МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ДЕМ’ЯНОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Допускається до захисту:
в.о. завідувача кафедри міжнародних
економічних відносин, доктор
економічних наук, доцент
_________________М. В. Савченко
«____» _______________2020 р.
Трансформація світового ринку праці в умовах діджиталізації
Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»
Кваліфікаційна (магістерська) робота

Науковий керівник:
М. Л. Варламова, старший викладач кафедри
міжнародних економічних відносин,
кандидат економічних наук
____________________
підпис

Оцінка:_____ / _____ / __________

(бали / за шкалою ЄКТС / за національною шкалою)

Голова ЕК: ________________
(підпис)

Вінниця – 2020

АНОТАЦІЯ
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програма «Міжнародні економічні відносини». Донецький національний
університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2020.
У магістерській роботі розглянуто особливості розвитку світового
ринку праці. Проаналізовано трансформаційні зміни, що відбуваються на
світовому ринку праці під впливом діджиталізації. Проведено аналіз впливу
роботизації та фрілансу на світовий та український ринок праці. Побудовано
модель та визначено, що найбільший вплив на рівень безробіття чинять
індекс введення інновацій, частка самозайнятих та установки промислових
роботів.
Ключові слова: ринок праці, діджиталізація, роботизація, фріланс,
Індекс онлайн зайнятості.
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Demianova Yu. O. Transformation of the world labor market in the
conditions of digitalization. Specialty 292 International Economic Relations.
Educational program «International Economic Relations». Vasyl Stus Donetsk
National University. Vinnytsia, 2020.
The master's thesis considers the peculiarities of the world labor market. The
transformational changes taking place in the world labor market under the
influence of digitalization are analyzed. An analysis of the impact of robotics and
freelance on the global and Ukrainian labor markets. The model is built and it is
determined that the index of introduction of innovations, the share of selfemployed and installation of industrial robots have the greatest influence on the
unemployment rate.
Key words: labor market, digitalization, robotics, freelance, Online labour
index.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Глобалізація економіки, розвиток
інформаційних технологій і формування цифрової економіки зумовлюють
трансформацію соціально-трудових відносин. Особливо відчутні зміни
відбуваються

на

світовому

діджиталізації

економіки,

технологій

усі

в

сфери

ринку

праці.

масштабне

Зростання

інформатизації,

впровадження

інформаційних

життєдіяльності

людини

сприяє

появі

висококваліфікованих фахівців, здатних функціонувати в умовах гнучкого
робочого часу.
У цих умовах ринок праці перебуває під впливом тих процесів, які
властиві сучасній економіці, і, зрозуміло, під впливом змін, пов'язаних з
активним впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. Отже,
дослідження трансформаційних процесів, що відбуваються на світовому
ринку праці є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різнoмaнітним aспектaм,
щo стoсуються aнaлізу функціoнувaння ринку прaці в умовах діджиталізації,
присвячені наукові доробки З. Бaрaник, Д. Богині В. Близнюк, O. Вoлкoвoї,
O. Грішнoвoї, Е. Лібaнoвoї, Ю. Мaршaвінa, В. Мортікова, І. Моторної, В.
Онікієнкa, І. Петрoвoї, A. Кoлoтa, В. Петюхa та ін. Однак, питання впливу
діджиталізації на розвиток світового ринку праці вимагає більш детального
розгляду.
Метою дослідження є визначення основних тенденцій та перспектив
розвитку ринку праці в умовах діджиталізації.
Для вирішення даної мети в кваліфікаційній роботі поставлені наступні
завдання:
− розкрити поняття ринку праці;
− охарактеризувати чинники, що впливають на розвиток ринку праці в
сучасних умовах;
− охарактеризувати особливості змін на ринку праці під впливом
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діджиталізації;
− дослідити вплив роботизації на світовий ринок праці;
− провести аналіз впливу фрілансу на світовий ринок праці;
− побудувати модель розвитку світового ринку праці;
− надати загальну характеристику України на світовому ринку праці;
− дослідити розвиток роботизації в Україні та її вплив на ринок праці;
− охарактеризувати вплив фрілансу на український на ринок праці.
Об’єктом дослідження є процес розвитку світового ринку праці.
Предмет – трансформація ринку праці під впливом діджиталізації.
Інформація
стандартного

про

та

використання

авторського

інформаційних

програмного

технологій,

забезпечення.

У

кваліфікаційній роботі використані програмні продукти: MS Excel та
програмний пакет Statistica-12.
Методи дослідження. У роботі використано кабінетне (аналіз і
систематизація даних) та польове дослідження (опитування фрілансерів).
Методологічною основою дослідження послужили загальнонаукові методи –
аналізу та синтезу для визначення особливостей розвитку роботизації та
фрілансу та їх впливу на ринок праці, системний для розгляду ринку праці в
умовах роботизації та поширення фрілансу. Кластерний аналіз для
визначення впливу показників соціально-економічного розвитку країни на
рівень розвитку ринку праці. Кореляційно-регресійний аналіз для побудови
моделі та визначення основних факторів впливу на безробіття
Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.
Теоретичне значення результатів роботи полягає у можливості
використання матеріалів дослідження для подальшого вивчення світового
ринку праці під впливом діджиталізації.
Практична значущість результатів дослідження підтверджена ТОВ
«МАКОШ МІНЕРАЛ» (довідка №138 від «02» грудня 2020 р.).
Апробація

результатів

дослідження.

Основні

положення

та

результати кваліфікаційної (магістерської) роботи апробовано на 5 науково-
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практичних конференціях, зокрема на 4 всеукраїнських: «Проблеми розвитку
соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці»
(м. Вінниця, 2017 р.), «Topical issues of humanities technical and natural
sciences» (м. Вінниця, 2017 р.), «Проблеми розвитку соціально-економічних
систем в національній та глобальній економіці» (м. Вінниця, 2018 р.),
«Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та
глобальній економіці» (м. Вінниця, 2020 р.) та 1 міжнародній: «Управління
розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,
стале економічне зростання» (м. Вінниця, 2017 р.).
Основні результати магістерської роботи відображені в 5 наукових
працях, із них 3 статті – у фахових виданнях України та 2 статті – у Віснику
студентського наукового товариства Донецького національного університету
імені Василя Стуса.
Наукові результати дослідження:
1. Визначено особливості розвитку світового ринку праці під впливом
діджиталізації.
2. Здійснено кластеризацію країн Європи за рівнем розвитку ринку
праці в умовах діджиталізації.
3. Розроблено модель розвитку ринку праці під впливом діджиталізації
та сформовано прогноз безробіття.
4. Розраховано індекс онлайн зайнятості для регіонів України.
5. Визначено чинники, які впливають на українських фрілансерів при
переході на віддалену форму роботи (на основі опитування).
6. Окреслено перспективи розвитку українського ринку праці.
Структура роботи. Кваліфікаційна магістерська робота складається зі
вступу,

3

розділів,

висновків,

найменувань, 4 додатків.

списку

використаних

джерел

із

85
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В
УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
1.1 Поняття світового ринку праці
Ринок праці є основним елементом економіки будь-якої країни, а від
його стану та динаміки залежить ефективне функціонування національної
економіки. Темпи зростання населення, його вікова структура в значній мірі
визначають кількісні параметри трудових ресурсів світу, від яких, в свою
чергу, залежить розвиток світової економіки.
При визначенні поняття «ринок праці» багато уваги приділяють
обміну, оскільки ця сфера відіграє важливу роль у системі суспільного
виробництва, і саме в ній проходять процеси купівлі-продажу товару. Існує
два

основні

підходи

до

визначення

ринку

праці:

діалектичний

і

функціональний.
Діалектичний метод ґрунтується на визначальній ролі виробництва в
процесі відтворення та на теорії трудової вартості. Згідно з даним методом
ринок праці розглядається як сукупність відносин між людьми стосовно
відтворення робочої сили. Такий погляд відповідає теорії К. Маркса про
взаємозв’язок

між

виробничими

відносинами

та

рівнем

розвитку

продуктивних сил суспільства [1].
Для західної економічної теорії притаманний функціональний підхід,
аналізуючи

сутність

ринку

праці він

базується

на

функціонально-

економічних взаємозв’язках і технології руху робочої сили в умовах ринку. З
погляду

функціонального

підходу

ринок

праці

вважають

засобом

відтворення трудового потенціалу, формою функціонування особистого
фактора виробництва та формою розвитку людського капіталу [2].
Органічно доповнюючи один одного, обидва підходи дають змогу
різнобічно

аналізувати сутність ринку праці як економічну форму

функціонування робочої сили в ринковій економіці та розглядати ринок
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праці як сукупність соціально-економічних відносин між людьми щодо їх
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та включення у
виробництво.
Для визначення соціально-економічної сутності ринку праці потрібно
з’ясувати загальне поняття категорії «ринок». На думку французького
економіста О. Курно ринком вважається будь-який район, на якому
взаємовідносини покупців і продавців настільки вільні, що ціни на одні і ті
самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися [3]. В свою
чергу А. Сміт та Р. Еренберг вважали ринок інструментом, що забезпечує
працівників роботою і координує рішення у сфері зайнятості [4].
В економічній літературі можна зустріти сотні авторських визначень
ринку праці. В. Петюх зміг найбільш глибоко розкрити сутність даного
поняття, він стверджував що ринок праці це категорія, яка характеризує
систему соціально-економічних відносин, що мають товарний характер,
пронизують фази відтворення індивідуальної робочої сили (виробництво,
розподіл,

обмін,

використання),

всі

ланки

та

ступені

суспільного

виробництва, і регулюються ринковою кон’юнктурою, системою соціального
партнерства, правовими, юридичними, морально-етичними нормами та
національними традиціями [5].
Багато економістів трактуючи поняття «ринок праці» приділяють
значну увагу сфері обміну, завдяки якій відбувається процес купівліпродажу. На думку Ю. Маршавіна ринок праці – це сфера, в якій формуються
і реалізуються товарно-грошові та соціальні відношення з приводу купівліпродажу робочої сили [6]. А. Рофе, Б. Збишко, Г. Іщин мають подібні
погляди на ринок праці, визначаючи його як систему суспільних відносин
пов’язану з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею-продажем [7].
І. Чайка стверджує що ринок праці – це економічний важіль
(інструмент), за допомогою якого роботодавці мають можливість найняти
робочу силу для інтенсивного її використання з метою отримання прибутку,
а наймані працівники – задовольнити власні потреби, отримати гарантії
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стабільної зайнятості, підвищити свій соціальний статус, в результаті чого
досягається оптимальне співвідношення попиту і пропозиції на ньому [8]. В
даному підході ринок праці виступає інструментом за допомогою якого
здійснюється управління економікою.
Згідно Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012
року ринком праці вважається система правових, соціально-трудових,
економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, які
шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх
організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби
працівників у зайнятості, а роботодавців - у найманні працівників відповідно
до законодавства [9].
Зважаючи на значну кількість підходів до трактування ринку праці
виникли широке та вузьке визначення поняття «ринок праці». Традиційний,
вузький, підхід свідчить що об’єктом купівлі-продажу є робоча сила людини,
її здібність до праці, що набуває форми товару [10]. Однак, ускладнення
суспільних взаємозв’язків, системне вивчення наявних елементів економіки
призвели до появи нового, широкого погляду даного поняття.
В широкому розумінні ринок праці розглядається як система
суспільних відносин, соціальних норм і інститутів, що забезпечують на
основі дотримання загальноприйнятих прав і свобод людини формування,
обмін за ціною, визначуваною співвідношенням попиту та пропозиції, і
використання робочої сили [11].
Вагомі зміни в процесах трудової діяльності, в організації праці та
структурі зайнятості, в трудових відносинах ставлять перед економічною
наукою проблему еволюції світового ринку праці. Сприяючи підвищенню
ефективності світової економіки, глобалізація та діджиталізація, істотно
змінюють соціально-економічні реалії сучасного світу, роблячи сформовані
трудові відносини все менш стабільними.

10

1.2 Чинники, що вливають на розвиток ринку праці у сучасних
умовах
Сьогодні все більше компаній відмовляються від стандартної моделі
зайнятості, на умовах якої працівники працюють повний робочий день,
мають стабільні робочі місця та умови праці які регулюються в межах
трудових правовідносин.
Серед головних чинників впливу на ринок праці слід зазначити такі:
– Технологічний

прогрес

та

стрімкий

розвиток

технологічних

інновацій. Розвиток автоматизації, роботизації та штучного інтелекту істотно
перетворюють якість та кількість доступних робочих місць.
– Демографічні зрушення. За винятком невеликого числа регіонів
населення світу старіє, чинячи тиск на бізнес, соціальні інститути та
економіку. Співробітники у віці змушені освоювати нові навички та
працювати довше. Брак робочої сили в ряді стрімко старіючих економік
викликає гостру необхідність в автоматизації і підвищенні продуктивності.
– Зміни в глобальній економіці, безпосередньо зміни в розстановці сил
між розвиненими і країнами, що розвиваються. З розвитком технологій
країни, що розвиваються будуть стикатися з серйозними викликами, і без
стабільних і значних капіталовкладень безробіття і міграція продовжать
прогресувати. Різниця в рівні добробуту і скорочення робочих місць у зв'язку
з розвитком автоматизації підвищують загрозу посилення нестабільності на
ринках праці в країнах, що розвиваються [12].
Трансформація сфери трудових відносин та розвиток нових форм
зайнятості, відбуваються перш за все за рахунок нових технологій та змін в
організації праці та виробництва. Працівникам і роботодавцям все важче
дотримуватись умов стандартної моделі зайнятості. Кількість самозайнятих з
кожним роком зростає, важливо відзначити, що понад 60% працівників
працюють без укладання будь-яких трудових договорів.
З одного боку використання нестандартних форм зайнятості допомагає
працівникам знайти роботу та залишатись на ринку праці. Однак з іншого
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боку, вони все більше відображають нестабільність на ринку праці.
Зростання нерівності та рівня бідності в країнах провокують відмову від
традиційних трудових відносин та перехід до нестандартних форм зайнятості
[13].
Хоча нові технології і сприяють створенню нових робочих місць
замість ліквідованих старих, але, по-перше, кількість нових місць менше
«втрачених», по-друге, навіть рівне їх число не гарантує припинення
зростання безробіття, тому що структура робочої сили, що витісняється, не
відповідає робочим місцям, що створюються. Оптимістичні прогнози
прихильників ринкової ідеології базуються на існуванні механізмів протидії
зростанню рівня безробіття, що компенсують потенційні загрози від
автоматизації для рівня й умов зайнятості. До таких механізмів відносять
[14]:
1. Використання новітніх технологій стимулює появу нових робочих
місць.
2. Розвиток технологій підвищує конкурентоздатність підприємства,
оскільки це підвищує його продуктивність.
3. Автоматизація має сприяти підвищенню продуктивності праці, що
веде до підвищення заробітних плат чи підвищення зайнятості, або до
зростання обох цих факторів одночасно. Як результат, працівники можуть
споживати більше продуктів і послуг, а це, знов-таки, підвищує попит на
працю [15]:
Характерною рисою сучасного економічного розвитку є інтенсивне
поширення гнучких форм зайнятості, що має всезростаючий вплив на
функціонування ринку праці та розвиток трудових відносин. Основні
чинники, які сприяють зростанню попиту на нестандартну зайнятість на
ринку праці подано на рисунку 1.1.
Відповідно до визначень Міжнародної організації праці (МОП)
нестандартна зайнятість включає в себе чотири форми зайнятості, які
відрізняються від стандартної моделі трудових відносин: тимчасова
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зайнятість; тристоронні трудові відносини; робота за викликом або на
неповний робочий день та замасковані трудові відносини в межах яких
працівники є самозайнятими а хтось інший керує їхньою роботою [16].
Структурні зрушення в процесі переходу від масового конвеєрного
виробництва до виробництва, що притаманне постіндустріальній
економіці (економіці знань)
Збільшення глобальної конкуренції
Значне розширення сектору послуг
Широке застосування нових технологій
Наростання гнучкості ринку праці й виробництва
Рисунок 1.1 – Чинники, які сприяють зростанню попиту на
нестандартну зайнятість
Джерело: складено автором

Сучасний

світовий

економічно-соціальний

розвиток

піддається

значному впливу діджиталізації, яка прийшла на заміну інформатизації та
комп’ютеризації. Як новий тренд діджиталізація характеризується цифровим
поданням інформації яке призводить до підвищення ефективності економіки
та поліпшення якості життя як в межах окремих країн так і світу в цілому.
Ускладнення суспільних структур і відносин, основою яких все частіше
виступають сучасні цифрові технології, що викликають експоненціальне
зростання потоків даних, висуває на перший план питання про формування
дигітальної економіки. В якій вирішальне значення належить відносинам
стосовно виробництва, обробки, зберігання, передачі і використання
зростаючого обсягу даних. Дані стають основою економічного аналізу, що
досліджує закономірності функціонування сучасних соціально-економічних
систем.
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Поняття «дигітальна економіка» Дон Тапскотт увів у науковий вжиток
ще у 1995 р. [17]. У класичному розумінні дигітальна економіка – це
економіка яка базується на цифрових технологіях, її ще називають інтернетекономікою, веб-економікою або новою економікою. Ніколас Негропонте
особливість дигітальної економіки окреслив, як «перехід від обробки атомів
до обробки бітів». В.В. Апалькова переконує, що дигітальна економіка є
найважливішим

двигуном

інновацій,

конкурентоспроможності

і

економічного розвитку [18]. Томас Месенбург обґрунтував основні складові
дигітальної економіки серед яких електронна комерція та бізнес і
підтримуюча

інфраструктура,

що

включає

програмне

та

апаратне

забезпечення, телекомунікації [19].
С.М. Веретюк стверджує, що дигітальна економіка це складова
економіки в якій головними показниками визначення інформаційного
суспільства є нематеріальне виробництво та знання [20].
Діджиталізація

насичує

фізичний

світ

електронно-цифровими

пристроями, створюючи при цьому кіберфізичний простір де забезпечується
взаємодія

віртуального

та

фізичного

світу.

