінює форми 
та способи зайнятості, з’являються нові професії 
та спеціальності, набувають поширення елек-
тронні біржі праці, онлайн-платформи. Перехід 
до таких умов зайнятості свідчить про диджита-
лізацію (цифровізацію) праці, ступінь якої зале-
жить від рівня розвитку країни, структури її еко-
номіки, а також від якості освіти робочої сили та 
можливості швидкої адаптації до змін, що від-
буваються на сучасному світовому ринку праці. 
Розвиток цифрових технологій сприяє глобаль-
ним змінам у господарстві та суспільстві, тому 
в найбільш розвинених країнах світу відбува-
ється перехід до нової промислової революції –  
«Індустрія 4.0». Сенсом Четвертої промислової 
революції є всеохоплююча автоматизація та ро-
ботизація виробництва, кіберфізичні системи, 
біотехнології, 3D-друк, альтернативна енерге-
тика, штучний інтелект, мережева економіка, 
доповнена реальність, циркулярна економіка, 

Інтернет речей, технологія блокчейн, хмарні об-
числення, квантові технології [7, с. 225].

Таким чином, утворилася нова модель пра-
ці та зайнятості, яка отримала назву «Робота 
4.0». Вона активно розвивається в країнах з пе-
редовою економікою, передбачає нові можли-
вості та ризики. Формуються нові форми праці 
та обміну, Інтернет пов’язує людей з машинами 
та речами. Трудова діяльність стає більш прозо-
рою та контрольованою ззовні. Оскільки розши-
рюються межі інновацій і поліпшуються можли-
вості освіти, зростає якість трудових ресурсів і 
вимоги до них. Робота стає автономною, мобіль-
ною, а виконання трудових функцій пов’язується 
з оволодінням багатьох нових компетенцій.

Складовою моделі «Праця 4.0» є збільшен-
ня частки трудових функцій, які виконуються 
поза офісом. Компонентами цього феномену 
сьогодення є виконання виробничих завдань не 
виходячи з дому (телеробота); робота, що вико-
нується в офісах клієнта (сервісні види праці); 
робота під час коротко- та/або довгострокових 
службових відряджень [7, с. 21].

Цифрова економіка стрімко розвивається, 
проникаючи в усі сфери життєдіяльнос-
ті в багатьох країнах світу. Це супрово-

джується появою нових нестандартних форм 
зайнятості, підвищенням гнучкості ринку праці 
та розвитком наукомістких секторів економіки. 
Формування нового ринку праці як суспільно 
корисної діяльності спрямоване на використан-
ня інтелектуального капіталу. Тому в результаті 
переходу до цифрової економіки на ринку пра-
ці необхідні фахівці, готові до змін і підвищен-
ня професіоналізму. Таким чином, період заро-
дження цифрової економіки вимагає швидкого 
реагування на зміни попиту та пропозиції на 
ринку праці, вкладень в людський капітал і но-
вих способів його якісного поліпшення, адапта-
ції людей до нових умов, програмних заходів з 
боку держави. 

Вплив цифровізації на ринок праці має свої 
переваги та недоліки. Серед факторів, які сприя-
тимуть зростанню зайнятості, виділяють:
 появу робочих місць за рахунок нових 

професій; 
 зростання попиту на існуючі професії в 

IT-сфері;
 скорочення фрикційного безробіття за 

рахунок скорочення часу пошуку роботи 
через Інтернет; 
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 збільшення кількості робочих місць на 
віддалених територіях.

Фактори, які сприятимуть зростанню без-
робіття:
 автоматизація робочих місць, яка витіс-

нить певний ряд професій;
 можливе структурне безробіття через 

різницю в часі між виникненням потре-
би у висококваліфікованих працівниках і 
підготовкою таких працівників.

