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Формування ринку працi в соцiумi враховує цiнностi, економiчнi, 

соцiальнi, етнiчнi фактори. Цiнностi впливають на потреби людини та 
визначаються як система координат особистостi, на яких формуються 
колективи. Цiнностi можна роздiляти на групи, кожен визначає свiй 
прiоритет (матерiальнi, духовнi цiнностi (життєвi, моральнi), соцiальнi, 
сiмейнi цiнностi. Кожна особа займає своє мiсце в суспiльствi, що 
визначає соцiальнi цiнностi, якi залежать вiд оточення, вiд потреб, вiд 
цiлей i вони можуть змiнюватись протягом життя. Дослiдження 
проведене Microsoft i The Future: «65% тих, хто на сьогоднi навчається у 
школi або ЗВО, займуть посади, яких на сьогоднi навiть не iснує». За 
теоремою Маслоу, середньостатистична людина задовольняє свої 
фiзiологiчнi потреби на 85%, потреби в безпецi та захисту – на 70%, в 
любовi i приналежностi – 50%, в самоповазi – 40%, в самоактуалiзацiї – 
10%. Сучасний свiт трансформує спосiб життя людини, форми 
спiлкування, змiнює особливостi взаємовiдносин, погляди на однаковi 
речi, манери спiлкування, i в рештi решт, цiнностi [6].  

Змiни технологiчних етапiв суспiльства супроводжуються змiнами 
самого суспiльства. Цiнностi впливають на бажання людей 
реалiзовуватись i, вiдповiдно, змiни структури ринку зайнятостi. В 
iнформацiйних джерелах подаються професiї, якi зникли на сьогоднi: 
щуролов, трубочист, будильник, органiзатор оргiй. Хоча з iншого 
боку, можна говорити про те, що вони скорiше трансформувались, i 
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отримали новий формат в сучасних умовах. Разом з тим, поява нових 
професiй обумовлюється потребами суспiльства i цiнностями. За 
рiзними даними, найзатребуванiшими професiями станом на 2021 рiк 
є: IТ-фахiвцi, програмiсти, iнженери-механiки, лiкарi, освiтяни  
(з урахуванням потреб сучасного часу), менеджери проектiв. А от 
професiї майбутнього, серед яких визначають IТ-генетик, 
персональний бренд-менеджер, спецiалiст по побудовi iндивiдуальної 
траєкторiї розвитку та iншi, пов’язанi не просто з отриманими 
професiйними знаннями та навичками (hard skills), а важливими 
елементами реалiзацiї особистостi в сучасному свiтi – soft skills (м’якi 
навички). М’якi навички дають можливостi для швидкої пластичної 
адаптацiї до змiн, чутливостi до оточення, генерування iдей, 
комунiкацiї, взаємодiї. В книзi «12 soft skills 21 столiття» визначають 
наступнi групи м’яких навичок: емоцiйний iнтелект, смiливiсть 
проявити себе, смiливiсть робити помилки, керiвництво слабкостями, 
швидкiсть, креативнiсть, етичнiсть, системнiсть, лiдерство, 
адаптивнiсть, комунiкативнiсть, спiвпраця. Розвинутiсть такого 
набору м’яких якостей, з комбiнування з наявними твердими 
навичками дозволить змiнювати професiї, вдосконалюватись, на, 
вiдповiдно, призведе до трансформацiй цiнностей [2].  

В сучасних умовах, викликаних карантинними заходами щодо 
COVID-19, важливим є знаходження шляхiв поліпшення умов розвитку 
країни i суспiльства, з урахуванням того, що вони проводитись 
радикальними втручаннями. Розвиток штучного iнтелекту, генної 
інженерії, технологічних укладів сьомого/восьмого рівня визначають 
перспективи майбутнього кожної розвинутої держави. Слiд зауважити, 
що серед перспективних галузей економіки Українi космiчна, авiацiйна 
з можливiстю розвитку космiчного туризму, нових планет та космiчних 
просторiв. В контексті активності економіки знань та нових 
технологічних змін особливої актуальності набуває галузь освiти i 
науки. Широке застосування онлайн-навчання, з одного боку спростило 
процес отримання знань, та можливості отримання інформації, з іншого 
боку, загострило питання щодо самостійної роботи та зосередженостi 
всіх учасників. Дистанцiйне навчання як основна форма реалiзацiї 
освiтнiх послуг на сьогоднi, залишається не доступним кожному 
учню/студенту – викладачу/учителю. Окрiм вiдсутностi технiчного 
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забезпечення процесу, в Українi рiвень покриття iнтернетом доходить 
до приблизно 70%. 

Перелік майбутнiх професiй, iнформатизацiя сучасностi сприяє 
скасуванню значного переліку професiй, крiм того, молода людина 
має бути готова то необхiдностi змiнити не 1-2 професiї, а 4-5, тобто 
навчатися протягом життя. Пластичнiсть мислення, креативнiсть i 
свобода вибору формує конкурентоздатних спецiалiстiв на ринку. В 
умовах, негативних економiчних наслiдків вiд COVID-19, 
трансформації соцiальних прiоритетів суспiльства, суспiльству може 
загрожувати високий рiвень безробiття, вiдсутнiсть доходiв. Саме тут 
рiвень освiти i науки в суспiльствi проявляється на практицi.  

Неперервна освiта – освiта протягом життя як сукупнiсть засобiв, 
способiв i форм здобуття, поглиблення й розширення загальної освiти, 
професiйної компетентностi, культури, виховання, громадянської i 
моральної зрiлостi шляхом використання мережi державно-
суспiльних навчальних закладiв i самоосвiти. 