Головним

завданням

діджиталізації є трансформація існуючих та створення нових галузей
економіки і сфер життєдіяльності у більш ефективні та сучасні. Завдяки
позитивному впливу технологій на ефективність, якість та результативність
економічної

та

громадської

діяльності

діджиталізація

є

фактором

економічного зростання та розвитку.
Цифрові технологій поєднують в собі властивості величезного ринку та
індустрії і водночас платформу конкурентоздатності всіх інших індустрій та
ринків. Саме тому модернізація промисловості за допомогою впровадження
цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій є визначальними в
економічному розвитку [21].
Діджиталізація

передбачає

виконання

комплексу

завдань,

що

позитивно впливають на всі сфери життєдіяльності, економіку та суспільство
в цілому.
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Серед основних цілей діджиталізації виокремлюють:
– поширення економічного зростання;
– залучення інвестицій;
– модернізація промисловості;
– створення високотехнологічного виробництва;
– підвищення конкурентоспроможності та ефективності секторів
економіки;
– розвиток цифрового підприємництва;
– забезпечення доступу для громадян до можливостей цифрового
простору.
Використання цифрових технологій забезпечує швидше та якісніше
зростання всіх секторів економіки. Зокрема найбільш ефективні наслідки
модернізації спостерігаються в сфері освіти, медицини та транспорту де
завдяки цифровим технологіям створюється нова цінність та покращується
якість [22].
Діджиталізація задає напрямки трансформації традиційних секторів
економіки, виникнення нових ринків і ніш. Нові бізнес-моделі є клієнт
орієнтованими (customer centric), що повністю визначає їх структуру: від
ціннісної пропозиції, спрямованої на рішення передбаченої потреби клієнта,
своєчасної доставки (just-in-time) і до потоків доходів, заснованих на часі
використання продукту клієнтом. Ключовим джерелом створення вартості
стає

високошвидкісна

обробка

великих

даних,

оскільки

транзакції

відбуваються в режимі реального часу і часто одночасно. Технології аналізу
великих даних і штучного інтелекту допомагають знайти нові джерела
створення цінності на основі вивчення цифрових портретів споживачів і
партнерів їх економічної поведінки. Дані про клієнтів перетворюються в
основний актив цифрових компаній, а доступ до великих їх масивів підвищує
оцінку ринкової вартості [23].
Діджиталізація продовжує розвиватися з неймовірною швидкістю
завдяки її здатності збирати, використовувати і аналізувати величезні обсяги
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інформації (цифрових даних) практично про все. Проявляючи активність на
різних цифрових платформах, фізичні особи або підприємства залишають
«цифрові сліди» на основі яких збираються всі цифрові дані.
Цифрові тренди, які спостерігаються сьогодні охоплюють майже всі
сфери

життєдіяльності

від

медицини

і

освіти

до

виклику

таксі,

характеризуються «уберізацією» (процес, що характеризується відмовою від
посередників)

економіки

і

здійснюються

на

спеціальних

цифрових

платформах. В даний час виділяються наступні технології, які найбільшою
мірою впливають на діджиталізацію економіки:
– інтернет речей і автоматизація виробництва,
– цифрове проектування і моделювання,
– технології віртуалізації: віддалений доступ, віддалений офіс і т.д.,
– мобільні технології і крос-канальні комунікації.
Згідно

з

дослідженням

глобальних

трендів

діджиталізації,

представляється наступний рейтинг цифрових трендів (за згадуванням у
ЗМІ): перше і друге місце в рейтингу займають мобільний зв'язок (Mobile
Networks) і штучний інтелект (Artificial Intelligence), будучи базовими
технологіями, що забезпечують поточну хвилю цифровізації. Високе місце
електронної комерції (E-commerce) в рейтингу є наслідком високої
інвестиційної активності і великої кількості угод в цьому сегменті.
Відповідно до поняття діджиталізаціі в широкому сенсі слова найбільш
«діджитальною» економікою в світі на даний момент вважається економіка
США. В американській економіці треина (33%) ВВП схильна до впливу
цифрових технологій, а велика частка (60%) фінансового сектора США
переведена на цифрову основу, що робить фінансовий сектор США найбільш
«діджитальним» в світі. Близько до нього наближається сектор комунікацій,
який значно збільшує важливість створення і підтримки сучасної стійкої
цифрової платформи з метою її довгострокового розвитку [24].
Діджиталізацію слід розглядати як тренд ефективного світового
розвитку тільки в тому випадку, якщо цифрова трансформація інформації
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буде відповідати наступним вимогам: вона буде охоплювати всі галузі бізнес, науку, соціальну сферу і звичайне життя громадян, вона буде
супроводжуватися ефективним використанням її результатів, її результати
будуть доступні користувачам цієї інформації, її результатами будуть
користуватися не тільки фахівці, а й пересічні громадяни, користувачі
цифрової інформації матимуть навички роботи з нею. Перераховані вимоги
діджиталізації як світового тренду розвитку економіки і суспільства, що
забезпечують підвищення їх ефективності та якості, повинні обов'язково
враховуватися при оцінці ступеня охоплення діджиталізацією різних країн.
Виконання цих вимог в тій чи іншій мірі буде підтверджувати факт
втягнення країни під вплив даного тренду, а ступінь їх виконання буде
показувати рівень включення країни в процес діджиталізації.
Саме такий показник оцінки ступеня охоплення діджиталізацією, як
тренд світового розвитку економіки і суспільства був запропонований Індекс
діджиталізації економіки і суспільства DESI (Digital Economy and Society
Index). Він є підсумковим і розраховується за методикою Євросоюзу на
основі значень 5 укрупнених параметрів, що в свою чергу, визначаються їх
показниками - всього 31 показник. Значення параметрів показують ступінь
виконання країною ЄС тієї чи іншої вимоги тренда діджиталізації, що і
дозволяє розглядати Індекс DESI як прямий показник оцінки впливу тренда
діджиталізації на національну економіку та суспільство окремої країни.
П’ять укрупнених параметрів, що використовуються відображають
рівень виконання вимог діджиталізації як світового тренду:
1) «Підключення» країни до результатів діджиталізації(Connectivity).
2) Людський капітал (Human Capital / Digital skills)
3) Використання інтернету громадянами (Use of Internet by citizens)
4) Інтеграція цифрових технологій в бізнес (Integration of Digital
Technology by businesses)
5) Цифрові публічні послуги (Digital Public Services) [25].
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Показники індексу діджитал-економіки та суспільства показують, що
попит на швидку та надшвидку широкосмугову мережу зростає, і очікується,
що він зростатиме впродовж років з огляду на збільшення кількісті Інтернетпослуг та потреб бізнесу.
Серед основних можливостей, які несуть в собі цифрові технології слід
виокремити наступні:
− Значне спрощення роботи з великими масивами інформації.
− Здешевлення і спрощення вирішення типових завдань.
− Створення нових робочих місць і підвищення продуктивності праці.
Однак безпосередньо в сфері цифрових технологій створюється обмежене
число нових робочих місць, проте їх розвиток може супроводжуватися
збільшенням кількості робочих місць в супутніх галузях діяльності.
− Розширення участі в політичному і громадському житті, онлайндоступ до державних послуг.
− Простота і зручність отримання інформації
− Можливість користування безкоштовними цифровими продуктами.
− Зручний доступ до послуг, які раніше були недоступні або
отримання яких було пов'язане з істотними тимчасовими витратами.
Поряд з перевагами та можливостями діджиталізація спричиняє ряд
загроз як для окремих індивідів так і для усіх сфер загалом. Перш за все це
стосується нерівномірного розподілу благ діджиталізації, що пов'язано з
обмеженістю доступу до Інтернету значної частини населення планети.
По-друге, помітно зростання поляризації ринків праці і, як наслідок,
конкуренції серед працівників за високооплачувані місця з огляду на те, що
нові технології заміщають стандартні трудові операції. Також слід
відзначити, що тотальна роботизація може викликати значні диспропорції
між попитом і пропозицією на ринку праці, що призведе до зростання
технологічного безробіття, позбавить заробітку багатьох працівників,
призведе до втрати або зниження їх соціального статусу.
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По-третє, зміцнення позицій природних монополій, що може стати
причиною посилення концентрації на ринках. В даний час багато компаній,
що перші застосували принципово нові технології, займають домінуюче
становище на ринку.
Ще однією загрозою є посилення проблем, пов'язаних з кібербезпекою,
в тому числі із захистом персональних і корпоративних даних. Останнім
часом досить часто зустрічаються проблеми із витоком персональних даних.
Не можна не зауважити, що проникнення діджиталізації в усі сфери
діяльності призводить до посилення залежності від цифрової інфраструктури.
Сьогодні спостерігається потенціал використання сучасних цифрових
технологій. Необхідно приділяти увагу таким аспектам як використання
програмного забезпечення, сучасної обчислюваної техніки, наявності
кваліфікованих фахівців. Слід зауважити, що цифрові технології мають
істотний потенціал для прискорення інноваційних процесів, тому показники
інвестицій в розвиток цифрового потенціалу є дуже важливим фактором
конкурентоспроможності в сучасних умовах.

1.3 Зміни на світовому ринку праці під впливом діджиталізації
Глобальні

культурні,

історичні,

науково-технічні

перетворення

останніх років справили величезний вплив на суспільство, несучи як
прогресивні форми соціального устрою, так і супутні їм негативні наслідки
соціальних змін, які настали внаслідок недостатньої готовності суспільства
до інтенсивних темпів соціальної динаміки. За останні десятиліття завдяки
розвитку технологій і формування нових запитів змінилася докорінно і
концепція бачення суспільних і, головним чином, соціально-трудових
відносин. Нововведення інформаційної епохи вимагають свого вивчення з
точки зору трудових відносин, так як саме праця і пов'язані з нею відносини
лежать в основі складної системи всіх суспільних процесів.

19

Сучасний глобальний ринок праці піддається трансформації, унаслідок
активного запровадження цифрових технологій на робочі місця, формування
цифрової інфраструктури та переміщення його суб'єктів до віртуального
простору. Це зумовлює структурні зміни на глобальному ринку праці. Поперше, формується та постійно збільшується цифровий сегмент ринку праці.
Для зазначеного сегмента характерним є:
−

перенесення робочих місць до інформаційного простору;

−

укладання нетипових трудових угод на виконання цифрових робіт;

−

використання гнучкого, у тому числі аморфного, графіка робочого

часу або графіка роботи за довірою;
−

дигіталізація процесу праці.

По-друге, збільшується пропозиція робочої сили на цифровому
сегменті глобального ринку праці, оскільки все більше працівників із різних
країн можуть приєднатися до нього. Працівники із країн, що розвиваються,
конкурують із претендентами з розвинутих країн.
По-третє, поширюється віртуальна міграція, основою якої є можливість
виконання завдань працівниками з одних країн для роботодавців з-за кордну
без зміни фактичного місця проживання та роботи.
По-четверте, відбувається дигіталізація соціально-трудових відносин
між суб'єктами ринку праці. Тобто погодження домовленостей між
роботодавцем та працівником відбувається в цифровому просторі з
використанням цифрових технологій. До того ж із соціально-трудових
відносин у багатьох випадках випадає держава як суб'єкт регулювання таких
відносин. Тому слід звернути увагу на декілька аспектів. Один із них полягає
в низькому рівні урегульованості цифрового глобального ринку праці. Інший
– у наявності суб'єктів глобального ринку з різних країн, у яких діють
різноманітні національні норми та правила щодо регулювання соціальнотрудових відносин. І ще один – це значна кількість виконавців замовлень із
країн, які розвиваються та мають у структурі економіки «тіньовий сектор».
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Широке проникнення інформаційно-комунікаційних технологій (далі
ІКТ) в усі сфери життєдіяльності суспільства змушує людей орієнтуватися в
нових реаліях для здійснення більш ефективного вибору. Здебільшого це
стосується сфери праці, зокрема, сфери зайнятості населення. За допомогою
інформаційних технологій стали можливими комунікації всередині та між
фірмами в світовому масштабі. Число співробітників, що працюють
віддалено, значно зросла і продовжує зростати. У 2009 році в світі працювали
дистанційно 22% працівників, у 2016 році це число склало 32%, в 2019 р
згідно з дослідженням МОП про можливості і проблеми, пов'язані з ростом
масштабів віддаленої роботи частка зайнятих віддалено варіюється до 40% (в
залежності від країни) [26].
За останні десятиліття завдяки розвитку технологій і формування нових
запитів змінилася докорінно і концепція бачення суспільних і, головним
чином, соціально-трудових відносин. Нововведення інформаційної епохи
вимагають свого вивчення з точки зору трудових відносин, так як саме праця
і пов'язані з нею відносини лежать в основі складної системи всіх суспільних
процесів.
Сьогодні можна виділити ряд особливостей даного сегмента сучасного
ринку праці:
– на ньому переважають незалежні професіонали, які відокремлені не
тільки з організаційної точки зору, але і в ціннісному плані, демонструють
високу ступінь індивідуалізму і сповідують особливу філософію свободи від
традиційних форм трудової поведінки;
– надзвичайно низькі бар'єри входу на ринок не мають на увазі
великих фінансових вкладень або приналежності до будь-яких соціальних
груп, а біржі віддаленої роботи роблять інформацію легко доступною для
будь-якого учасника ринку;
– послуги

надаються

особисто

працівником,

що

не

дозволяє

використовувати «ефект масштабу» і обумовлює висококонкурентний
характер ринку;
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– пропозиція послуг значно перевищує попит;
– ділові контакти здійснюються заочно, у віддаленому доступі. Пошук
роботи, укладання контрактів, отримання завдань і передача результатів
роботи, її оплата та різні поточні комунікації здійснюються через Інтернет.
Все більш поширюється тенденція створення цифрових робочих місць.
Цифрове робоче місце це віртуальний відповідник фізичному робочому
місці, однак воно вимагає правильної організації, користування та управління
так як цифрове робоче місце створює більш сприятливі умови праці для
працівників та підвищує їхню ефективність.
Діджиталізація скасовує прив’язку робочих місць до фізичного місця,
вони перетворюються на віртуальні, «цифрові» тобто такі які не вимагають
постійного перебування працівників на робочих місцях. У бізнес-середовищі
така практика надзвичайно швидко поширюється, в свою чергу працівники
теж висловлюють задоволення від впровадження гнучких способів роботи
адже вони отримують можливість працювати з будь-якого зручного для них
місця.
Цифрові робочі місця сприяють гнучкості у виконанні посадових
обов’язків, забезпечують взаємодію та спільну роботу, надають можливість
вибору технологій для роботи. Головними перевагами запровадження
цифрових робочих місць є скорочення витрат на офісні приміщення,
відрядження, забезпечення технічними матеріалами персонал з боку
роботодавців та зниження транспортних і особистих витрат з боку
працівників [27].
Потенційний вплив цифрових технологій і штучного інтелекту на
ринок праці безмежний. Нові технології змінюють світову економіку, у тому
числі помітний їх вплив на ринок праці. Інформаційно-комунікаційні
технології створюють нові виклики, пов’язані зі зникненням багатьох
професій та появі нових. За різними оцінками діджиталізація бізнес-процесів
найближчим часом поставить під ризик зникнення від 9 до 50% всіх нині
існуючих професій.
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За оцінкою Глобального інституту McKinsey (MGI), вже в найближчі
20 років до 50% робочих операцій в світі можуть бути автоматизовані [28], це
відноситься до тих видів робіт, які вимагають виконання передбачуваних
повторюваних фізичних операцій, а також до діяльності зі збору та аналізу
інформації. Отже, автоматизація торкнеться робочих місць, що потребують
середньої кваліфікації, що призведе до значного вивільнення персоналу,
скорочення кількості робочих місць, що потребують середньої кваліфікації, і
збільшення різниці в рівні оплати праці. З огляду на, те що в світі налічується
192,7 млн. [29] безробітних, тобто близько 30-45% населення працездатного
віку перебувають в пошуку роботи або частково зайняті, майже 75 млн.
молодих людей офіційно є безробітними [30]. Усі ці віяння матимуть
негативні наслідки.
Однак цифрові технології здійснюють на ринок праці і позитивний
вплив.