На сучасному етапі розвитку існує багато 
прогнозів експертів щодо впливу цифро-
візації на зайнятість. На думку М. А. Абі - 

зова, відповідального за організацію роботи 
Урядової комісії з координації діяльності «Від-
критого уряду» з розвитку цифрової економіки, 
до 2036 р. може бути автоматизованим до 50% 
роботи, вираженої в людино-годинах, а до 2066 
р. ця частка може досягти 99%. Робочі місця 
з’являться у високотехнологічних сферах, а ско-
ротяться в реальному секторі економіки та сфері 
адміністративної роботи [3]. 

Компанія Superjob прогнозує зниження що-
року на 5% кількості вакансій низької кваліфі-
кації при одночасному зростанні попиту на фа-
хівців високої кваліфікації. Слід зазначити, що в 
даний час попит на фахівців у сфері інформацій-
них комунікаційних технологій перевищує про-
позицію. Питома вага потреби для заміщення 
вакантних робочих місць по фахівцях вищої ква-
ліфікації ІТ-сектора становить 3,3% (по фахівцях 
вищої кваліфікації в цілому цей показник тільки 
2,3%) [4, с. 177].

Однак давати будь-які кількісні оцінки того, 
скільки робочих місць і професій може бути 
втрачено, і робити прогнози щодо того, які саме 
з цих професій і трудових обов’язків остаточно 
зникнуть, не уявляється можливим. 

З розвитком технологічного прогресу про - 
фесії починають з’являтися та зникати все швид-
ше і швидше з ринку праці. Трансформація форм 
зайнятості змінює традиційно сформовану 
структуру зайнятості населення, сприяє поси-
ленню мобільності трудових ресурсів, розподіл 
яких відбувається на міжнародному та націо-
нальному ринках. 

У сучасних умовах виділяють традиційні 
форми нестандартної зайнятості, які з’явилися 
наприкінці ХХ ст., а саме: тимчасова праця; 
надомна праця; непостійна або випадкова за-
йнятість; позмінна робота; робота по ковзному 

графіку; самозайнятість; надзайнятість. Також 
можна виділити «нові» форми нестандартної за-
йнятості, що з’явилися на початку ХХІ ст.: фрі-
ланс; телепраця; позикова праця (лізінг персона-
лу, аутсорсинг, аутстафінг). 

Фріланс – це вид трудової діяльності на 
ринку товарів і послуг, для якого характерні са-
мостійність вибору форми і місця її реалізації 
та низький рівень залежності від роботодавця. 
Працівник-фрілансер володіє високим ступенем 
свободи та можливостями самореалізації. У су-
часних умовах фріланс розглядають як перший 
крок до власного бізнесу. 

Аутсорсинг (від англ. оutsourcing – «зо-
внішнє джерело») – це передача традиційних 
неключових функцій організації зовнішнім ви-
конавцям-аутсорсерам, висококваліфікованим 
фахівцям сторонньої фірми. Найбільш часто 
зустрічається аутсорсинг бізнес-процесів, ви-
робничий аутсорсинг, IT-аутсорсинг (розробка, 
впровадження та супровід інформаційних сис-
тем) та аутсорсинг управління знаннями (аналі-
тична обробка даних, формування й управління 
базами знань) [5, c. 93]. 

 Аутстафінг передбачає умови, коли персо-
нал надходить у безпосереднє підпорядкування 
реципієнта. При цьому завдання виконавця – пі-
дібрати працівників, які відповідають заданим 
характеристикам, а потім вступити з ними в тру-
дові відносини. При використанні аутстафінгу 
фірма може не сплачувати податки.

Лізинг персоналу (staff leasing) – підбір і на-
дання співробітників, які перебувають у штаті ка-
дрового агентства, організації-клієнту на віднос-
но тривалий строк – від трьох місяців до декіль-
кох років. Кадрове агентство фактично наймає 
працівника та укладає з ним трудовий договір,  
а потім уже як орендодавець переуступає робочу 
силу працівника в тимчасове користування третій 
стороні – підприємцю-орендарю, з яким укладає 
цивільно-правовий договір [11, с. 122–123].

