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пІДприЄмницТВО Та СамОСТІйна зайняТІСТь В цифрОВІй екОнОмІцІ: 
СТан, прОблеми Та нОВІ мОжлиВОСТІ 

анотація. Стаття є продовженням низки публікацій автора, в яких досліджуються виклики цифрової 
економіки для України. У статті, з урахуванням зв'язків між новітніми технологіями та ринком праці, до-
сліджено вплив перспективних технологій на рівень зайнятості та безробіття. Акцентовано увагу, що під 
загрозою скасування стають не тільки професії, які передбачають виконання часто повторюваних опера-
цій й при цьому не вимагають високого рівня кваліфікації, але й інтелектуальні, когнітивні і аналітичні 
роботи, пов'язані з виконанням стандартних операцій. Зазначено, що з'являються нові профілі зайнятос-
ті, а саме краудворкінг; «робота на вимогу за допомогою програмних додатків»; самозайнятість; гібридне 
підприємництво або індивідуальна гібридна самозайнятість; фрілансерство; розвиток по-середницьких 
фірм, що спеціалізуються на підборі і наданні персоналу на умовах лізингу і аутстаффінгу; інсорсинг. 
ключові слова: цифрова економіка, ринок праці, самозайнятість, підприємництво. 
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summary. The article is a continuation of a number of publications by the author exploring the challenges 
of the digital economy for Ukraine. In the article, considering the links between the latest technologies and 
the labor market, the impact of promising technologies on employment and unemployment is explored. It is 
emphasized that the development of high throughput computing (HTC), new architectures and principles of 
high-performance computing (HPC), on the one hand, have caused the Industrial Revolution 4.0 and create a 
digital economy, in which information and communication technologies have become the key driver of economic 
growth. ensure the functioning of the world markets for information and knowledge, capital and labor, and on 
the other hand, lead to certain risks. These include those emerging in the labor market, including the risk of 
job elimination, not only professions that often perform repetitive operations, but also requiring a high level of 
skills, but also intellectual, cognitive and analytical work, are threatened with abolition, associated with per-
forming standard operations. It is noted that new employment profiles are emerging, namely crowdsourcing; 
"work on demand using software applications"; self-employment; hybrid entrepreneurship or individual hy-
brid self-employment; freelancing; the development of intermediary firms specializing in the recruitment and 
provision of staff under leasing and out staffing; outsourcing. Thus, taking into account the new opportunities 
brought by the digital economy and the new risks arising in the labor market, the relevance of both theoreti-
cal and empirical studies related to digital transformation, the emer-gence of the information society and the 
knowledge society is increasing. Despite the considerable number of publications on the outlined subject mat-
ter, we note that the dynamics of the processes occurring in the digital economy and the related challenges and 
the interdisciplinary aspects of learning and activities require further empirical, theoretical, methodological 
and practical studies, taking into account the commitments between the latest technologies, employment and 
education to meet the needs of the economy and the labor market.
Keywords: digital economy, labor market, self-employment, entrepreneurship.

Постановка проблеми. Розвиток хмарних 
технологій (high throughput computing, 

HTC), нових архітектур і принципів організації 
високопродуктивних обчислень (high performance 
computing, HPC), з одного боку, спричинили ін-
дустріальну революцію 4.0 і створюють цифрову 
економіку, в якій ключовим драйвером еконо-
мічного зростання стали інформаційно-комуні-
каційні технології (ІКТ), які забезпечують функ-
ціонування світових ринків інформації та знань, 
капіталу та праці, а з іншого, – зумовлюють пев-
ні ризики. Серед яких є ті, що виникають на рин-
ку праці, зокрема це ризик ліквідації певних ро-
бочих місць і поляризація ринку праці, оскільки 
«цифрова нерівність» між тими, хто вписується 
в технологічний прогрес і хто не встигає за ним 
[1], як на рівні держав, так і на рівні населення, 
призводить до соціального розша-рування, яке 
поширюється на нові галузі, регіони і професійні 
групи. Таким чином, виходячи з нових можли-

востей, які несе цифрова економіка, і нових ризи-
ків, які виникають на ринку праці, підвищується 
актуальність як теоретичних, так і емпіричних 
досліджень, пов'язаних з цифровою трансформа-
цією, становленням інформаційного суспільства 
й суспільства знань.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідність дослідження інформаційних проце-
сів в сучасному суспільстві підкреслюють як зару-
біжні, так і вітчизняні науковці, зокрема Дегрис 
К. (Degryse C., 2016) моніторить нові можливості  
4-ї промислової революції, і вирішує деякі кон-
кретні питання їх впливу на ринок праці, в тому 
числі щодо статусу працівників, умов праці та на-
вчання й аналізує роль професійних спілок у циф-
ровій економіці, характеризує основні ініціативи, 
запропоновані на рівні європейських профспілок 
у цьому контексті [2]; Азьмук Н.А. (2016) акцентує 
увагу на особливостях глобального ринку праці, 
аналізує динаміку змін зайнятості й безробіття, 
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надає характеристику цифрової зайнятості та її 
класифікацію [3]; Лизанець А.Г., Нестерова С.В. 
(2017) досліджують вплив інформаційного сус-
пільства на розвиток ринку праці й визначають 
характерні ознаки, умови та проблеми функціо-
нування віртуального ринку праці [4]. 