Наприклад,

цифрові платформи

створюють

нові можливості

працевлаштування. Вони допомагають розвивати додаткові навички та
підвищувати кваліфікацію, особливо людям, які раніше не мали таких
можливостей в силу соціальних або географічних обмежень. З'являються
нові, пов'язані з діджиталізацією професії і високооплачувані робочі місця.
Діджиталізація

також дозволяє

претендентам

на

робоче

місце

покращувати кар'єрні можливості завдяки використанню сучасних цифрових
порталів для пошуку роботи і отримання доступу до великої бази актуальних
вакансій. Процес найму і пошуку роботи прискорюється, що знижує рівень
безробіття.
Цифрові платформи сприяють підвищенню продуктивності праці,
оскільки вони забезпечують більш точну відповідність профілю здобувача
пропонованої вакансії. Крім того, вони дозволяють скоротити безробіття, а
також зменшити тіньову зайнятість і час пошуку роботи. Як приклад можна
привести такі цифрові платформи, як Uber і You Do, бізнес-моделі яких
засновані на ефективному співвідношенні рівнів попиту і пропозиції на
ринку праці.
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Впровадження сучасних цифрових інструментів у всіх сферах життя
сприяє появі професій і робочих місць, що не існували раніше, наприклад,
новими є спеціалізація на аналізі великих масивів даних і захисту приватних
даних, цифровий маркетинг і просування в соціальних мережах, професія
блогера і інші спеціальності, що з'являються в світі з шаленою швидкістю.
Цифрові технології допомагають працівникам підвищувати власну
кваліфікацію

або

освоювати

нові

професії

методом

дистанційного

електронного навчання. Широке використання систем онлайн-освіти дає
можливість працівникам розвивати додаткові компетенції, необхідні для
формування кар'єрного шляху. Технології автоматизують робочі місця, але
також вони створюють нові вакансії в традиційних галузях і нові способи
отримання доходу. За останні 15 років розвиток Інтернету сприяв ліквідації
500 тис. робочих місць, але в той же час було створено 1,2 млн інших [29].
Прояви діджиталізації у вигляді використання роботів, автономних
транспортних засобів, товарних датчиків, штучного інтелекту, Інтернету
речей змінюють робочий процес в бік більшої гнучкості з переважним
використанням тимчасової робочої сили з метою швидкої адаптації до
постійно змінюваних бізнес-процесів. Автоматизація виробничих процесів
дозволяє компаніям подолати відставання діючих технологій. Джон Будро в
своїй статті «Work in the Future Will Fall into These 4 Categories» [31],
опублікованій в журналі Гарвардської школи бізнесу, робить припущення,
що в майбутньому під впливом цифрових технологій робочий процес
зміниться, і всі види організації робіт будуть потрапляти до однієї з чотирьох
груп (рис. 1.2) [32].
Кожен з чотирьох квадрантів на малюнку описує види організації робіт
з різними підходами до здібностей людей і характеру їх роботи: по
горизонталі - технологічні можливості (від низьких до високих), по вертикалі
- ступеня демократизації (стабільності і тривалості трудових відносин):
–

традиційна (Current state). Робота, подібна до сьогоднішньої, з

аналогічними технологічними зв'язками і трудовими відносинами, де в
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значній мірі використовується постійна повна зайнятість. До цього квадранту
відносяться такі типи робіт, в яких співробітники працюють в одному
приміщенні і фізично доступні для керівників. До них відноситься робота,
яка протікає в певному часі і місці (наприклад, догляд за хворими в лікарні)
або робота, яка відбувається там, де вона є занадто дорогою або до неї
неможливо підключити працівників через «хмару», наприклад, технічні
роботи на об'єктах що охорояються, прибирання номерів в готелях, нафтові
вишки, торгові точки і т.д. Цей квадрант оптимальний там, де робота

СТУПІНЬ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

стабільна і оплачується традиційно;
ПЕРЕОСМИСЛЕНА
Тип роботи:
Робота через платформи, по
проектам,
фріланс,
на
конкурентній та контрактній
основах, стажування
Технології:
традиційні

УБЕРІЗОВАНА
Тип роботи:
Робота через платформи, по
проектам, в формі виступів,
фрілансу, на конкурентній та
контрактній основах, стажування
Технології:
Хмарні технології, штучний інтелект,
персоналізація і особисті пристрої

ТРАДИЦІЙНА
Тип роботи:
Повна зайнятість, на основі
контракту, часткова зайнятість,
гнучкий графік
Технології:
Традиційні

ТАКА ЩО ШВИДКО
РОЗВИВАЄТЬСЯ
Тип роботи:
Повна зайнятість, на основі
контракту, часткова зайнятість,
гнучкий графік
Технології:
Хмарні технології, штучний інтелект,
персоналізація і особисті пристрої

СТУПІНЬ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ

Рисунок 1.2 – Види організації робіт в цифровій економіці
Джерело: [32]

– така що швидко розвивається (Today, turbo-charged). Технології
розвиваються швидкими темпами, але механізми управління і «робіт на
місцях» відстають від них. Традиційні робочі відносини підтримуються
більш швидкими і дешевими технологіями і системами, такими як
персональні пристрої і хмарні інформаційні ресурси. Цей квадрат може
включати центри обробки викликів, що працюють з традиційними
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співробітниками, але у віддалених місцях або з дому, наприклад, JetBlue.
IBM «Watson» AI співпрацює з лікарями-онкологами для надання допомоги в
дослідженнях. Багато які з продуктів HR-технологій зосереджені в цьому
квадраті, оскільки автоматизують традиційні системи зайнятості та робочі
відносини з допомогою пристроїв, хмарного навчання, додатків для
смартфонів, віддаленого спостереження за продуктивністю і т.д .;
– переосмислена

робота

(Work

reimagined).

До

цієї

категорії

відносяться компанії з моделями зайнятості які розвиваються, в значній мірі
які підтримують моделі, що розвиваються повільно, або реалізують інновації
в системах зайнятості, такі як залучення фрілансерів, і співробітників,
найнятих на неповний робочий день у відділах планування зайнятості
організацій. У таких компаніях традиційні системи найму доповнюються
існуючими соціальними інструментами або організацією конкурсів з
використанням

сучасних соціальних

медіа-платформ,

що

дозволяють

постійно відстежувати і пасивних здобувачів. Як приклад можна привести
фріланс-платформу, таку як UpWork;
– уберізована (Uber empowered). Прискорення технічного прогресу і
більш демократичні робочі механізми доповнюють один одного. Нові робочі
і технологічні моделі включають в себе штучний інтелект, персоналізацію,
безпечні та доступні хмарні робочі сховища, які є незалежними від
роботодавців і забезпечують пошук роботи. Сама робота і працівники
ідентифікуються і зіставляються з використанням певної інформації про
можливості і кваліфікації працівників, вимоги до їхньої роботи в даних
проектах, рівнем освіти, необхідності в додатковому навчанні, а також
системах оплати. IBM Open Talent Marketplace дозволяє менеджерам
виконувати роботу в формі короткострокових проектів, публікувати ці
проекти для внутрішніх і зовнішніх співробітників, які використовують
платформу для участі в торгах, і створення спільнот для виконання заявленої
роботи. Платформа постійно розвивається завдяки партнерству між штучним
інтелектом і людськими судженнями [32].
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Всі чотири квадрата будуть частиною системи принаймні протягом
наступних 10 років. Безсумнівно, що при інтенсивному використанні ІКТ на
робочому місці від співробітників потрібно використання нових цифрових
навичок. Такі навички можуть бути розділені на три напрямки. По-перше,
виробництво ІКТ-товарів і послуг (програмного забезпечення, веб-сторінок,
електронної комерції, хмарних технологій, великих даних і т.д.), що
потребують навичок, що належать фахівцям з ІКТ для програмування і
розробки додатків і управління мережами. По-друге, працівники дедалі
більшого кола професій повинні здобувати загальні навички в сфері ІКТ, з
тим, щоб мати можливість використовувати такі технології у своїй
повсякденній роботі (для доступу до інформації в режимі онлайн,
використання програмного забезпечення і т.д.). І, нарешті, використання ІКТ
змінює методи роботи і підвищує попит на володіння додатковими
навичками в галузі ІКТ, наприклад, на здатність спілкуватися в соціальних
мережах, працювати на платформах електронної торгівлі і т.д. [32].
Існує значна нерівномірність використання цифрових технологій в світі
- більше половини населення світу як і раніше обмежена в можливості їх
використання. Цінність підключення цих людей значна, і в міру того як вони
вступають

в

глобальну

трансформуватися

цифрову

фундаментальними

економіку,
шляхами

світ
і

праці

буде

безпрецедентними

темпами.
У сфері зайнятості сценарії майбутнього можуть проявлятися для
працівників двояко. По перше, стає все важче планувати професійний шлях,
по-друге, скорочується число працівників, які тривалий час працюють
безпосередньо за фахом. Робота з сучасним обладнанням, використання
нових технологій вимагають не тільки підбору і найму спеціально навчених
працівників, а й систематичного підвищення їх кваліфікації. В окремих
випадках сьогодні отримані знання застарівають так швидко, що персоналу
доводиться практично щороку підвищувати свої знання, навички та вміння,
тобто доучуватися. Таким чином, знання, здібності, інтелект працівників є в
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сучасних умовах визначальними факторами розвитку трудового потенціалу.
Сучасному

високотехнологічному виробництву необхідний працівник з

постійно зростаючим рівнем загальної та професійної освіти, кваліфікації, з
широким кругозором.

Висновки до розділу 1
Дослідження, проведені в першому розділі вказують на складність та
динамічність підходів до визначення сутності поняття ринку праці, а також
на відсутність єдиного підходу до розкриття змісту даного поняття. Це
пояснюється тим, що ринок праці представляє собою систему з найбільш
високим рівнем складності, адже, з одного боку, він знаходиться в процесі
постійної еволюції, а з іншого – є похідним великої кількості процесів, які
відображають соціальні та економічні особливості як різних регіонів однієї
країни, так і різних країн.
Основними трендами розвитку світового ринку праці на сучасному
етапі можна назвати зростання чисельності робочої сили, нерівномірність її
розподілу по регіонах світу, скорочення стандартної зайнятості населення зі
зростаючим поширенням її нестандартних форм, зростання числа зайнятих у
неформальному секторі економіки і безробітних.
Проведений у першому розділі аналіз дозволив розкрити поняття
«діджиталізація» та охарактеризувати особливості соціально-економічних
аспектів в умовах поширення діджиталізації.
Охарактеризовано негативні і позитивні аспекти впливу діджиталізації
на міжнародний ринок праці, виявлено основні переваги впровадження
цифрових технологій на розвиток соціально-трудових відносин.
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РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
2.1 Вплив роботизації на світовий ринок праці
Швидкий розвиток технологій призвів до сплеску інтересу до
автоматизації та робототехніки. Роботи використовуються для різних цілей в
сучасному суспільстві. Промислові роботи відіграють найважливішу роль на
виробничих підприємствах з 1980-х років і все частіше використовуються в
різних галузях промисловості. Сучасні роботи, як відомо, більш ефективні і
точні, ніж люди, при виконанні завдань, що вимагають високого ступеня
точності. Такі завдання включають в себе збірку компонентів, фарбування і
проведення дуже точних операцій, які люди не можуть виконати.
Інтенсивний розвиток і застосування робототехніки в промисловості
починається з другої половини XX століття. В цей час вчені визначили нові
наукові напрямки - інформатика, синергетика (самоорганізація), штучний
інтелект. З'явилися інтелектуальні роботи, здатні поряд з людиною,
здійснювати певні операції і реагувати на зміни зовнішнього середовища.
Основними причинами розробки і застосування роботів є:
– звільнення людини в процесі виробництва продукції від важких
видів робіт, а також її участі в екстремальних умовах (забрудненому
середовищі, хімічному чи небезпечному для життя і т.д.);
– істотне підвищення продуктивності праці при виконанні операцій в
процесі виробництва продукції;
– підвищення конкурентоспроможності. Ефективно використовуючи
роботів,

дозволяє

компаніям

стати

або

ж

залишатися

конкурентоспроможними. Це особливо важливо для малих і середніх
підприємств, які є основою економіки як розвинених, так і країн, що
розвиваються. Це також дозволяє великим компаніям підвищити свою
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конкурентоспроможність за рахунок більш швидкої розробки і постачання
продукції;
– значне підвищення якості продукції, виробленої в промисловому
виробництві за допомогою промислових роботів;
– зниження

собівартості

продукції,

виробленої

на

певному

промисловому підприємстві;
Роботи стимулюють зростання попиту на працівників з вищою
кваліфікацією, що призводить до зростання заробітної плати. Питання
полягає в тому, як дати можливість працівникам із середнім і низьким рівнем
доходу підвищити кваліфікацію або перенавчитися.
З точки зору інноваційного розвитку робототехніку в промисловості
прийнято ділити на три покоління в залежності від ступеня її функціональних
можливостей і призначення в майбутньому.
Перше покоління – промислові роботи, засновані на застосуванні
автоматичних пристроїв, що мають одну або кілька «рук». На відміну від
автоматів, роботи – це універсальні автоматичні системи багатоцільового
призначення. Найбільш ефективне застосування такі роботи знаходять при
виконанні технологічних операцій, автоматизації транспортних операцій та
інших видів робіт.
Друге покоління промислових роботів – це адаптивні роботи, які
контролюються через шину адаптивного управління. Такі роботи відносяться
до більш досконалих, здатним реагувати на зміни зовнішнього середовища за
допомогою датчиків зворотного зв'язку, тобто сенсорними пристроями і
певним зором. Роботи другого покоління називають наділеними можливістю
відчувати, здатними за допомогою зворотного зв'язку здійснювати дії,
спрямовані на адаптацію до змін у зовнішньому середовищі виробничого
процесу. Така особливість є основною, що відрізняє адаптивних роботів від
роботів першого покоління.
Третє покоління – роботи зі штучним інтелектом. Штучний інтелект
являє собою наукову галузь, що займається дослідженням і моделюванням
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природного інтелекту людини. Під інтелектом в даному випадку (від лат.
Intellectus – пізнання, розуміння, розум) розуміється здатність мислення,
раціонального пізнання. Роботи третього покоління істотно відрізняються від
попередніх роботів в зв'язку з тим, що вони оснащені засобами пересування.
Сенсорні можливості роботів визначаються різноманітністю і характером
штучних органів почуттів, дозволяють імітувати сприйняття із зовнішнього
середовища. «Моторика» роботів в цьому випадку визначається числом
ступенів свободи виконавчих механізмів, а також їх конструкцією [34].
Стимулювання зростання суспільного інтересу до робототехніки і
автоматизації - це, з одного боку, захоплення потенціалу цих технологій з
метою спростити наше життя, а з іншого боку, і страх впливу автоматизації, в
тому числі робототехніки, на робочі місця. Ці побоювання пов'язані з більш
широкими

геополітичними

і

соціальними

зрушеннями,

зумовленими

проблемами такі, як торгова політика і імміграція, які в цілому сприяють
виникненню почуття невпевненості в перспективах зайнятості нинішнього і
майбутніх поколінь. Отже, багато експертів фокусуються на потенційних
негативних результатах автоматизації. Однак не варто недооцінювати
реальний

позитивний

внесок

автоматизації

та

робототехніки

в

продуктивність, конкурентоспроможність і створення робочих місць.
Завдяки постійній тенденції до автоматизації та безупинним технічним
інноваціям починаючи з 2010 року, попит на промислові роботи значно зріс.
Операційний запас роботів у 2019 році сягнув 2 722 077 одиниць, що на 12%
більше, ніж у попередньому році. З 2014 по 2019 рік щорічні установки
зростали в середньому щороку на 11%. У період з 2005 по 2008 рік
середньорічна кількість проданих роботів становила близько 115 000
одиниць. Однак глобальна економічна та фінансова криза 2009 року призвела
до зниження інвестицій, що в свою чергу призвело до скорочення кількості
встановлених роботів сягнувши лише 60 000 одиниць. У 2010 році
встановлення роботів зросли до 120 000 одиниць. До 2015 року річні
установки зросли більш ніж удвічі – до 254 000 одиниць. У 2016 році було
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перевищено позначку в 300 000 установок роботів на рік. Наступні два роки,
спостерігалось зростання, так у 2018 році кількість установлених роботів
сягнула 422 000 одиниць. У 2019 році тенденція до зростання замінилась
спадом сягнувши 373 000 одиниць. Падіння відображає ринкові умови в двох
найбільших галузях роботів, автомобільній та електричній / електронній.
Прогноз на 2020 рік і далі - невизначений, оскільки наслідки пандемії
продовжують формувати ринок проектів автоматизації [35].
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Рисунок 2.1 – Обсяг установок промислових роботів у світі за 20092019 рр., тис.од
Джерело: [36]

Найбільшим у світі ринком промислових роботів є Азія. Після шести
років пікових значень установки впали на 13% у 2019 році знизившись до 245
158 одиниць в порівнянні з піком 283 080 одиниць у 2018 році. Схожа
ситуація у 2019 році була на трьох найбільших азіатських ринках:
скоротились установки в Китаї (140 492 одиниці; -9%), Японії (49 908
одиниць; -10%) та Республіці Корея (27 873 одиниць; -26%). Установки
роботів на другому за величиною ринку, Європі, зменшились на 5% до 71 932
одиниць, порівняно з піком у 75 560 одиниць у 2018 році. Як і в Азії, це
означало кінець шестирічного періоду зростання. Середньорічний темп
приросту з 2014 по 2019 рік становив + 10%. В Америці установки впали на
13% до 47 809 одиниць у 2019 році. Це знову закінчило шестирічний цикл
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Середньорічний темп зростання з 2014 року становив + 8% [37].