Глобальні процеси інформатизації визнача-
ють специфіку сучасної праці, нових форм 
її організації та соціально-трудових відно-

син. Гнучка зайнятість, формування електронної 
самозайнятості характеризують сучасний ринок 
праці, на якому інтелектуальна праця визнається 
як основна [2, с. 60].

Трансформації, пов’язані із переходом на 
цифрові технології, створюють нові підходи та 
стилі діяльності, котрі, своєю чергою, ведуть до 
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суттєвого перегляду усталеного в суспільстві 
поняття «робоче місце» [6]. У сучасному світі 
робочі місця перестають бути прив’язаними до 
фізичних місць – вони стають «цифровими», 
мобільними, тобто не потребують постійного 
перебування працівника на робочому місці. Вір-
туально-цифровий світ надає можливість для 
постійного перебування працівника в онлайн-
режимі. Цей тренд поширюється надзвичайно 
швидко й позитивно сприймається переваж-
ною більшістю працівників, яким подобаються 
гнучкі способи роботи. Тому з кожним роком 
на ринку з’являється все більше ІТ-інструментів 
для контролю віддалених співробітників. До 
таких відносять сервіси для управління про-
єктами Asana, Slack, Basecamp. Наприклад, VR-
застосунки Sococo, «збирають» співробітників в 
одному віртуальному офісному приміщенні, де 
вони мають можливість інтерактивно взаємоді-
яти один з одним.

У сучасному світі зростає роль інтерактив-
них платформ, за допомогою яких реалі-
зується онлайн-зайнятість. До найбільш 

затребуваних цифрових інструментів онлайн-
зайнятості належать Uber, LYFT, TaskRabbit, 
UpWork и Amazon Mechanical Turk. Платформи 
забезпечують можливість компаніям викорис-
товувати тих працівників, яких немає в їхньому 
штатному розписі та яких невигідно постійно 
утримувати або періодично залучати таку робочу 
силу при потребі на певні види робіт [10, с. 114].

Цифрові платформи є посередниками між 
попитом і пропозицією праці, які встановлюють 
контакт між працівниками та клієнтами. Клієн-
ти – фізичні особи, компанії можуть виставля-
ти на платформу завдання, а працівники можуть 
знаходити серед них ті завдання, які найкраще 
відповідають їхнім вмінням і можливостям ви-
конувати роботу. Цифрові платформи дозволя-
ють клієнтам користуватися послугами на гло-
бальному рівні.

Основна причина роботи на платформах –  
отримати додатковий заробіток. Серед інших 
причин виділяють: бажання працювати з дому, 
більший заробіток, проблеми з пошуком роботи 
в інших сферах, брак робочих місць у місцевості 
та пропозиція занадто низької заробітної плати.

Основними ризиками зайнятості через 
цифрові платформи є несплата за виконану ро-
боту замовником, відсутність соціального за-
хисту, низький рівень охорони праці. Цифровий 

сегмент ринку праці складно піддається моніто-
рингу та регулюванню, що зумовлено швидкими 
темпами його зростання та значним відставан-
ням державних інститутів. Відкритими для дис-
кусій залишаються питання розробки цифрових 
інструментів моніторингу та регулювання циф-
рового сегмента ринку праці [1, с. 11].

Для працівників перехід до таких тенден-
цій у сфері зайнятості виступає двояко. По-
перше, професійний шлях все важче планувати, 
по-друге, все менше стає тих, хто тривалий час 
працює безпосередньо за фахом. У зв’язку з цим 
гарантія зайнятості більше не передбачає певної 
спеціальності, певного місця роботи чи певного 
роботодавця. Більшою мірою вона є результатом 
здатності, залишаючись активним, пристосову-
ватися до мінливих вимог. Таким чином, завдан-
ня кожного полягає в тому, щоб протягом життя 
стежити за рівнем своєї затребуваності на ринку 
праці. У такому випадку затребуваність стане га-
рантією зайнятості. 