Вiдповiдно, реалiзацiя неперервної освiти потребує розвитку не 
лише твердих навичок (hard skills), а i soft skills (м’якi навички). 
Технологiчнi устрої майбутнього продиктованi Четвертою 
промисловою революцiєю, постiндустрiальним розвитком, свiтовими 
трансформацiями. Якщо галузями шостого технологiчного укладу є 
бiотехнологiї, нанотехнологiї, робототехнiка, високi гуманiтарнi 
технологiї, нове природокористування, то сьомий i восьмий 
технологiчнi устрої пов’язанi з розвитком пси технологiй, 
технологiями свiдомостi, вiдповiдальностi особистостi. Емоцiйний 
iнтелект – здатнiсть розпiзнавати свої почуття й емоцiї, розумiти стан 
i настрiй спiврозмовника. Саме емоцiйний iнтелект дає гнучкiсть 
пристосування до нових умов, можливiсть займатися самоосвiтою i 
змiнювати професiї та види роботи. Емоцiйний iнтелект вiдiграє 
вирiшальну роль в успiшностi та загальному добробутi людини, 
бiльше навiть нiж IQ. Емоцiйний iнтелект вiдрiзняє людство вiд 
роботiв та штучного iнтелекту. Разом з тим, штучний iнтелект 
активiзується зi значною швидкiстю, вливаючись в життя людини не 
просто як технiчний помiчник, а як рiвноправна особа (прикладами є 
телеведучi в Пiвденнiй Кореї, дитина, яка реагує на слова, рухи 
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дорослої людини, Microsoft Xiaoice – популярний чат-бот в Китаї та 
багато iншого, що частково зiбрано в документальних вiдео) [3].  

Тенденцiї розвитку інформатизованого свiту свідчать, що 
зайнятість в майбутньому вимагатиме набагато бiльше емоцiйного 
iнтелекту, аби доповнити надскладнi машини, з якими доведеться 
працювати. Майбутнє, з одного боку сприятиме зростанню кількості 
населення, з iншого – вимагатиме забезпечення робочими мiсцями, якi 
значно трансформуються в ходi активної автоматизацiї. Враховуючи 
активний розвиток штучного iнтелекту, який дозволяє домiнувати 
машинi над людиною в когнiтивному напрямi, ручна праця та 
присутність людини, загалом, поступово замінюватиметься,а 
емоцiйне середовище залишається визначальним для людини. Саме 
тому, змiни майбутнiх професiй повиннi вiдбуватись з фокусуванням 
на творчостi, зв’язку з iншими та самореалiзацiї, що є можливим при 
розвинутому емоцiйному iнтелектi.  

Кiлькiсть безробiтних за перiод 2020–2021 рокiв в свiтовому 
масштабi зросло, i становило 114 млн.осiб. 71% таких втрат зайнятостi 
(81 млн. людей) стався у формi бездiяльностi, а не безробiття – це 
означає, що люди залишили ринок працi, оскiльки не змогли 
працювати, в першу чергу, через локдауни. Внаслiдок цього сукупнi 
доходи працiвникiв у свiтi скоротились на 8,3%, 3,7 трильйона 
доларiв, що становить 4,4% глобального ВВП. В Українi з 8,5% до 
9,9% зрiс рiвень безробiття, а також вiдбулось падiння реальних 
доходiв українцiв. Чисельнiсть безробiтного населення становила  
1,6 млн. осiб. Зокрема, 17% робочої сили у 2020 роцi перебували у 
станi прихованого безробiття. В середньому по Українi на одне вiльне 
робоче мiсце претендувало шiсть безробiтних. Станом на 1 листопада 
2020 року, кiлькiсть вакансiй, заявлених роботодавцями, становила  
68 тис. одиниць, що на 34% менше, нiж на вiдповiдну дату 2019 рiк. 
Наразi, за даними ООН понад 470 млн осiб у всьому свiтi є 
безробiтними або мають не повну зайнятiсть. У 2019 роцi рiвень 
глобального безробiття становив 5 %, а свiтовий рiвень безробiття 
серед молодi складав 14 %. Мiжнародна органiзацiя працi (МОП) 
оцiнила збитки вiд пандемiї COVID-19 наступним чином, у 2020 роцi 
в усьому свiтi було скорочено 8,8% робочого часу, що еквiвалентно 
255 мiльйонам повних робочих мiсць, що вчетверо бiльше, нiж було 
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втрачено пiд час фiнансової кризи 2008-2009 рокiв. Найбiльше вiд 
кризи постраждали сектор послуг з розмiщення та харчування, де 
зайнятiсть скоротилася в середньому бiльш нiж на 20%, потiм 
роздрiбна торгiвля i виробництво. Скорочення зайнятостi та втрати 
доходiв працiвникiв до кiнця 2020 року МОП оцiнювали вiд  
860 мiльярдiв до 3,4 трильйона доларiв США. А за прогнозами, 
кiлькiсть безробiтних у всьому свiтi до 2022 року перевищить  
200 млн.осiб. Безробiття, в рiзних своїх формах пов’язано з освiтою 
людини, психологiчним та фiзичним станом. Рiвень освiти прямо 
впливає на доходи та рiвень безробiття людей, та пов’язаний iз 
тривалiстю життя, здоров’ям та соцiальною iнтеграцiєю [3].  

Людство все ж доходить до технологiй емоцiйних, що покликанi 
принести людству перемоги в усiх сферах життя, знищити насильство 
та бiднiсть, прикрасити внутрiшнiй свiт людини. Поєднання штучного 
та емоцiйного iнтелекту – є необхідною умовою майбутнього.  
В даному контексті навчання з використанням дистанційних форм є 
сучасною формою спiлкування і отримання знань. Разом з тим, 
навчатися офлайн, не зважаючи на зростання вiртуалiзацiї спiлкування 
молодого поколiння, залишається важливою формою передачі знань.  
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