300

283

280

245

250
200
200
161
134

150
100
50

89
31

44
17

99

85

70
26

41

28

43

30

46

33

50

38

56

76

67
41

46

55

72
48

0
2010

2011

2012

2013

2014

Азія/Австралія

2015
Європа

2016

2017

2018

2019

Америка

Рисунок 2.2 – Обсяг установок промислових роботів за регіонами світу
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Джерело: [36]

Китай, Японія, США, Республіка Корея та Німеччина є найбільшими
ринками промислових роботів у світі. На ці країни припадає 73% світових
установок роботів.
Китай є найбільшим у світі ринком промислових роботів з 2013 року на
нього припадало 38% від загальної кількості установок. У 2019 році було
встановлено 140 492 одиниці це на 9% менше, ніж у 2018 році, але все ще
більше, ніж кількість роботів, встановлених у Європі та Америці, разом
узятих (119 741 одиниць).
У 2019 році установки робототехніки в Японії впали на 10% – до 49 908
одиниць. Середньорічний темп приросту 11% з 2014 року був значним для
країни, яка вже має високий рівень автоматизації промислового виробництва.
Після восьми років зростання і піку в 40 373 одиниці в 2018 році
установки роботів у США впали на 17% до 33 339 одиниць в 2019 році. США
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перескочили Республіку Корея посівши третє місце в 2018 році і зберегли цю
позицію в 2019 році.
У Республіці Корея щорічні установки роботів скорочувались, оскільки
вони досягли пікового рівня в 41 373 одиниці в 2016 році. У 2019 році було
встановлено 27 873 одиниць (-26%). Показники встановлення в цій країні
сильно залежать від електронної промисловості, яка переживала важкі
періоди у 2018 та 2019 роках. Кількість установок щороку з 2014 року
зростала на 2%
Німеччина – п’ятий за величиною ринок роботів у світі. У 2019 році
встановлення роботів скоротилося на 23% – до 20 473 одиниць [36].
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Рисунок 2.3 – Найбільші ринки за обсягом установок промислових
роботів у 2019 р., тис.од.
Джерело: [36]

Оцінюючи галузі за найбільшою необхідністю в автоматизації, помітно
що автомобільна промисловість є найважливішим споживачем промислових
роботів. Майже 28% усіх установок промислових роботів припадає на цю
галузь. Після двох років стрімкого зростання і нового пікового рівня в 125
581 одиниць в 2018 році попит з боку автомобільної промисловості
зменшився на 16% до 105 379 одиниць у 2019 році.
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Другим споживачем за об’ємом установок промислових роботів є
електротехнічна/електронна промисловість (включаючи комп’ютери та
обладнання,

радіо,

телевізійні

обладнання,

прецизійні та

та

комунікаційні

оптичні прилади)

прилади,

медичне

установки зростали

в

середньому щороку на 24% з 2013 по 2018 рік. У 2017 році вони досягли
максимуму в 121 955 одиниць або 31% від загальної кількості установок і
могли бзамінити автомобільну промисловість як найважливішу галузь
споживача. Однак з 2018 року світовий попит на електронні пристрої та
компоненти суттєво зменшується. Ця галузь споживачів, мабуть, найбільше
постраждала від китайсько-американського торгового конфлікту, оскільки
азіатські країни є лідерами у виробництві електронних виробів та
компонентів. У 2019 році встановлення роботів у цій галузі зменшилось на
17% – до 87 712 одиниць [36].
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Джерело: [36]
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Щороку рівень роботизації зростає, однак зважаючи на нерівномірний
розвиток країн світу рівень збільшення автоматизації та роботизації теж
різниться. У 2019 році середня щільність роботів в обробній промисловості
становила 113 роботів на 10 000 працівників. Внаслідок великого обсягу
установок роботів за останні роки середня щільність роботів в Азії зросла на
18% з 2014 року до 118 одиниць на 10 000 працівників у 2019 році.
Європейська щільність роботів зросла лише на 6% з 2014 року і становила
114 одиниць на 10 000 співробітників у 2019 році. В Америці в аналогічний
період було 103 роботи на 10 000 працівників (+ 9% з 2014 року).
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У McKinsey вважають, що 45% робочих місць можна буде повністю
автоматизувати, використовуючи поточні технології, Gartner прогнозує, що
кожна третя професія буде замінена машинами до 2025 року, а дослідники в
Оксфорді пророкують, що 47% співробітників в США виявляться під
загрозою звільнення в найближчі 15 років. Темпи світової автоматизації
недвозначно говорять про те, що ми поступово йдемо до безлюдної
промисловості.
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В останні роки відбулося пожвавлення побоювань, що автоматизація та
цифровізація все-таки можуть призвести до майбутнього без роботи. Дебати
викликані дослідженнями США та Європи, стверджують, що значна частина
робочих місць знаходиться під «ризиком автоматизації», припускається, що
цілі професії, а не окремі робочі завдання, стануть повністю автоматизовані.
За даними ОЕСР роботи в найближчі 20 років загрожують скороченням
приблизно 9% робочих, один новий введений робот в світі заміщає 6,2
працівників [38].
Одна

з

причин

стрімкої

автоматизації

праці

-

здешевлення

робототехніки. За минуле десятиліття вартість роботів впала на 27%, а в
найближчі 10 років Банк Америки прогнозує зниження цін ще на 22%.
Ще одним стимулюючим фактором поширення роботизації стала
всесвітня пандемія. Прикладом цієї тенденції є високий попит на рішення для
дезінфекції робототехніки, роботизовані логістичні рішення на заводах та
складах або роботи для доставки додому.
У вартісному відношенні продажі медичної робототехніки становлять
47% від загального обороту роботів-професіоналів. Це головним чином
зумовлено робототехнічними системами хірургії, які є найдорожчим видом у
сегменті. Продажі досягли нового рекорду в 5,3 млрд. доларів США це на
28% більше, ніж у 2019 році. До 2022 року продажі медичних роботів можуть
зрости більш ніж удвічі, досягнувши 11,3 мільярда доларів США.
Розглядаючи сегмент польової робототехніки, що складається з роботів
для сільського господарства, молочного скотарства, тваринництва та інших
галузей. Вартість продажів зросла на 3% до 1,3 млрд. доларів США.
Пандемія Covid-19 здійснює значний вплив на подальше постачання таких
роботів. Наприклад, обмеження на поїздки для працівників зі Східної
Європи, які зазвичай їздять до Західної Європи у сезон збору врожаю,
спричинили брак пропозиції робочої сили. Фермери можуть компенсувати це
використанням польових роботів. Тому очікується зростання вартості
продажів понад 30% для сільськогосподарських роботів [37].
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Удосконалення технологій машинного навчання і розпізнавання голосу
та осіб призводить до того, що роботи починають замінювати людей навіть в
професіях, що вимагають взаємодії з клієнтами.
Економісти попереджають, що роботизація може радикально змінити
глобальну економіку і збільшити нерівність доходів. В першу чергу від
автоматизації праці страждають низькокваліфіковані і низькооплачувані
працівники. Однак головний економіст Банку Англії Енді Хелдейн вважає,
що роботизація праці не призведе до вибухового зростання безробіття.
Замість цього люди будуть пристосовуватися до завдань, в яких як і раніше
перевершують роботів. Дослідження Deloitte показує, що технології створили
за останні 140 років в Великобританії більше робочих місць, ніж зайняли
[39].
Проте, багато експертів вважають, що страхи перед тотальною
автоматизацією сильно перебільшені – роботизація знизить кількість робочих
місць на 9% протягом наступних 5 років, і це буде в рамках норми. Вони
припускають, що роботи візьмуть на себе низькооплачувану працю і рутинні
операції. Це зробить виробничі процеси більш ефективними, виключить
ймовірність людської помилки і допоможе людям виділяти час на більш
творчу роботу.
До того ж, роботизація виробництва хоч і знищить деякі робочі місця,
але в той же самий час вона створить нові в інших галузях. Наприклад, через
зниження витрат на виробництво продукції, товари стануть дешевшими, їх
стануть більше купувати, а це значить, що потрібно більше кадрів в сфері
торгівлі
На сьогоднішній день в промисловому секторі по всьому світу зайнято
320 млн працівників і лише 1,6 млн роботів. При цьому роботи значно
перевершують людей по витривалості, точності і швидкості роботи. Іншими
словами - вони більш продуктивні і практично не допускають помилок
(тільки якщо їх неправильно налаштувала людина). А це означає, що
роботизація - підвищує продуктивність, знижує витрати і здешевлює
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виробництво - в цілому буде безумовним благом і драйвером розвитку
економіки.
Промислові роботи до недавнього часу використовувалися окремо від
людей. Завдяки останнім досягненням в області технологій з'явилася нова
тенденція, яка поширюється як в промисловості так і в невиробничій сфері,
де роботи працюють разом з людьми.
Завдяки використанню роботів на заводі поліпшується мобільність і
гнучкість, наприклад:
– поліпшені методи захоплення і здатності обробки різноманітних
форм і матеріалів;
– інтегроване управління оглядом і розширені датчики, які дозволяють
роботам відчувати і реагувати на навколишнє середовище;
– здатність реагувати як на голосові, так і на жестові команди;
– близькість до співробітників, виконуючи такі завдання, як упаковка
готових виробів в коробки і видалення дефектних предметів з виробничих
ліній [40].
Здатні до співпраці роботи не замінюють працю людини, а підвищують
її продуктивність, одночасно знижуючи ризик травм на робочому місці. За
останні роки установки роботів які здатні до співпраці з людино зросли до 18
000 одиниць в порівнянні з 11 000 в 2017 році.
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Джерело: [40]
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Автоматизація двояким чином впливає на збільшення загального числа
робочих місць в економіці. По-перше, створюються робочі місця в самій
сфері автоматизації. На даний момент частку зайнятих в цій сфері оцінити
складно. Безпосередньо в сфері цифрових технологій створюється досить
невелика кількість робочих місць, проте кількість робочих місць, створенню
яких ці технології сприяють чимала. По-друге, під впливом цифрових
технологій створюються нові робочі місця в цілій низці галузей економіки,
перш за все, у сфері послуг.
Незважаючи на існуючі загрози, пов’язані з тим, що розробки в галузі
роботизації, штучного інтелекту і великих даних (Big data) дозволять в
найближчому майбутньому значну частку робіт, які сьогодні виконуються
людьми, замінити машинами, в доповіді ОЕСР розкрито обмежений вплив
автоматизації

на

робочі

місця

[41]

ступінь

впливу

технологічних

можливостей на структуру робочих місць, як розповідається в доповіді,
залежить не тільки від технології, але і від уподобань споживачів.
Наприклад, сьогодні більшість функцій банківських працівників вже можуть
виконуватися за допомогою роботів, але багато людей як і раніше вважають
за краще вести переговори про банківські операції з людиною, а не з роботом
який діє за алгоритмом.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє
розвитку робототехніки, що у свою чергу призводить до глобальної
роботизації. Технології та роботизація змінюють світ на краще, але вони
стають погрозою для зменшення кількості робочих місць. Сучасна економіка
особливо в розвинених країнах зі старіючим населенням поступово позбавляє
роботи все більше і більше людей. Тому постає питання, як вплине глобальне
поширення робототехніки на ринок праці. Існує думка про те, що активний
перехід на використання робототехніки - одна з основних причин безробіття,
інша думка – роботизація впливає на кадровий стан підприємств, але
масового заміщення працівників не викликає.
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Рівень зайнятості визначається не тим, як насичене виробництво
автоматизованими лініями і роботами, а, перш за все, тією часткою світового
ринку, яку здатне захопити дане підприємство або галузь промисловості. А
це залежить вже не від впровадження роботів та їх кількості, а від того, як
вони використовуються. В інформаційному суспільстві все більше зростає
поділ між більшістю працюючого населення і виробництвом вартості.
Виробництво інформації є найбільш необхідною і фундаментальною
підставою для нової інформаційної економіки. Виробники інформації, які
складають меншість серед працюючого населення, виробляють основну
вартість. У цифровій економіці швидко розширюються і нові можливості для
підприємницької діяльності та самостійної зайнятості.
Оцінюючи вплив роботизації на рівень безробіття пропонуємо
розглянути можливі сценарії цього процесу (рис. 2.7).

Розвиток технологій
Впровадження
роботів
Заміна роботами працівників

Оптимістичний прогноз
Створення нових робочих місць для
проектування роботів та вдосконалення
робототехніки
Можливість автоматизації рутинних
процесів

Песимістичний прогноз
Поширення безробіття
Проблема вимушеного
перенавчання сотень мільйонів
людей, що втратили роботу

Рисунок 2.7 – Вплив роботизації на безробіття
Джерело: [42]

Внаслідок цього постає питання зміни системи освіти для того, щоб у
людей були необхідні навички і здатність перебудовуватися відповідно до
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вимог ринку. Також важливі будуть програми перенавчання дорослих людей,
щоб вони не виявилися неконкурентоспроможними на ринку праці.
Таким

чином,

розвиток

робототехніки

не

може

не

сприяти

впровадженню роботів на підприємстві. Це в свою чергу, викличе часткове
заміщення кадрів роботами. Необхідно підкреслити, що для роботизації
характерний локальний вид: технології робототехніки стануть в провідних
галузях стратегічними інструментами вже в наступному десятилітті. Самі
технології теж змінюють вимоги до співробітників. Людям необхідно
розвивати такі якості як: гнучкість, емоційний інтелект і креативність.
Компаніям необхідно більше вкладати інвестицій в навчання і перенавчання
своїх працівників.

2.2 Вплив розвитку фрілансу на світовий ринок праці
Розвиток таких форм дистанційної праці, як фріланс, є основною
тенденцією в розвитку соціально-трудових відносин, починаючи з 80-х років
XX століття.
На сьогодні є багато поглядів щодо визначення фрілансу. Так, О.О.
Тертичний

визначає

фріланс

як вид

організації праці,

при якому

використовується віддалена робота з фіксованим обсягом робіт. Н.Ю.
Солярчук розглядає фріланс форму зайнятості, при якій кваліфікований
позаштатний працівник самостійно здійснює підприємницьку діяльність
співпрацюючи із замовником лише на термін роботи над фріланс-проектом,
не виступає найманою робочою силою та не наймає працівників. Н.А.
Азьмук визначає електронний фріланс як форму цифрової зайнятості [43].
На основі вивчення різних підходів до поняття, вважаємо, що фріланс є
формою цифрової зайнятості, що передбачає самостійний пошук замовлень
та виконання роботи.
У сучасному розвинутому суспільстві саме знання стають основними
засобами виробництва. Працівник, що має унікальні знання, не просто стає
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рівним роботодавцю в соціально-трудових відносинах, він вже може
обійтися без роботодавця або одночасно використовувати можливості, що
надаються кількома роботодавцями. Фрілансери мають свою (часто дуже
специфічну) спеціалізацію і високу кваліфікацію, найчастіше виконують
лише певний перелік робіт але для дуже широкого (не обмеженого
кордонами країни) кола замовників і самостійно організовують свій робочий
простір та час.
Робота

фрілансера

визначається

специфікою

фізіологічного,

психологічного, правового, організаційного, мотиваційного, технологічного
та технічного аспектів, що мають враховуватися фрілансером. Для
ефективної і безпечної роботи необхідно розуміти, як організувати робоче
місце та розподілити свій час; знати специфіку захисту інтелектуальної
власності в умовах інтернетдіяльності; уміти контролювати якість зв’язку
тощо. Детальніше можливості мінімізації впливу негативних факторів на
роботу дистанційного співробітника розглянемо за згаданими блоками
проблем: 1) організація робочого простору; 2) гарантії праці дистанційних
працівників; 3) перспективи розвитку.
1.

Організація робочого простору. Більшість фрілансерів працюють

удома. При цьому головні аспекти самостійної організації свого робочого
місця зводяться до:
– технічного оснащення;
– фізичного комфорту працівника;
– психологічного комфорту працівника.
Так, фрілансер має бути забезпечений якісним комп’ютером (нерідко
нестандартним), що складає основу його засобів праці, та необхідними
додатковими пристроями.
Фізичний комфорт має бути забезпечений ефективною організацією
робочого простору (окреме приміщення або тиха ізольована зона кімнати,
безперебійна подача електроенергії та належне освітлення, сприятливий
мікроклімат).
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2.

Однією із найкритичніших проблем фрілансера є гарантії

зайнятості та оплати праці. Основним мінусом фрілансу є непостійність
роботи. Людина не впевнена у своєму доході, витрачає багато часу та
психологічних ресурсів на те, щоб створити власний імідж на біржі фрілансу,
знайти роботодавця, забезпечити гідний дохід та особливо мати гарантії
отримання оплати за виконану роботу. Аби мінімізувати фактори ризику
працівникові необхідно:
–

вирішити для себе, який формат співробітництва з біржею

фрілансу є доцільнішим: безкоштовний, що передбачає велику кількість
учасників та низький контроль їх діяльності з боку біржі, чи платний
(фрілансер відраховує на користь біржі до 20% своїх доходів, за що отримує
гарантії оплати та впевненість у замовникові, відповідальність за що беруть
на себе організатори біржі);
–

у найкоротший термін створити якісне портфоліо (певна

кількість виконаних робіт, що слугують саморекламою кожного фрілансера);
–

при веденні переговорів із роботодавцем обов’язково укладати

договір (угоду, правовий документ, затверджений сторонами шляхом
цифрового підпису, що містить інформацію про ім’я та місцезнаходження
роботодавця, конкретні вимоги до результату, терміни виконання роботи,
умови та розміри оплати). Це робиться для того, аби мінімізувати ризик
відмови в оплаті після виконання роботи;
Таким чином, уміючи організувати свою діяльність, можна забезпечити
достатньо високий рівень гарантій дистанційної роботи.
3.

Перспективи

розвитку

трудового

потенціалу

фрілансера.