Економісти допускають два шляхи розви-
тку ринку праці в умовах цифровізації еко-
номіки. Перший – оптимістичний, тобто 

ринок праці в цифровій економіці відчуває по-
требу в творчих людях, які мислять креативно. 
В основному виробництво не потребуватиме лю-
дей, проте вони будуть необхідні для сфери «лю-
диноорієнтованих» послуг. Крім того, цифрові 
технології дозволять літнім працівникам і пра-
цівникам з обмеженими можливостями краще 
інтегруватися в ринок, у той час як машини бу-
дуть виконувати небезпечну та рутинну роботу. 
Згідно з песимістичним прогнозом, у ході циф-
ровізації виробництва речі стануть тісніше кон-
тактувати одна з іншою (промисловий Інтернет 
речей), а між людьми, навпаки, стане наростати 
відчуження. У результаті цифровізація може при-
звести до негативного ефекту і, звичайно ж, це 
дуже великий ризик стійкого безробіття. Також 
слід зазначити, що зайнятість у сучасному світі 
набуває характеристики нестійкості. Нестійка 
зайнятість є наслідком панування глобального 
капіталу, направленого на створення «гнучких 
ринків праці», що максимально знижують мож-
ливі витрати [9, с. 249].

Цифровий розвиток економіки та системи 
зайнятості є неминучим процесом, який значно 
спростить комунікаційні зв’язки між державою, 
підприємцями та найманими працівниками. Та-
кож розширяться можливості для навчання, до-
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сліджень, відкриваються нові технології веден-
ня бізнесу та виробництва. Ринок праці досить 
швидко адаптується до нового напрямку, стає 
більш гнучким і мобільним. Світові біржі фрі-
лансерів і соцмережі стерли межі між замовни-
ками та виконавцями. Віддалені співробітники 
вибирають замовників, кількість робочих годин 
і вибудовують графік, орієнтуючись на свої по-
треби, а не на штатний розклад. Більшість світо-
вих HR-експертів відзначають, що дистанційна 
зайнятість – глобальний тренд на ринку праці. 

Пандемія коронавірусу внесла свої ко-
рективи до ринку праці. Слід зазначи-
ти, що країни, які до початку пандемії 

мали комп’ютеризовані системи підтримки пра-
цівників і чітку стратегію переходу на цифрові 
технології, змогли більш ефективно вирішува-
ти проблеми, пов’язані зі спалахом COVID-19. 
В аналітичній записці МОП відзначається, що 
криза, викликана пандемією COVID-19, ймовір-
но, спричинить довгострокові наслідки в плані 
робочих місць, підприємств і професійних на-
вичок. Крім того, прогнозований спад економіки 
може призвести до того, що роботодавцям і пра-
цівникам буде набагато важче орієнтуватися на 
ринку праці, особливо в тих країнах, де цей ри-
нок багато в чому носить неформальний харак-
тер. Тому в цих умовах нові технології відіграють 
все більш важливу роль як інструмент допомоги 
тим, хто її найбільше потребує.

Незважаючи на плюси і мінуси, отримані 
під час режиму ізоляції, було розкрито потенці-
ал віддаленої праці. У числі основних тенденцій 
ринку праці, що складаються як у нашій країні, 
так і на світовому рівні, можна назвати: вдоско-
налення правової бази дистанційних трудових 
відносин; розвиток форм і способів організа-
ції віддаленої праці; збільшення кількості дис-
танційно зайнятих. У «цифровій посткризовій 
економіці» на перший план у працевлаштуванні 
виходитимуть надпрофесійні навички й особис-
тісні характеристики, такі як: високий рівень мо-
більності, висока працездатність і витривалість, 
системне мислення, висока швидкість аналізу 
інформації та прийняття рішень, нестандартне 
мислення та ініціативність.

Таким чином, подальший розвиток зайня-
тості буде супроводжуватися такими тенденція-
ми: формування правового забезпечення дис-
танційної зайнятості; створення відповідних 
організаційних умов розвитку форм віддаленої 

праці (у тому числі комбінованих і гнучких різ-
новидів) і розширення сфер її застосування.      
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