Професійні якості фрілансера в ході дистанційної роботи розвиваються
достатньо однобічно. Поняття “скляна стеля” відображає ситуацію, коли є
можливість розвивати лише предметні вміння у своїй галузі. Тому,
реалізовуючи свій трудовий потенціал через фріланс-роботи, необхідно
розуміти важливість професійного зростання та організовувати його шляхом
постійного вдосконалення вмінь, виконання все складніших замовлень,
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опанування нових сфер. Це потребує дуже високого рівня самоорганізації,
який доступний не всім, але дозволяє досягти більш високого рівня гарантій
та загального успіху фрілансера [44].
Глобальний ринок фрілансу в останні роки розвивається прискореними
темпами. У США фрілансери складають більше третини від всієї робочої
сили. В Індії 15 млн. фахівців є фрілансерами. Загальна кількість
співробітників, що працюють дистанційно продовжує стабільно зростати. За
даними

Всесвітньої

організації

праці,

яка

випустила

спільну

з

і

Європейським фондом доповідь щодо поліпшення умов життя і праці, в
розвинених країнах Європи середня частка таких співробітників на ринку
праці становить 17%, а в ряді країн за межами Європи, зокрема в Японії і
США, подекуди досягає майже 40% від усіх працюючих.
Про поширення фрілансу свідчить збільшення індексу онлайнзайнятості (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Динаміка індексу онлайн зайнятості у 2017-2020 рр.
Джерело: [45]

Індекс онлайн-зайнятості (OLI) є першим економічним показником,
запропонованим Оксфордським університетом, який вимірює попит і
пропозицію електронних фрілансерів по країнах і професіям, відстежуючи
кількість проектів і завдань на різних платформах в режимі реального часу
[45].
Європа та США є найбільш затребуваними ринками віддаленої роботи.
51% фрілансерів працюють для європейських клієнтів, але переважна
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більшість фрілансерів прагнуть працювати на ринку Північної Америки. У
2015 році він становив лише 37%, а в 2019 році 68% фрілансерів працюють
для клієнтів США. Регіони з найменшою кількістю клієнтів були Австралія
(15%), Близький Схід (9%) та Африка (7%) (рис. 2.9).
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Рисунок 2.9 – Структура клієнтів фрілансерів за місцем знаходження станом
на 2019 рік, %
Джерело: [46]

Фрілансування по суті усуває географію як бар'єр для роботи. Однак,
фрілансери повинні мати на увазі, що рівень оплати, яку вони очікують
отримати , часто узгоджується з витратами на проживання в країні клієнта
[46].
Переважна кількість фрілансерів при цьому проживає в Європі та Азії.
(рис. 2.10).
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Рисунок 2.10 – Структура фрілансерів за місцем знаходження 2019 р., %
Джерело: [47]
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У більшості випадків фрілансери займають позиції фахівців у сфері IT,
на них припадає 38 % усіх дистанційних працівників, майже третя частина
зайнятих дистанційно виконують свої обов’язки у службі підтримки клієнтів.
17 % припадає на дистанційних працівників які займаються дизайном
(рис. 2.11).
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Рисунок 2.11– Спеціальності фрілансерів, 2019 рік
Джерело: [48]

Якщо аналізувати погодинну ставку, більшість фрілансерів (57%)
заробляють менше 15 доларів на годину, і лише 14% - більше 30 доларів на
годину (рис. 2.12).
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Рисунок 2.11 – Структура фрілансерів за рівнем погодинної оплати у
2019 році, %
Джерело: [46]
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Ці показники сильно різняться залежно від ряду факторів, таких як
країна проживання, рідна мова, область знань та рівень досвіду. Ті, хто має
більше навичок та досвіду, отримують в середньому 19 доларів на годину, що
перевищує середній світовий показник [46].
Більшість фрілансерів у всьому світі є молодими. Більше половини всіх
фрілансерів (52%) мають вік до 29 років (а 88% - до 39 років), лише 16%
фрілансерів старші 40 років (рис 2.12).
Аналіз гендерного розподілу фрілансерів показав, що в США 60%
фрілансерів це чоловіки, решта

40% припадає на жінок. Це суперечить

світовим показникам, де 77% фрілансерів - чоловіки і тільки 23% жінки.
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Рисунок 2.12– Вікова структура фрілансерів, 2019 рік
Джерело: [46]

Близько 35% компаній країни мають віртуальну робочі місця, а сукупна
економія від переходу до віддаленої зайнятості становить понад 3 млрд грн
на рік [49].
За два квартали 2019 року кількість фрілансерів зросла на 42%
порівняно з аналогічним періодом 2018 року та на 120% порівняно з 2016
роком [50].
У 2019 році у США було 57 мільйонів фрілансерів, що становить 35%
робочої сили країни.
На даний момент в США дохід від фрілансу перевищує ВВП деяких
основних галузей промисловості – майже на 1 трлн дол. США (що
наближається до 5% ВВП США), доходи від внесків фрілансерів більше
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сприяють економіці, ніж галузі, такі як будівництво та транспорт.
Фрілансери,

які займаються

кваліфікованими

послугами,

заробляють

середньою ставкою 28 доларів на годину, заробляючи більше за годину, ніж
70 відсотків працівників у загальній економіці США [48].
Поширення фрілансу та гнучких форм зайнятості досить неоднозначно
вливають на ринок праці. По-перше, можна відзначити їх позитивний вплив в
цілому на зайнятість і підвищення доходів населення, так як створюються
додаткові робочі місця для значної групи працівників, що призводить до
скорочення фактичного безробіття на ринку праці. За рахунок економії на
трудових витратах виникає можливість для підтримки малого бізнесу в
країні. Створюються умови для населення отримання роботи та реалізації
можливості підтримки життєвого рівня. У цьому реалізується соціальна роль
фрілансу та гнучких форм зайнятості, що і забезпечує їх збереження на
світовому ринку праці.
По-друге, фрілансери та неформально зайняті працівники створюють
для роботодавців можливість впровадження гнучкого графіка праці,
максимально враховувати сезонність і інші чинники, в тому числі
заповнювати непрестижні робочі місця. Крім того, гнучка, неформальна
зайнятість забезпечує заробітною платою понад 20% працездатного
населення, що, в свою чергу, позитивно впливає на зростання додаткового
попиту на товари і послуги, стимулюючи розширення виробництва. В силу
чого така зайнятість в якійсь мірі впливає на формування конкурентних умов
на ринку.
По-третє, негативний вплив гнучкої зайнятості проявляється в цілому
ряді проблем, характерних як для економіки в цілому, так і для працівників
цієї сфери:
– працівники, зайняті в неформальному секторі обділені реальними
соціальними гарантіями і контролем за умовами їх праці;
– нерегулярний характер зайнятості в неформальному секторі впливає
на якість робочої сили, приводячи до часткової втрати кваліфікації і
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професійних навичок;
– використання гнучкої зайнятості дозволяє роботодавцям економити
на модернізації виробництва, що гальмує впровадження нових технологій і
консервує низьку якість продукції та послуг цього сектора;
– економія на трудових витратах призводить до приховування доходів
від оподаткування та обов'язкових платежів до позабюджетних фондів, в
результаті

чого

державний

бюджет

позбавляється

значної

частини

надходжень.
Пандемія коронавірусу вплинула на всі галузі економічної діяльності та
на спосіб життя людей в цілому в усьому світі. Глобальний робочий час
скоротився на 14% тільки в II кварталі 2020 року – це еквівалентно втраті 400
млн. робочих місць з повною зайнятістю. Пандемія виявила гостру
вразливість бізнесу і його працівників по всьому світу. Компанії припинили
наймання нових співробітників, мільйони співробітників були переведені на
віддалену роботу, частина втратили її зовсім.
Вплив вірусу не оминув і фрілансерів. Пандемія здійснює два ефекти
на їх зайнятість. Ефект дистанціювання, наслідком якого є збільшення
попиту на роботу в Інтернеті, коли компанії переходять від працівників на
місці до фрілансерів та ефект зменшення масштабу коли попит на роботу в
Інтернеті зменшується, оскільки компанії, що стикаються зі зменшенням
доходів, зменшують несуттєві витрати, включаючи зовнішніх виконавців
завдань.
За даними ilabour, проєкту який досліджує ринок праці та онлайн
зайнятість,

протягом

останніх

кількох

років

індекс

Інтернет-праці

демонструє чітку сезонну закономірність: попит падає під час курортного
сезону в кінці року, а потім знову піднімається, досягаючи плато в лютому,
яке зазвичай зберігається до травня. Однак, у 2020 році ситуація змінилась.
До середини березня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я заявила,
що COVID-19 став пандемією, Індекс Інтернет-праці набув значно нижчих
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показників порівняно з 2018 та 2019 р. Таким чином, помітно ефект
зменшення масштабу домінує над ефектом дистанціювання.
Бізнес та працівники адаптуються до нових викликів сьогодення,
перенесення соціально-трудових відносин в онлайн формат, є одним з
факторів збереження функціонування бізнесу для компаній та занятості для
працівників.

Тому

найближчим

часом,

можливе

поширення

ефекту

дистанціювання, та стрімке збільшення попиту та пропозиції фріланс послуг
[51].

2.3 Моделювання розвитку світового ринку праці
Швидкість розвитку сучасних технологій збільшується в геометричній
прогресії. Ринок праці є найбільш чутливим індикатором змін, що
відбуваються в ринковій економіці, і піддається дуже істотним змінам під
впливом цифровізації та автоматизації.
Однак, зважаючи на рівень розвитку країни, швидкість проникнення
нових технологій, якість освіти, поширення ІКТ такі структурні зрушення не
можуть бути однаковими в різних країнах і відбуватись одночасно.
Ці особливості та закономірності було виявлено нами на основі
кластерного аналізу, який дозволив класифікувати країни ЄС за станом ринку
праці. Логічний аналіз, вивчення офіційної статистики призвели до вибору
п'яти показників, що характеризують ринок праці. Основні показники, які
використано для кластеризації, наступні: частка працюючих у загальній
чисельності економічно-активного населення, питома вага працюючих в
сфері ІКТ у чисельності працюючих, середня заробітна плата в країні,
середня заробітна плата в сфері ІКТ та продуктивність праці. Інформацію
зібрано за 2018 р. по 27 країнах ЄС. Аналіз проводився на основі даних
офіційної статистики зайнятості та трудових ресурсів [52, 53, 54, 55, 56]. Як
інструмент для проведення аналізу використовувався програмний пакет
Statistica-12. Дані, що використовувались для кластеризації по країнах,
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представлені в таблиці 1. Для проведення аналізу необхідно стандартизувати
вхідні дані. Стандартизація допомагає перевести наші дані в без вимірну
шкалу. Для цього ми обираємо функцію «Стандартизація» в програмі
Statistica-12 та переводимо всі дані в єдину шкалу.
Таблиця 2.1 – Показники ринку праці країн ЄС за 2018 р.

Країни

Частка зайнятих
від загальної
чисельності
активного
населення, %
[52]

76,2
Австрія
69,7
Бельгія
72,4
Болгарія
59,5
Греція
77,5
Данія
79,5
Естонія
74,1
Ірландія
67
Іспанія
63
Італія
73,9
Кіпр
76,8
Латвія
77,8
Литва
72,1
Люксембург
Мальта
75,5
79,2
Нідерланди
79,9
Німеччина
72,2
Польща
Португалія
75,4
69,9
Румунія
72,4
Словаччина
75,4
Словенія
Угорщина
74,4
76,3
Фінляндія
71,8
Франція
65,2
Хорватія
Чехія
79,9
82,4
Швеція
Джерело: [52, 53, 54, 55, 56]

Питома
вага
працюючи
х в ІКТ, %
[53]

Заробітн
а плата, €
[54]

Заробітна
плата в
ІКТ, $
[55]

4,5
4,8
3
1,8
4,3
5,7
4,3
3,2
2,8
2,7
1,7
2,7
5,6
4,7
5,4
3,9
3
2,4
2,2
3,2
4
3,7
7,2
4
3,5
4,1
6,8

3632
2401
586
1092
5191
1221
3133
2189
2534
1779
1013
885
4412
1379
2855
3703
1022
1158
787
980
1626
955
3300
2957
1081
1149
3400

3829,2
3254,2
2491,1
1775,6
5840
2701,5
3662,7
2747,3
2373,6
2907,1
2000
1307,6
4395,4
3951,16
4290,6
4778,7
1799,4
1869
617,1
1000
2149,1
2297,7
3928,7
3645,7
1277
3056
4455,7

Продуктивність
праці
тис.дол/особу
(ВВП/
чисельність
працюючих)
[56]
67,72
68,32
12,76
34,12
79,38
2,93
10,69
4,54
5,47
39,08
23,16
2,44
16,3
4,05
67,14
5,97
21,36
3,10
1,75
70,77
13,16
21,70
65,79
5,78
22,78
28,93
6,67

Для кластеризації було обрано метод k-середніх. Даний метод
базується

на

мінімізації

суми

квадратів

відстаней

між

кожним
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спостереженням та центром його кластера.
В результаті кластеризації було отримано три кластери (таблиця 2.2).
Помітно, що в перший кластер потрапили найбільш розвинені країни, лідери
Європейського Союзу, що демонструють найвищі значення по усіх
показниках. Другий кластер формують країни Східної Європи, більшість
членів цього кластеру були країнами соціалістичного табору. Для них
характерна невисока заробітна плата, схожий соціальний та економічний
рівень розвитку. До третього кластеру потрапили 4 невеликих країни з
високим рівнем зайнятості в ІКТ, достатньо високими рівнями продуктивнсті
та оплати праці. Таким чином, групування країн, що потрапляють у певний
кластер, підтвердило залежність від факторів, що аналізувалися.
Таблиця 2.2 – Угруповання країн ЄС на ринку праці за результатами
кластеризації
Кластер

Кількість країн

Склад кластеру
Австрія, Бельгія, Данія, Люксембург, Нідерланди,
1
9
Німеччина, Фінляндія, Фрація, Швеція
Болгарія, Греція, Іспанія, Італія, Латвія, Литва,
2
14
Польща, Португалія,
Румунія,
Словаччина,
Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія
3
4
Естонія, Ірландія, Кіпр, Мальта
Джерело: дані кластеризації в програмі Statistica-12

Для отримання графічного уявлення інформації, було побудовано
графік середніх значень для кожного кластера, який представлено на
рис. 2.13. По горизонталі розташовані змінні, які беруть участь в
угрупованні, по вертикалі – середні значення змінних в розрізі одержаних
кластерів.
У країн, які потрапили в перший кластер, спостерігаються найвищі
значення за усіма показниками, країни цього кластеру демонструють
найкращу ситуацію на ринку праці. До другого кластеру відносяться країни,
які близькі за часткою зайнятого населення, але протилежні за іншими
показниками: часткою працюючих у сфері ІКТ, рівнем оплати праці в
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економіці та в сфері ІКТ і за рівнем продуктивності праці. У третій кластер
увійшли 4 країни, в яких показники ринку праці нижче ніж у першому
кластері, але значно вище ніж у другому [57].

Рисунок 2.13 – Графік середніх значень змінних для кожного кластеру
Джерело: дані кластеризації в програмі Statistica-12

Отже, в результаті кластерного аналізу доведено, що країни ЄС
розрізняються за показниками ринку праці, що на ринку праці ЄС можна
виділити три групи країн, які суттєво відрізняються одне від одного, а саме,
показники соціально-економічного розвитку країни в цілому визначають і
рівень розвитку ринків праці. Найбільш розвинені країни демонструють
кращі показники, що викликає необхідність врахування закономірностей їх
розвитку в різних країнах.
Сучасні економічні процеси, поширення діджиталізації, впровадження
нових технологій трансформують ринок праці. З метою моделювання
сучасного ринку праці в умовах діджиталізації, були визначені фактори , що
впливають на рівень безробіття та встановлена залежність між ними.
Логічний аналіз та вивчення офіційної статистики призвели до вибору шести
факторів, які на нашу думку впливають на рівень безробіття. Відповідно У це
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результативна ознака, що характеризує рівень безробіття. Факторними
ознаками відібраними для аналізу є:
Х1 – установки промислових роботів, тис. шт.
Х2 – рівень інфляції % (середні споживчі ціни)
Х3 – середньорічне зростання реальної заробітної плати у світі
Х4 – самозайняті % від загальної кількості зайнятості
Х5 – рівень грамотності (% від загальної чисельності населення світу)
Х6 – індекс введення інновацій
Усі дані наведені за 20-річний період (з 2000 по 2019 роки) (табл. 2.3).
Таблиця 2.3 – Показники аналізу ринку праці
Роки

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Рівень
беробіття
% від
загальної
робочої
сили [58]

У
5,477
5,554
5,823
5,919
5,728
5,603
5,242
4,94
4,947
5,603
5,478
5,346
5,353
5,354
5,191
5,217
5,215
5,049
4,951

Установки
промислови
х роботів
тис
[59]

Рівень
інфляції %
(середні
споживчі
ціни) [60]

Х1

Х2
99
78
69
81
97
120
112
114
113
60
121
166
159
178
221
254
304
400
422

Середньорі
чне
зростання
реальної
заробітної
плати у
світі
[61]

Х3

4,8
4,6
3,7
3,9
3,8
4
4
4,3
6,3
2,8
3,7
5,1
4,1
3,7
3,2
2,8
2,8
3,2
3,6

1,9
2,1
2,1
2,2
2,4
2,6
2,8
3,4
1,5
1,8
2,7
1,9
2,6
2,7
2,2
2,2
1,4
1,8
1,9

Самозайнят
і % від
загальної
кількості
зайнятості
[62]

Рівень
грамотності
[63]

Х4
54,25
53,96
53,69
53,55
53,14
52,67
52,06
51,56
51,137
51,06
50,71
50,11
49,44
49,14
48,83
48,92
48,28
48,12
47,94

Х5
80,77
81,02
81,41
81,94
82,45
81,41
82,41
83
83,41
83,72
84,1
84,37
84,73
84,9
85,28
85,6
85,89
86,13
86,3

Індекс
введення
інновацій
[64]

Х6
33,24
33,54
33,96
34,26
34,87
35,11
35,62
35,96
36,16
36,48
37,69
39,25
39,85
40,01
40,29
41,68
41,87
43,15
42,51

Джерело: побудовано автором на основі [58-64]

За допомогою інструменту аналізу даних «Регресія» побудуємо модель
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багатофакторної регресії. З отриманого звіту виписуємо рівняння регресії,
однак при перевірці значимості коефіцієнтів отриманого рівняння помітно,
що оцінки коефіцієнтів а3=-0,12 та а5=0,01 для змінних Х3 та Х5 не значимі
(Додаток А, таблиця А.1).
На наступному етапі відкидаємо Х3 – середньорічне зростання реальної
заробітної плати у світі і Х5 – рівень грамотності (% від загальної
чисельності населення світу) та побудуємо чотирьох факторну модель
регресії (рис. 2.14).

Рисунок 2.14 – Результати аналізу даних за допомогою інструменту
«Регресія»
Джерело: дані аналізу в програмі MS Excel

З отриманого звіту випишемо рівняння регресії:
У=-19,08-0,03х1-0,13х2+0,34х4+0,22х6 (R2=0,804; R2Н=0,75)

(2.1)

Значимість рівняння множинної регресії в цілому визначається за
допомогою статистичного F-критерію Фішера. Так як виконується умова P (F
< Fфакт.) ≤ α (3,4⋅10^-27< 0,05), то рівняння регресії значимо з надійністю не
менше 95%.
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Ще раз виконаємо перевірку значимості коефіцієнтів отриманого
рівняння. Для цього перевірено виконання нерівності P (t < tj факт.) ≤ α, j =
1,2,4,6 (де α = 0,05 заданий рівень значимості). У стовпці «P-значення» всі
показники менші заданого рівня значущості α = 0,05. Отже всі коефіцієнти
моделі статистично значимі. Використовуючи дані звіту функції «Регресія»
(розділ

«Вывод

остатков»)

розрахуємо

середню

відносну

помилку

апроксимації моделі (рис. 2.15).

Рисунок 2.15 – Результати аналізу даних за допомогою інструменту
«Виведення залишків»
Джерело: дані аналізу в програмі MS Excel

Значення

середньої

відносної

помилки

апроксимації

чотирьох

факторної моделі A = 1,90%. Так як виконується умова 1,90% < 7%, то якість
моделі хороша.
За значенням коефіцієнта детермінації R2=0,804 робимо висновок, що
отримане рівняння регресії пояснює коливання результативної ознаки Y на
80,4%, решта 19,6% припадають на фактори, невраховані в моделі. Отже,
побудовану модель можна використовувати для подальшого економічного
аналізу і прогнозу.
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На

підставі

отриманого

рівняння

регресії

У=-19,08-0,03х1-

0,13х2+0,34х4+0,22х6 можна зробити наступні висновки. При збільшені
установок промислових роботів на 1 тис (за умови незмінності інших
чинників) рівень безробіття знижується на 0,03 %. При збільшені рівня
інфляції на 1% (за умови незмінності інших чинників) рівень безробіття
знижується на 0,13 %.При збільшенні чисельності самозайнятих на 1 % (за
умови незмінності інших чинників) рівень безробіття зростає на 0,34 %. За
умови підвищення індексу введення інновацій на один пункт (за умови
незмінності інших чинників) рівень безробіття зростає на 0,22 %.
Перевіримо нашу модель на мультиколінеарність (рис. 2.16).

Рисунок 2.16 – Результати аналізу даних на мультиколінеарність
Джерело: дані аналізу в програмі MS Excel

Так як х2фактичне > х2табличне (31,26 > 18,3) то в масиві змінних існує
мультиколінеарність.
Оскільки умова Fфакт. > Fтабл. (Fтабл.=3,055) виконується тільки для
F1 то робимо висновок (з ймовірністю 95%) про статистичну значимість
коефіцієнтів множинної кореляції показників Х1 тісної лінійної залежності
кожного з факторів з іншими.
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Оскільки умова tфакт. > tтабл (tтабл =2,112) виконується для статистик
t13=2,822, t14=4,694, t34=13,157 то коефіцієнт кореляції R13=-0.57, R14=-0,76,
R34=0,96 є статистично значимими.
Для того щоб зменшити вплив мультиколінеарності на модель
відкинемо Х2 рівень інфляції.
Запишемо отримане рівняння: Y=-26,13-0,03х1+0,42х4+0,29х6
На

підставі

отриманого

рівняння

регресії

У=-26,13-

0,03х1+0,42х4+0,29х6 можна зробити наступні висновки. При збільшені
установок промислових роботів на 1 тис (за умови незмінності інших
чинників) рівень безробіття знижується на 0,03 %. При збільшенні
чисельності самозайнятих на 1 % (за умови незмінності інших чинників)
рівень безробіття зростає на 0,42 %. За умови підвищення індексу введення
інновацій на один пункт (за умови незмінності інших чинників) рівень
безробіття зростає на 0,29%.
Перевіримо

модель

на

наявність гомоскедастичності.

Спочатку

проведемо графічний аналіз залишків (рисунок А.2). Аналізуючи графіки,
складно зробити висновки про гетероскедастичність залишків та змінних, яка
являється

причиною

цього

явища.

Тому

виконаємо

перевірку

гомоскедастичності по критерію µ (рис. 2.17).

Рисунок 2.17 – Перевірка гомоскедастичності по критерію µ
Джерело: дані аналізу в програмі MS Excel
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На

основі

проведених

розрахунків

робимо

висновки,

що

гетерскедастичність наявна, тому що µ> χ2 табл, тому виконаємо перевірку ще
кожної змінною за допомогою теста Гольдфельда-Квандта (рисунки А.3, А.4,
А.5).
На підставі проведених розрахунків робимо висновок (з надійністю
95%), що жодна зі змінних не є причиною гетероскедастичності залишків
моделі, тому можна припустити, що причиною гетероскедастичності є
чинники, не враховані в моделі.
Виконаємо економічний аналіз і прогноз за 3факторною моделлю
(рис. 2.18).

Рисунок 2.18 – Економічний аналіз і прогноз за 3факторною моделлю
Джерело: дані аналізу в програмі MS Excel

Для оцінки впливу пояснювальних змінних на результативний фактор
вичислимо коефіцієнт еластичності, бета-коефіцієнти і дельта-коефіцієнти
(рис. 2.19).
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Рисунок 2.19 – Коефіцієнт еластичності, бета-коефіцієнти і дельтакоефіцієнти
Джерело: дані аналізу в програмі MS Excel

Коефіцієнт еластичності Є1 показує, що при збільшенні установок
промислових роботів на 1 тис. рівень безробіття знижуєтьс на 0,01%, Є2
показує, що при збільшенні самозайнятих на 1 % рівень безробіття
збільшується на 3,9% Є3 показує, що при збільшенні індексу введення
іновацій на 1 пункт рівень безробіття зростає на 2,1 %.
Коефіцієнт бета показує, що при збільшені середньоквадратичного
відхилення установок промислових роботвів на 1 тис середньоквадратичне
відхилення

рівня

безробіття

середньоквадратичного

знизиться

відхилення

на

7,4%.

самозайнятих

При

збільшені

середньоквадратичне

відхилення установок роботів збільшиться на 0,05%. При збільшені
середньоквадратичного

відхилення

індексу

введення

інновацій

середньоквадратичне відхилення установок роботів збільшиться на 0,02%.
Дельта-коефіцієнти показують, що рівень безробіття залелижить від
установок промислових роботів на 0,03% 0,07% – від самозайнятих, та на 7,1
% від індексу введення іновацій.
Для управління процесом, можна зробити висновки, що всі фактори
мають однаковий вплив на безробіття але найбільше – індекс введення
інновацій.
На завершальному етапі побудуємо прогноз рівня безробіття на два
роки за допомогою лінії тренду (рис. 2.20).
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Рисунок 2.20 – Прогноз зміни рівня безробіття
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Джерело: дані аналізу в програмі MS Excel

Графік наочно демонструє, що за останні 20 років рівень безробіття мав
тенденцію то зростання, то спадання, однак останніми роками все-таки
переважає тенденція спадання.
Щоб визначити чи є точною зображена на графіку лінія тренда,
необхідно звертати увагу на коефіцієнт апроксимації. На нашому рисунку він
позначений як R² = 0,8735 Чим ближче цей коефіцієнт до одиниці, тим
точніше лінія тренда, а значить і розрахунок по ній буде більш точним.
Отже, результати дослідження показали, що на рівень безробіття
найбільше впливає індекс введення інновацій, частка самозайнятих та
установки промислових роботів.
Ринок праці є однією з найбільш важливих складових економічної
системи, оскільки його стан в значній мірі впливає на темпи економічного
зростання цієї системи. Найбільш значущими соціально-економічними
проблемами на ринку праці залишаються проблеми, пов'язані із зайнятістю
та безробіттям, які необхідно вивчати і вирішувати. Аналізуючи світовий
рівень безробіття за останні 10 років помітно, що зберігалась тенденція
зниження (рис.2.21).
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Рисунок 2.21 – Рівень безробіття в світі у 2010-2019, %
Джерело: [65]

Однак світова пандемія здійснила досить вагомий вплив на показники
безробіття. І хоч ще немає загальних підсумків за 2020 рік під час пандемії, в
результаті локдауна практично одночасно у всіх країнах відбулося
стрибкоподібне зростання безробіття і спад виробництва. У країнах-членах
ОЕСР безробіття підскочило з 5,2% в лютому до 8,5% в квітні, в США - з
3,5% в лютому до 14,4% в квітні, в Китаї - з 5,3% в січні до 6,2% в лютому
[66].
Ще однією проблемою сучасного ринку праці є нерівність доходів його
учасників. Протягом останнього десятиліття у всіх країнах частка доходу
багатих в загальному доході неухильно збільшувалася, а у 40 відсотків
нижчих шарів суспільства скорочувалася. В середньому на ці 40 відсотків
припадає менше чверті національного доходу в усіх країнах. Сім з кожних
десяти жителів планети живуть в країнах, де нерівність в доходах тільки
зростає. У багатьох з них немає можливості вчитися, отримувати медичну
допомогу і вибратися з бідності, і ця відсутність можливостей передається з
покоління в покоління. Одним з наслідків нерівності є уповільнення
економічного зростання.
Ще більш поглибила цю проблему всесвітня пандемія, яка вплинула на
найбільш вразливі верстви населення. Нерівність заробітної плати зросла
майже на 30% під час кризи COVID-19, в основному через втрату робочих
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місць та скорочення заробітної плати для працівників з низькими доходами
[67].
Якщо оцінювати середню заробітну плату у кількісному виражені
помітно дуже великий розрив між країми-лідерами та аутсайдерами за цим
показником. Так у Монако середня заробітна плата у 2019 році становила 15
507 дол. США, в той час як в Польщі цей показник досягнув тільки 1 267 дол.
США. Зовсім протилежна ситуація в Ефіопії та Афганістані, в цих країнах
найнижчий рівень середньої заробітної плати 71 та 45 дол. США відповідно
(рис. 2.22).
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Рисунок 2.22 – Середня заробітна плата по країнам світу у 2019 р., дол. США
Джерело: [68]

В останні роки на світовому ринку праці йде перерозподіл зайнятості
між

секторами

економіки.

У

реальному

секторі,

на

промислових

підприємствах, вона стає менше, а в сфері обслуговування помітно зростає.
(рис. 2.23).
В таких країнах як Люксембург, Нідерланди та Великобританія
зайнятість в сфері послуг досягає 88,24%, 81,63% та 81,09% відповідно [71].
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Рисунок 2.23 – Структура світової зайнятості у 2005-2020 рр., %
Джерело: [69, 70, 71]

Таким чином, сучасні соціально-економічні умови призвели до ще
більших змін світового ринку праці, посилили його нестабільність і
викликали дисбаланс. Необхідно розглянути всі аспекти і проблеми розвитку
світового ринку праці, які допоможуть розробити дієві і ефективні заходи
щодо покращення стану світового ринку праці.

Висновки до розділу 2
Проведений аналіз у другому розділі дозволив встановити, що стрімкий
розвиток робототехніки не може не сприяти впровадженню роботів на
підприємстві. Це в свою чергу, викличе часткове заміщення кадрів роботами.
Необхідно підкреслити, що для роботизації характерний локальний вид:
технології робототехніки стануть в провідних галузях стратегічними
інструментами вже в наступному десятилітті.
Проведений аналіз світових тенденцій розвитку фрілансу показав, що
протягом останніх років кількість фрілансерів у всьому світі зростає
швидкими

темпами.

Сфера

фрілансу

характеризується

працівниками

переважно чоловічої статі, у віці до 40 років, середній дохід за годину
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становить 19 дол. США і перевищує середній дохід звичайного штатного
працівника. Виявлено, що фріланс досить неоднозначно впливає на ринок
праці створюючи при цьому як нові можливості так і нові загрози.
В

результаті

кластерного

аналізу

доведено,

що

країни

ЄС

розрізняються за показниками ринку праці, що на ринку праці ЄС можна
виділити три групи країн, які суттєво відрізняються одне від одного, а саме,
показники соціально-економічного розвитку країни в цілому визначають і
рівень розвитку ринків праці. Найбільш розвинені країни демонструють
кращі показники, що викликає необхідність врахування закономірностей їх
розвитку в різних країнах.
Результати регресійного аналізу показали що найбільший вплив на
рівень безробіття чинять індекс введення інновацій, частка самозайнятих та
установки промислових роботів.
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РОЗДІЛ 3
МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРАЦІ
3.1 Загальна характеристика України на світовому ринку праці
Ринок праці займає провідне місце серед інших ринків. Протягом
останніх років в Україні, внаслідок високої соціальної напруженості,
спостерігається тенденція до зменшення економічно активної частини
населення. Зміни в економічній і політичній ситуації в країні знайшли своє
відображення в сегментації ринку праці, в тому числі в змінах складу
працюючих.
Серед основних проблем сучасного ринку праці України можна
виокремити високі обсяги прихованого безробіття, демографічну кризу, яка
несе в собі постійну депопуляцію і загальне старіння населення, що
призводить до зменшення чисельності трудового потенціалу України.
Проблема безробіття тягне за собою ряд похідних проблем, зокрема
скорочення робочих місць та обсягів виробництва, знецінення національної
валюти. Безробіття, зменшуючи обсяги ВВП, призводить до скорочення
податкових надходжень до державного бюджету, крім того зростають
державні витрати на соціальний захист незайнятого населення. Ця проблема
вимагає пошуку шляхів зниження безробіття, що дозволяють підвищити
рівень

зайнятості

населення;

оптимізують

кількість

працівників

на

підприємствах і знизити витрати роботодавця на персонал і виконання
окремих бізнес-процесів.
Одним з визначальних індикаторів ситуації на ринку праці є
навантаження на одне вільне робоче місце. Незважаючи на позитивну
динаміку, його рівень залишається досить високим, що свідчить про
наявність значного дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили
Важливою проблемою також є поширення неофіційної і тіньової
зайнятості, в даний момент вона становить майже половину загального
обсягу виробництва в країні. З одного боку, діяльність тіньового сектора є
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важливою для значної частини українців, оскільки забезпечує їх робочими
місцями. Однак, підприємства, що працюють в тіньовому секторі, не платять
податки, що збільшує податкове навантаження на офіційний сектор, знижує
ефективність його функціонування і, отже, звужує можливості його розвитку,
стримує процеси створення робочих місць і підвищення заробітної плати.
Зниження бази оподаткування внаслідок зростання масштабів тіньового
сектора призводить до збільшення дефіциту бюджету, зменшення соціальних
витрат і негативно позначається на життєвому рівні населення [72].
Актуальність

вищезазначених

проблем

підтверджує

і

світова

статистика безробіття. Станом на 2019 рік рівень безробіття в Україні був
одним з найвищих у порівнянні з іншими європейськими країнами (рис. 3.1).
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Рисунок 3.1 – Рівень безробіття в Україні та країнах ЄС у 2019 р., %
Джерело: [73]

Помітно, що рівень безробіття в Україні серед громадян у віці 15-70
років склав 8,7%. Найвищий рівень безробіття у Італії – 9,9 і Іспанії – 13,8%.
У той же час в Чехії показник безробіття був на рівні 2,0%, а в Німеччині –
3,1%.
Якщо оцінювати рівень безробіття в Україні то найменші показники
спостерігаються у Харківській (5,0%), Одеській (5,9%), Київській (5,9%)
областях та м. Києві (5,8%). Водночас, найбільший рівень безробіття
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зберігається у Луганській (13,7%), Донецькій (13,6%), та Кіровоградській
областях (11,0%) [73].
Також в Україні загострюється ситуація з молодіжною зайнятістю
(питома вага молоді в загальній кількості безробітних склала близько 30%).
Молодь становить окрему частину ринку праці та розвивається особливим
чином. З одного боку, вік сприяє високій мобільності, відкритості,
креативності, сміливості у зміні і пошуку роботи, а з іншого – молоді не
вистачає досвіду, щоб бути конкурентоспроможною на ринку праці, тому
безробіття молоді (за статистикою, це громадяни у віці від 16 до 30 років) є
однією з найгостріших соціально-значущих економічних проблем України
[72].
Аналізуючи

структуру

безробітних

за

професійними

групами

найбільшу частку займають робітники з обслуговування, експлуатації та
контролювання за роботою технічного устаткування, складання устаткування
та машин а також працівники сфери торгівлі і послуг. Найменше серед
безробітних технічних службовців а також кваліфікованих робітників с/г.
(рис. 3.2).
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Рисунок 3.2 – Структура безробітних, зареєстрованих у центрах
зайнятості за професійними групами у 2018-2019 рр., %
Джерело: [73]
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Однією з проблем сучасного українського ринку праці є переміщення
частини

зайнятого

населення

з

офіційного

сектора

економіки

до

неофіційного, тіньового. Останнім часом це питання стає все більш
актуальним

оскільки

відбувається

значне

збільшення

масштабів

неформальної зайнятості і її впливу на соціально-економічну ситуацію в
державі (рис. 3.3).
За результатами 2019 року найбільша частка неформально зайнятого
населення спостерігалась у будівництві та сільському господарстві. Крім того
значна частина неформально зайнятих задіяна в оптовій та роздрібній
торгівлі. Найменші показники неформальної зайнятості спостерігались в
промисловості.
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Рисунок 3.3 – Рівень неформальної зайнятості у віці 15-70 років, %
Джерело: [73]

Однією з тенденцій сучасного українського ринку праці є зростання
трудової міграції.

Міграційні процеси

чинять

вплив

на

соціально-

економічний розвиток держави саме тому масові переміщення трудових
мігрантів є загрозою для стабільного розвитку суспільства.
Європейський ринок праці є найбільш привабливим для українських
трудових мігрантів. Євростат свідчить, що протягом останнього десятиліття
кількість чинних на кінець року дозволів на перебування громадян України
на території ЄС-28 і у 2018 р. становила близько 1,2 млн. (рис. 3.4).
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Найбільше українців проживали в Польщі (442 тис.), Італії (234 тис.), Чехії
(132 тис.), Німеччині (121 тис.) та Іспанії (92 тис.) [74].

1400
1200

1027

1000
800

666

730

696

748

779

2009

2010

2011

2012

843

884

2013

2014

1114

1179

1184

1192

2017

2018

2019

600
400
200
0
2008

2015

2016

Рисунок 3.4 – Кількість чинних на кінець року дозволів на перебування
громадян України в країнах ЄС, тис.
Джерело: [74]

Трудова міграція з України несе в собі одночасно позитивні і негативні
наслідки для української економіки. З однієї сторони грошові перекази
трудових мігрантів перевищують іноземні інвестиції, та за оцінками
експертів становлять більше 8 % ВВП країни. В той же час на українському
ринку праці з’являються незаповнені робочі місця, а в деяких галузях
відчувається справжній кадровий дефіцит, і очікується, що він ще більше
зростатиме [75].
Також ще однією з проблем є відсутність комплексного системного
підходу до потреб кадрового забезпечення виробничої та невиробничої сфер
як на загальнодержавному, так і регіональному рівні. Наслідком цієї
проблеми є невідповідність між потребою в кваліфікованих кадрах і
фактичною професійно-кваліфікаційною структурою пропозиції робочої
сили.
За даними державної служби зайнятості України станом на 1 січня 2020
року було опубліковано 59 018 вакансій, що на 1 % більше ніж за
аналогічний період 2019 року. В цілому за 2019 рік було 1 153 326 вакансій.
За видами економічної діяльності найбільше вакансій пропонувалося: на
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підприємствах переробної промисловості – 17,9%, в оптовій та роздрібній
торгівлі – 15,7%, у сільському, лісовому та рибному господарстві – 14%.
Найбільший попит на вітчизняному ринку праці спостерігається на
робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, представників
найпростіших

професій,

працівників

сфери

торгівлі

та

послуг,

кваліфікованих робітників з інструментом (таблиця 3.1) [76].
Таблиця

3.1

–

Кількість

вакансій

за

професійними

групами,

зареєстрованими в державній службі зайнятості

Усього
Законодавці, вищі
державні службовці,
керівники,
менеджери
(управителі)
Професіонали
Фахівці
Технічні службовці
Працівники сфери
торгівлі та послуг
Кваліфіковані
робітники сільського та
лісового господарств,
риборозведення
та рибальства
Кваліфіковані робітники
з інструментом
Робітники з
обслуговування,
експлуатації та
контролювання за
роботою технологічного
устаткування,
складання устаткування
та машин
Найпростіші професії

Темпи
Станом
зростана
ння (зни- 01.01.
2019 р.
ження)

Станом
на 01.01.
2020 р.

Темпи
зростання (зниження)

2018 р.

2019 р.

1 114 045

1 153 326

103,5

58 441

59 018

101,0

68 689

68 926

100,3

3 385

3 296

97,4

97 659
107 322
46 835

103 365
115 318
51 497

105,8
107,5
110,0

6 215
6 208
2 161

7 243
6 401
2 533

116,5
103,1
117,2

172 561

175 488

101,7

8 820

8 547

96,9

32 979

33 071

100,3

576

631

109,5

165 635

169 220

102,2

13 851

13 584

98,1

244 087

250 203

102,5

9 781

9 548

97,6

178 278

186 238

104,5

7 444

7 235

97,2

Джерело: [73]

Державна служба зайнятості повідомляє, що найбільший попит
роботодавців на кваліфікованих робітників – це швачки ,водії, оператори та
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машиністи котельної, електромонтери, слюсарі, електрогазозварники, токарі,
трактористи, робітники з комплексного обслуговування будинків, маляри,
муляри та столяри.
Не менш затребуваними на українському ринку праці є також
працівники сфери послуг: продавці, кухарі, пекарі, охоронники, офіціанти,
помічники вихователя, бармени, перукарі, соціальні робітники, молодші
медичні сестри, пожежники-рятувальники тощо. Серед найпростіших
професій

найбільш

затребувані

підсобні

робітники,

прибиральники,

вантажники, двірники, опалювачі, укладальники-пакувальники, комірники,
кухонні робітники та сторожі [76].
Таким чином, виявлення основних тенденцій на ринку праці в Україні
свідчить про необхідність розробки комплексу заходів для подолання
основних проблем.
У зв'язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій необхідно
створювати умови для реструктуризації зайнятості в напрямку збільшення
частки

висококваліфікованої

робочої

сили,

стимулювання

розвитку

інноваційних форм зайнятості та підприємництва, а також усунення
регіональних диспропорцій на ринку праці. Для цього необхідно дослідити
ситуацію по окремих регіонах країни і забезпечити підтримку регіонам з
підвищеним рівнем безробіття.
Підвищення ступеня зацікавленості роботодавців у створенні нових,
якісних робочих місць, наприклад завдяки реалізації інвестиційних проектів
в різні сфери економіки, особливо в пріоритетні, такі як аграрний сектор,
сфера інформаційних технологій та інші.
Такі заходи передбачають розробку нових, більш ефективних програм
пільгового кредитування підприємств малого і середнього бізнесу в умовах
створення нових робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.
На рисунку 3.5 представлені заходи щодо вирішення сучасних проблем
зайнятості та безробіття в Україні.
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КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КЛЮЧОВИХ
ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
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Рисунок 3.5 – Заходи щодо вирішення сучасних проблем зайнятості та
безробіття в Україні.
Джерело: розроблено автором на основі [77]

Таким чином, основними заходами для вдосконалення структури
зайнятості та ситуації на українському ринку праці необхідно: зменшити
диспропорції зайнятості по регіонах; створити умови для виходу економіки з
«тіні»; стимулювати підприємницьку діяльність безробітних; розробити
методику довгострокового прогнозу потреби в робочій силі за видами
економічної діяльності. Крім того, важливо сприяти зайнятості окремих
категорій безробітних, таких як молодь, люди старшого віку, а також люди з
обмеженими можливостями.
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3.2 Розвиток роботизації в Україні та її вплив на ринок праці
Швидкий розвиток технологій призвів до сплеску інтересу до
автоматизації та робототехніки. Роботи використовуються для різних цілей в
сучасному суспільстві. Промислові роботи грають найважливішу роль на
виробничих підприємствах з 1980-х років і все частіше використовуються в
різних галузях промисловості. Сучасні роботи, як відомо, більш ефективні і
точні, ніж люди, при виконанні завдань, що вимагають високого ступеня
точності. Такі завдання включають в себе збірку компонентів, фарбування і
проведення дуже точних операцій, які люди не можуть виконати.
Розвиток такої галузі, як робототехніка, є однією з галузей
промисловості

що найбільш швидко розвиваються на сучасному етапі.

Щорічно проводяться випробування більше декількох тисяч моделей роботів,
які застосовуються в різних сферах людського життя.
Кожні 20 років відбувається глобальний стрибок в роботизації
виробництв, сфери послуг, в цілому промисловості. Разом з цим відбувається
програмна заміна трудових ресурсів високотехнологічної технікою, чия
продуктивність в рази вище, а витрати на утримання в рази нижче. З кожним
роком попит на деякі вакансії скорочується, особливо це стосується менш
кваліфікованих сфер. Втрату робочих місць у зв'язку з роботизацією
виробництв можна назвати технологічним безробіттям. Коли під вплив
інновацій потрапляють люди з низькою кваліфікацією (залишаються в
програші), а з високою кваліфікацією – у виграші.
У списку професій/занять/спеціальностей, які зазвичай потрапляють в
«групу ризику», є особи, яких на Заході прийнято називати «білими
комірцями», оскільки абсолютно очевидно подальше поширення сучасних
інформаційних технологій і автоматизації переважної більшості досить
одноманітних, типових і рутинних функцій, що виконуються численними
працівниками офісів. Те ж саме стосується і рядових співробітників
виробничих організацій, де технологічний процес пов'язаний з виконанням
чітко

налагодженої

послідовності

нескладних

трудових

операцій

в
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незмінному середовищі, тобто виконання функцій за певним алгоритмом.
Подібних організацій теж досить багато, причому в самих різних сферах.
Водночас існує багато професій, які практично не піддаються
витісненню людей з них в силу явної неможливості заміни живих
працівників технічними пристроями або комп'ютерними програмами. До
таких відносяться, по-перше, професії з найнижчою кваліфікацією, де
економічно

невигідно

замінювати

дешеву

людську

працю

дорогою

автоматикою, по-друге, навпаки, професії, що вимагають дуже високої
кваліфікації або постійного творчого підходу, і по-третє, професії, пов'язані зі
сферою послуг, а саме з безпосереднім обслуговуванням замовника/клієнта.
Отже, відбувається стихійне або цілеспрямоване «перетікання» економічно
активного населення з сфер діяльності, в яких людська праця витісняється
автоматичною, у такі сфери, де такі зміни не передбачаються в найближчі
десятиліття. Виходом із ситуації, для певних категорій працівників міг би
стати розвиток власної підприємницької активності (знову ж стихійно або
цілеспрямовано, якщо держава захоче підтримувати цей процес) [57].
Науковці англійської школи Оксфорд-Мартин провели дослідження, в
якому розподілили 702 професії за ступенем автоматизації їх функцій
(максимальна вірогідність автоматизації –

«1», мінімальний ступінь

ймовірності – «0»), тим самим намагаючись виявити кількісне значення
потенційного впливу технологічних інновацій на рівень безробіття (рис. 3.6,
рис. 3.7) [78].
В першу чергу, експерти вказують на професії, в яких не потрібні
розвинена уява і творчий підхід, наприклад, водій таксі, продавець і
вантажник. На думку фахівців в країнах Європи, автоматизація сильніше
відіб'ється на готельному і ресторанному бізнесі, де частка працівників,
схильних до ризику в зв'язку з автоматизацією, становить 73%. При цьому в
найменшій мірі це торкнеться освіти та інших професій, де потрібні творчі і
соціальні навички, тому що штучний інтелект ще довгий час не зможе
демонструвати нестандартність мислення, шукати креативні рішення в
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нестабільній ситуації і емоційну складову при певних діях. У цих сферах
частка схильних до ризику працівників через автоматизацію функцій, які
вони виконують, становить всього 27% [78].
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Крім того, англійські фахівці переконані, що до 2050 року приблизно
47% робочих місць буде автоматизовано, а мільйони людей будуть значитися
в списку безробітних. Найбільш затребувані спеціальності будуть пов'язані з
розробкою,

створенням,

впровадженням

та

використанням

новітніх
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технологій.

Наприклад,

програмісти,

системні

інженери,

ІКТ-

проєктувальники, робототехніки, консультанти з впровадження інновацій,
коучі з розвитку інтелектуальних здібностей.
Однак аналізуючи рівень роботизації в Україні помітно, що він
залишається досить низьким. В Україні на 20 000 працівників припадає один
робот, в той час як середній світовий показник роботизації становить 113
роботів на 10 000 осіб [37].
Більшість роботизованих комплексів знаходяться на великих заводах,
що належать масштабним міжнародним компаніям, наприклад,Henkel, Philip
Morris, Procter & Gamlbel і т.д.
Компанії з українським капіталом підходять до роботизації обережно.
Якщо говорити про галузі, які лідирують по роботизації, то в Україні можна
відзначити металургію і харчово-промислові галузі, а також логістику і
агросферу.
Прикладом комплексної автоматизації у важкій промисловості України
можна вважати завод «ІнтерпайпСталь» – єдиний сучасний металургійний
завод, побудований в незалежній Україні з нуля. Тут автоматизовано майже
все: спеціальне ПЗ моніторить стан обладнання, а виробничими процесами
управляє система MES. В минулому році на «Інтерпайп НТЗ» відкрили
автоматизовану ділянку по виробництву залізничних коліс для експортних
ринків. До складу лінії увійшли верстати для чистової механічної обробки
коліс з роботом-маніпулятором завантаження-вивантаження.
У логістиці нові технології активно застосовує «Нова Пошта». У
минулому році компанія відкрила Київський інноваційний термінал (КІТ –
сортувальний центр з високим рівнем автоматизації), а навесні цього року
аналогічний центр у Хмельницькому.
Є точковий приклад використання робототехніки також в медицині: в
минулому році вінницька клініка Innomed придбала робота-хірурга DaVinchi.
З його допомогою вже проводяться операції.
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А аграрній сфері України роботизація здебільшого обмежується
безпілотними літальними апаратами (БПЛА), їх застосовують переважно на
польових роботах [79].
За даними міжнародної федерації робототехніки, середня вартість
промислового робота у 2019 році становила $ 44 000. Бюджет на ПО для
роботів може бути порівнянний з вартістю техніки. Наприклад, в
міжнародній федерації робототехніки обсяг ринку промислових роботів у
2019 році оцінювали в $ 16,5 млрд, а обсяг ринку з урахуванням програмного
забезпечення – вже в $ 48 млрд.
Кобот

(коллораборативна

роботехніка)

набагато

дешевше

ціни

стартують від $ 20 000. Цей вид техніки поки поступається за потужністю
промисловому роботу, але вважається більш економічним варіантом для
підприємства і безпечним для людини [36].
До недавнього часу вважалося, що замінювати людей роботами на
виробництві економічно вигідно тільки в разі, якщо середня вартість години
роботи працівника перевищує 5 дол. (середній рівень оплати праці в
промисловості в Україні на рівні 2,5 дол.). Тому стрімкого зростання
роботизації в Україні, очікувати не варто, оскільки в країні досить дешева
робоча сила. В порівняні з розвиненими країнами, роботи будуть банально
невигідними.
Варто зазначити, що, незважаючи на стрімкий розвиток, оперативність
і багатофункціональність роботів, впровадження нових технологій це досить
довгий і витратний процес, який можуть дозволити собі далеко не всі фірми і
компанії, особливо в нинішній світовій обстановці.
Саме тому гучні заяви, що нові технології захоплять світ вже завтра, а
роботодавці повністю відмовляться від людської праці, можна на даний
момент поставити під сумнів. Адже досить важко замінити роботами
фахівців багатьох професій. Вони, можуть працювати понаднормово, не
потребують соціальних гарантій, не втомлюються, не хворіють, але їм не
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притаманні творчі здібності, креативність, вони не мають життєвого досвіду,
що необхідний в багатьох ситуаціях.

3.3 Вплив фрілансу на український ринок праці
Фріланс в Україні стає все більш популярним – на тлі економічної
нестабільності та світової пандемії стає все більше бажаючих мати
додатковий заробіток. Основні показники розвитку українського ринку
фрілансу за останні 5 років свідчать про його стрімке зростання і розвиток.
Слід зазначити, що 2016 рік став особливим для ринку фрілансу України,
одним із суттєвих факторів його стрімкого зростання стало прийняття і
підписання закону №4496, який скасував адміністративні бар'єри для
експорту послуг і значно спростив легальну процедуру ведення бізнесу для
фріланс-підприємців, в перспективі Україна може зайняти

3-е місце на

світовій фріланс-арені (на даному етапі посідає 4 місце після Індії, США і
Філіппін).
Близько 35% компаній в країні мають віртуальні робочі місця, а
сукупна економія від переходу на віддалену зайнятість складає більше 3 мрд
гривень на рік. Згідно з результатами дослідження, проведеного компанією
«Бітрікс24» спільно з ГФК Юкрейн, в найближчі два роки Україна чекає
стрімке зростання і частка співробітників, що працюють дистанційно, буде
збільшуватися [80].
За даними українського фріланс-сервісу Freelancehunt в Україні за 2019
рік сукупний бюджет проєктів, збільшилася на 35%. Середній гонорар за
опублікований проєкт виріс на 12%, в порівнянні з минулим роком, і
становить майже 2 000 гривень.
При збільшенні попиту зростає і число бажаючих надати свої послуги.
Тому в 2019 р. кількість зареєстрованих фрілансерів тільки на цій на
платформі збільшилася на 55% (рис. 3.8) [81].
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Рисунок 3.8 – Динаміка кількості фрілансерів, сумарного бюджету,
кількості проєктів та замовників
Джерело: [82]

Кількість фрілансерів зростає з надзвичайною швидкістю, за останні 5
років їх кількість зросла на 825 %, кошти які вони заробили збільшились на
342 %. В період з 2015 по 2019 кількість проєктів виконаних фрілансерами та
число замовників послуг зросли на 377% і 437 % відповідно.
Уже не перший рік найпопулярнішими напрямками як серед клієнтів,
так і у виконавців, вважаються програмування і дизайн. Щодо фінансування
проєктів явно виграють веб-майстри – половина всіх бюджетів зосереджена у
них. Кількість дизайнерів лише трохи поступається програмістам, однак
опублікованих проектів по даній категорії вдвічі менше. При цьому
перспективи в гонорарах у дизайнерів скромніше – вони конкурують за
замовлення з сумарним бюджетом в 5 разів менше, ніж у програмістів.
Програмування – більш складне і є більш затребуваним напрямком.
Україна з такими показниками не виняток, така ситуація зберігається в
усьому світі вже не один рік. Поріг входження в цю сферу відносно високий,

81

але крім того, кожна компанія зараз є технологічною компанією, так як
технології в будь-якому випадку будуть присутні в робочих процесах.
Далі в рейтингу популярних напрямків слідує маркетинг, загальний
бюджет в якому лише трохи поступається дизайну. А за кількістю
опублікованих проєктів і бажаючих їх виконати бронзу займає копірайтинг
(робота з текстами). (рис. 3.9) [82].
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Рисунок 3.9 – Сумарні бюджети проектів по категоріям %
Джерело: [82]

На позитивну динаміку впливає те, що серед фрілансерів багато
затребуваних фахівців, які готові співпрацювати з замовниками попроєктно.
Для виконання різних завдань бізнес все частіше залучає фрілансерів замість
агентств, чек у яких значно вище. А виконавці, яких залучають в першу чергу
отримують переваги вільного графіка роботи, дуже часто повністю
переходять на фріланс.
Серед популярних напрямків діяльності фрілансерів: дизайн, робота з
текстами і програмування (рис. 3.10)
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Рисунок 3.10 – Найбільш популярні напрямки діяльності фрілансерів,%
Джерело: [82]

Помітно, що у 2019 р. збільшилася кількість виконавців в сфері роботи
з клієнтами, аудіо та відео, системного адміністрування, архітектури та
інжинірингу, а трохи зменшилася в перекладах, SEO та маркетингу,
мобільних розробках [83].
Для дослідження популяризації фрілансу був аналіз запитів в
пошуковій системі google як в цілому у світі, так і для України за допомогою
сучасного аналітичного інструменту google trends.
За результатами аналізу помітно, як зросла кількість запитів, гнучкі
форми зайнятості, фріланс. Це свідчить про значне поширення нових форм
зайнятості, та зацікавленості нею з боку працівників у різних країнах світу
(рис. 3.11).
Оцінюючи кількість запитів на рівні України, помітно, що тенденція
зростання кількості запитів фріланс зберігається. Але піку популярності
фріланс досяг у 2015 році, у 2017 році дещо зменшилася а у 2019 відновилась
тенденція зростання.
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Рисунок 3.11 – Динаміка кількості запитів «фріланс» 2014-2020 рр.
Джерело: [84]

Найбільше користувачів цікавилися новою формою зайнятості у
Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Чернігівській
областях (рис. 3.12) [84].

Рисунок 3.12 – Регіональна характеристика кількості запитів «Фріланс»
на території України
Джерело: [84]

Таким чином, попит на можливість працювати дистанційно зростає як
в цілому в світі, так і в Україні.
Користуючись методикою Оксфордського університету нами було
визначено індекс онлайн-зайнятості для регіонів України. Для розрахунку
були використані дані провідних фріланс-бірж. (рис. 3.13). За результатами
можемо зробити висновок, що найбільшого значення індекс сягає в Одесі,
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Миколаєві.

140
120
100
80
60
40
20
0

2017

2020

Рисунок 3.12 – Індекс онлайн зайнятості в Україні, 2017 та 2020 роки
Джерело: розраховано автором

Враховуючи динамічне розширення ринку фрілансу в Україні,
вважаємо доцільним також виділити фактори, що приваблюють та
стримують розвиток фрілансу з точки зору фрілансерв. З цією метою нами
було проведено опитування, у якому взяли участь 150 респондентів –
користувачі

найбільш

популярних

бірж

фрілансу

Weblanser.net

та

Freelance.ua.
Результати анкетування дозволили відмітити, що більше половини
респондентів вважають найбільш привабливим у фрілансі гнучкий графік
роботи та можливість впливати на свій дохід (додаток Б). Майже третина
серед переваг відмітили відсутність прив’язки до офісу, можливість
сумісництва декількох робіт та можливість обирати тільки цікаві проекти.
Близько десятої частини респондентів до переваг віднесли можливість
працювати коли хочеться та наявність більше вільного часу (рис. 3.13).
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Респонденти також вказали стримуючі фактори, найвагомішими з яких
є нерегулярний заробіток та відсутність будь-яких гарантій.
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Можливість суміщати декілька робіт
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Рисунок 3.13 – Результати анкетування щодо привабливості фрілансу
Джерело: розроблено автором на основі опитування

Третю частину опитаних зупиняла відсутність кар’єрного зростання та
відсутність навиків у новій формі зайнятості. І лише десята частина
респондентів зазначила про складність самоконтролю та самомотивації
(рис. 3.14).

Непостійний заробіток

56%

Відсутність будь-яких гарантій

48%

Відсутність кар'єрного росту

32%

Відсутність досвіду

26%

Складність самоконтролю

13%

Недостатня мотивація

11%

Рисунок 3.14 – Результати анкетування щодо стримуючих факторів
фрілансерів
Джерело: розроблено автором на основі опитування

На

запитання
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офіційно
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працевлаштування працюючи фрілансером більше половини відповіли, що
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хочуть працювати офіційно і отримувати як соціальні гарантії так і гарантії
оплати праці (рис. 3.15).

Так, це забезпечить мою захищеність, надасть
гарантії оплати праці

58%

Так, тому що я хочу працювати офіційно

46%

Ні, тому що доведеться платити високі
податки
Так, але якщо податкова ставка буде не такою
високою
Ні, я не хочу щоб держава контролювала мої
доходи
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Рисунок 3.15 – Результати опитування щодо бажання працівників
офіційно оформити працевлаштування в формі фрілансу
Джерело: розроблено автором на основі опитування

Близько 40% не проявляють бажання через необхідність сплачувати
високі податки. Третя частина респондентів хочуть працювати офіційно і
сплачувати податки, але якщо їх ставка буде невисокою. І четверта частина
опитаних взагалі не хоче щоб держава здійснювала будь-який контроль над
їх діяльністю.
Дане опитування проводилось у 2017 році, однак зважаючи на
активний розвиток фріланс послуг, збільшення кількості фрілансерів та
покращення умови їх роботи ми провели ще одне опитування у 2020 році.
Метою опитування було визначення бажання/не бажання повернутись в офіс
чи залишитись працювати самостійно, шукаючи замовників та виконуючи
певні завдання (додаток В).
Результати опитування щодо готовності працівників на постійну
роботу показали, що 44% респондентів хотіли б залишити фріланс лише як
підробіток, 37% працівників готові працювати на роботодавця, повністю
відмовившись від фріланс проєктів, 11% опитаних повністю задоволені і не
хотіли б відмовлятись від фрілансу (рис. 3.16).
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Так, якщо буде змога поєднувати з
виконанням фріланс завдань
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Рисунок 3.16 – Результати опитування щодо готовності працівників на
постійну роботу
Джерело: розроблено автором на основі опитування

На запитання чи цікавить вас робота в офісі майже половина
респондентів відповіли, що вони не готові працювати в офісі, 16% не проти
працювати в офісі, але з можливістю поєднання з фрілансом (рис. 3.17).

Ні, я не готовий/а
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Так, але тільки поєднуючи з фрілансом
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Так, оскільки головне стабільний прибуток
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Рисунок 3.17 – Результати опитування щодо бажання працювати в
офісі
Джерело: розроблено автором на основі опитування

Серед головних факторів залишити фріланс і піти в офіс 27%
респондентів зазначили, що готові працювати, де вища заробітна плата. 23%
та 17% стурбовані відсутністю постійного заробітку та складністю пошуку
замовлень відповідно. 12% опитаних заявили, що не сприймають фріланс, як
постійну роботу (рис. 3.18).
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Рисунок 3.18 – Результати опитування щодо причин чому фрілансери
хотіли б перейти в офіс
Джерело: розроблено автором на основі опитування

Отже, результати проведених опитувань дозволяють зробити висновок,
що для більшості українських фрілансерів важливим є можливість офіційно
працевлаштуватись, бути соціально захищеними, Однак, незважаючи на
стрімкий розвиток фрілансу, значна кількість фрілансерів не проти
працювати в штатному режимі.
Світова пандемія залишила слід на українському ринку фріланс послуг.
Ринок фрілансу, як і будь-який інший ринок зазнав втрат. На початку 2020
року кількість фріланс проєктів скоротилась на 10%. Однак карантинні
умови змусили компанії переглянути принципи взаємодії з працівниками.
Керівники були змушені переводити співробітників на режим віддаленої
роботи, дехто скорочував штат, з метою економії. Проте кількість завдань не
зменшувалась, тому з метою оптимізації витрат, компанії все частіше почали
звертатись до фрілансерів.
З одного боку, послуги таких працівників коштують дешевше, ніж
аналогічні послуги агентств. З іншого — вигідніше платити виконавцям за
конкретний обсяг роботи, ніж наймати штатного співробітника і не
забезпечувати його повноцінним завантаженням. За цих умов попит на
фріланс-послуги на початку карантину впав, але вже в травні 2020 піднявся
до рекордного рівня, коли в тиждень реєструвалося близько 4300 проектів
проти звичайних 3700.
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Звичайно ринок фрілансу охоплює багато сфер і говорити, що такий
позитивний результат мала кожна сфера не можна. Наприклад, консалтинг,
оператори, сфера архітектури не зазнали підвищення попиту. Програмісти,
копірайтери, маркетологи, дизайнери також не отримали значного зростання
доходів. В той час як попит на послуги розробників мобільних додатків зріс
майже вдвічі з 173 замовлень на суму 1,6 млн. грн до 311 на суму 3 млн. грн.
Це є наслідком, що в умовах карантину, дистанційного навчання та роботи,
виникає потреба у мобільних додатках які було б зручно та ефективно
використовувати [85].
Зважаючи

на

подальше

поширення

пандемії

та

продовження

карантинних умов, бізнес потребує перебудови, використання праці
фрілансерів, забезпечує гнучкість компаній та можливість працювати в
умовах сьогодення. Тому прогнозується, що попит на фріланс послуги
найближчим часом продовжить тенденцію зростання.

Висновки до розділу 3
Отже, дослідження у третьому розділі показали, що у сучасних умовах
основними проблемами в сфері зайнятості та безробіття є: скорочення
попиту на робочу силу, перехід фахівців і некваліфікованої робочої сили в
сферу неформальної зайнятості, тіньової економіки або їх міграція за кордон.
Основними заходами для вдосконалення структури зайнятості та
ситуації на українському ринку праці є зменшення диспропорції зайнятості
по

регіонах,

стимулювання

підприємницької

діяльності

безробітних,

сприяння зайнятості окремих категорій безробітних, таких як молодь, люди
старшого віку, а також люди з обмеженими можливостями.
Варто зазначити, що, незважаючи на стрімкий розвиток, оперативність
і багатофункціональність роботів, впровадження нових технологій – це
досить довгий і витратний процес, який можуть дозволити собі далеко не всі
фірми і компанії, особливо в нинішній світовій обстановці.
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Тому стрімкого зростання роботизації в Україні, очікувати не варто,
оскільки в країні досить дешева робоча сила. В порівняні з розвиненими
країнами, роботи будуть банально невигідними.
Дослідження

показало,

динамічно розвивається. В

що

український

ринок

фріланс

послуг

Україні кількість фрілансерів зростає з

надзвичайною швидкістю, за останні 5 років їх кількість зросла на 825 %,
кошти які вони заробили збільшились на 342 %. В період з 2015 по 2019
кількість проєктів виконаних фрілансерами та число замовників послуг
зросли на 377% і 437 % відповідно.
Проведені опитування показали, що для більшості українських
фрілансерів

важливим є можливість офіційно працевлаштуватись, бути

соціально захищеними, Однак, незважаючи на стрімкий розвиток фрілансу,
значна кількість фрілансерів не проти працювати в штатному режимі.
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ВИСНОВКИ
За результатами кваліфікаційної магістерської роботи були отримані
наступні теоретичні та практичні результати:
1. Виявлено що ринок праці представляє собою систему з найбільш
високим рівнем складності, адже, з одного боку, він знаходиться в процесі
постійної еволюції, а з іншого – є похідним великої кількості процесів, які
відображають соціальні та економічні особливості як різних регіонів однієї
країни, так і різних країн. У зв’язку із цим існує складність та динамічність
підходів до визначення сутності поняття ринку праці, а також відсутність
єдиного підходу до розкриття змісту даного поняття.
2. Показано, що основними трендами розвитку світового ринку праці
на сучасному етапі можна назвати зростання чисельності робочої сили,
нерівномірність її розподілу по регіонах світу, скорочення стандартної
зайнятості населення зі зростаючим поширенням її нестандартних форм,
зростання числа зайнятих у неформальному секторі економіки і безробітних.
3. Встановлено, що стрімкий розвиток робототехніки не може не
сприяти впровадженню роботів на підприємствах. Це в свою чергу, викликає
часткове заміщення кадрів роботами. Самі технології теж змінюють вимоги
до співробітників. Людям необхідно розвивати такі якості як:

гнучкість,

емоційний інтелект і креативність. Компаніям необхідно більше вкладати
інвестицій в навчання і перенавчання своїх працівників.
4. Проведений аналіз світових тенденцій розвитку фрілансу показав,
що протягом останніх років кількість фрілансерів у всьому світі зростає
швидкими

темпами.

Сфера

фрілансу

характеризується

працівниками

переважно чоловічої статі, у віці до 40 років, середній дохід за годину
становить 19 дол. США і перевищує середній дохід звичайного штатного
працівника. Виявлено, що фріланс досить неоднозначно впливає на ринок
праці створюючи при цьому як нові можливості так і нові загрози.

92

5. Доведено, що на ринку праці ЄС можна виділити три групи країн, які
суттєво відрізняються одне від одного, а саме, показники соціальноекономічного розвитку країни в цілому визначають і рівень розвитку ринків
праці. Найбільш розвинені країни демонструють кращі показники, що
викликає необхідність врахування закономірностей їх розвитку в різних
країнах. Результати регресійного аналізу показали що найбільший вплив на
рівень безробіття чинять індекс введення інновацій, частка самозайнятих та
установки промислових роботів.
6. Виявлено, що у сучасних умовах основними проблемами в сфері
зайнятості та безробіття є: скорочення попиту на робочу силу, перехід
фахівців і некваліфікованої робочої сили в сферу неформальної зайнятості,
тіньової економіки або їх міграція за кордон. Основними заходами для
вдосконалення структури зайнятості та ситуації на українському ринку праці
є

зменшення

диспропорції

зайнятості

по

регіонах,

стимулювання

підприємницької діяльності безробітних, сприяння зайнятості окремих
категорій безробітних, таких як молодь, люди старшого віку, а також люди з
обмеженими можливостями.
7. Встановлено, що, незважаючи на стрімкий розвиток, оперативність і
багатофункціональність роботів, впровадження нових технологій - це досить
довгий і витратний процес, який можуть дозволити собі далеко не всі фірми і
компанії, особливо в нинішній світовій обстановці. Тому стрімкого зростання
роботизації в Україні, очікувати не варто, оскільки в країні досить дешева
робоча сила. В порівняні з розвиненими країнами, роботи будуть банально
невигідними.
8. Дослідження показало, що український ринок фріланс послуг
динамічно розвивається. В

Україні кількість фрілансерів зростає з

надзвичайною швидкістю, за останні 5 років їх кількість зросла на 825 %,
кошти які вони заробили збільшились на 342 %. В період з 2015 по 2019
кількість проєктів виконаних фрілансерами та число замовників послуг
зросли на 377% і 437 % відповідно. Проведені опитування показали, що для
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більшості українських фрілансерів

важливим є можливість офіційно

працевлаштуватись, бути соціально захищеними, Однак, незважаючи на
стрімкий розвиток фрілансу, значна кількість фрілансерів не проти
працювати в штатному режимі.
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ДОДАТОК А
Результати кореляційно-регресійного аналізу

Рисунок А.1 – результати аналізу даних за допомогою інструменту
«Регресія»
З отриманого звіту випишемо рівняння регресії:
У=-18,57-0,03х1-0,14х2-0,12х3+0,33х4+0,01х5+0,21х6
(R2=0,835; R2Н=0,76)

Оскільки, R2 = 0,835, то отримане рівняння регресії пояснює коливання
результативної ознаки «У» на 83,5%. На фактори, які не враховані в моделі,
припадає 16,5%.
Значимість рівняння множинної регресії в цілому визначається за
допомогою статистичного F-критерію Фішера. Так як виконується умова P (F
< Fфакт.) ≤ α (0,0002 < 0,05), то рівняння регресії значимо з надійністю не
менше 95%.
Далі необхідно виконати перевірку значимості коефіцієнтів отриманого
рівняння. Для цього перевірено виконання нерівності P (t < tj факт.) ≤ α, j =
1,6 (де α = 0,05 заданий рівень значимості). У стовпці «P-значення» 2
показники більші заданого рівня значущості α = 0,05. Оцінки коефіцієнтів
для змінних Х3 та Х5 не значимі, оцінка решти коефіцієнтів регресії а1=0,03, а2=-0,14, а4=0,33, а6=0,21 статистично значимі
а5=0,01адійністю 95 %.

з на3=-0,12 та
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Рисунок А.2 – Графічний аналіз залишків
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Рисунок А.3 – Перевірка на гетерскедастичність Х1

107

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ А

Рисунок А.4 – Перевірка на гетерскедастичність Х4
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Рисунок А.5 – Перевірка на гетерскедастичність Х4

109

ДОДАТОК Б
Анкета для фрілансерів 2017 рік
Анкета
1.

Що вас приваблює в дистанційній зайнятості:

А) Гнучкий графік роботи
Б) Можливість більше заробляти
В) Можливість суміщати декілька робіт
Г)Відсутність прив’язаності до офісу
Д) Можливість обирати тільки цікаві проекти
2.

Які проблеми ви бачите у дистанційній занятості:

А) Непостійний заробіток
Б) Відсутність гарантій оплати праці
В) Відсутність кар’єрного росту
Г)Труднощі комунікації із замовником
Д) Дотримання режиму ( недостатність самоконтролю)
Е) Відсутність стажу роботи
3.

Чи хотіли б ви щоб було офіційне регулювання дистанційної

зайнятості:
А) Так, це забезпечить мою захищеність, наддасть гарантії оплати праці
Б) Ні, я не хочу щоб держава контролювала мої доходи
В) Ні, тому що доведеться платити високі податки
Г) Так, тому що я хочу працювати офіційно.
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ Б
Приклади отриманих відповідей опитування 2017
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ДОДАТОК В
Анкета для фрілансерів 2020 рік
Анкета
1.

Чи хотіли б Ви перейти на постійну роботу?

А)Так, я готовий/а приділяти весь час роботодавцю
Б) Так, якщо буде змога поєднувати з виконанням фріланс завдань
В) Ні, мене не цікавить постійна
2.

Чи хотіли б Ви працювати в офісі?

А) Так, оскільки головне стабільний прибуток
Б) Так, але тільки поєднуючи з фрілансом
В) Ні, я не готовий/а
3.

Які основні причини бажання перейти в офіс

А) Відсутність стабільного заробітку
Б) Труднощі з пошуком замовлень
В) Гтовий/а працювати там де більше платять
Г) Для мене це більш звично
Д) Не сприймаю фріланс як постійу роботу
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