Незважаючи на значну кількість публікацій 
за окресленою тематикою констатуємо, що дина-
мічність процесів, які відбуваються в цифровій 
економіці, й виклики, пов’язані з цим та між-
дисциплінарні аспекти навчання й діяльності 
вимагають подальшого проведення емпіричних, 
теоретико-методичних та практичних дослід-
жень з урахуванням зав’язків між новітніми тех-
нологіями, зайнятістю й освітою для узгодження 
потреб економіки та ринку праці в підготовці ви-
пускників вищої школи. 

формулювання цілей дослідження. мета 
статті – розглянути нові можливості для підпри-
ємницької діяльності та самостійної зайнятості 
в умовах цифровізації.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Серед дослідників немає спільного погляду 
щодо впливу цифрових технологій на рівень за-
йнятості та безробіття. Наявні досліджень з цієї 
проблеми вказують на деструктивний характер 
технологічних змін і наслідки, пов'язані з руй-
нуванням робочих місць. Так, за оцінкою експер-
тів Всесвітнього економічного форуму, ключовим 
викликом, пов'язаним з настанням «четвертої 
промислової революції», є зміна попиту на зайня-
тість [5]. В період з 2015 р. по 2020 р. в результаті 
змін на ринку праці буде втрачено понад 5,1 млн 
робочих місць. За оцінками ОЕСР, в країнах-
членах цієї організації, можуть стати повністю 
автоматизованими до 9% робочих місць, а 25% 
можуть істотно змінитися внаслідок автомати-
зації 50-70% відповідних виробничих операцій 
[6], що призведе до істотних зрушень в структурі 
зайнятості. Є й думки про те, що майбутня авто-
матизація не вплине на якість занятості, а лише 
викличе зміну типів та і кількості завдань в біль-
шій частині професій. Так, згідно з досліджен-
ням BCG, у 9 європейських країнах-лідерах циф-
ровізації, таких як Данія, Швеція, Фін-ляндія 
та ін., за 2015-2020 рр. кількість нових робочих 
місць перевищить кількість скорочених на 1,6-
2,3 млн. робочих місць [7]. Важливо наголосити, 
що кожне робоче місце в секторі ІКТ створює ще 
4,9 робочих місця в інших секторах. Наприклад, 
за даними Китайського державного інформацій-
ного центру, зростання в секторі електронної тор-
гівлі в країні призвело до створення 10 млн ро-
бочих місць в онлайнових магазинах і суміжних 
службах, що становить близько 1,3% всіх робочих 
місць в країні [7; 8]. Дослідження Глобального 
інституту McKinsey, в якому оцінювалися обидві 
точки зору, показало, що до 2030 року приблиз-
но в 50% професій можуть бути автоматизовані, 
автоматизація може витіснити в середньому 15% 
робочих місць, еквівалентних зайнятості на умо-
вах повного робочого дня й до 2036 року може 
бути автоматизовано до 60% роботи, вираженої 
в людино годинах, а до 2066 року ця частка може 
досягти до 99%, крім того, 3-14% працівників 
в світі повинні будуть піти в інші професії. Про-
те, в цілому, технологічні зміни не викликають 
значного зростання безробіття, зайнятість в світі 

продовжує зростати, у результаті чого рівень без-
робіття в світі знизився до 5,6% [9]. 

Під загрозою скасування стають не тільки 
професії, які передбачають виконання часто 
повторюваних операцій й при цьому не вима-
гають високого рівня кваліфікації (наприклад, 
банківський службовець, туристичний агент, 
касир з продажу білетів, їх замінять сучасні 
комп’ютерні технології – електронний банкінг, 
банківські термінали, електронні платіжні сис-
теми, платформи з бронювання квитків тощо), 
але й інтелектуальні, когнітивні і аналітичні 
роботи, пов'язані з виконанням стандартних опе-
рацій, натомість з'являється попит на фахівців 
нових профілів (експерт алгоритмів роботи з «ве-
ликими даними» (data scientist), архітектор баз 
даних і знань (data architect), проектувальник 
запитів призначених для користувачів і фахі-
вець, здатний враховувати досвід користувачів 
(user experience designer). 

Також з'являються нові профілі зайнятості:
краудворкінг (crowdworking) – робота з вико-

ристанням онлайн-платформ, які забезпечують 
зв'язок між необмеженим колом організацій, під-
приємств і індивідів через інтернет і дозволяють 
потенційним замовникам і виконавцям знаходи-
ти один одного в глобальному просторі [10];

«робота на вимогу за допомогою програмних до-
датків» – полягає у виконанні таких традиційних 
завдань як транспортування, прибирання, достав-
ка, діловодство тощо, які розподіляються між вико-
навцями за допомогою мобільних додатків [10];

самозайнятість – частка індивідуальних са-
мозайнятих в загальному їх числі в країнах ЄС до-
сить велика і в жодній з них не знижується нижче 
50% при середньому значенні 70% (рис. 1), най-
більш наочно ця тенденція проявляється в секто-
рі послуг, до якого за даними статистики ринку 
праці ОЕСР [11] належать від 75 до 85% сукупної 
робочої сили, цифровізація сектора послуг спри-
яє виникненню мікропідприємств [12] з власни-
ком і єдиним працівником в одній особі [13; 14], 
а також в творчих індустріях [15; 16] як сфері 
глобального аутсорсингу компаній і застосування 
професійних знань і навичок працівників [17]; 

гібридне підприємництво або індивідуальна 
гібридна самозайнятість – різновид самозайня-
тості, у якому самозайнятість для більшості осіб 
є джерелом додаткового доходу, тобто, особи, по-
збавлені соціальних гарантій, які поєднують робо-
ту за наймом, з роботою автономних економічних 
агентів, при цьому в дослідженнях даного питан-
ня, виділяють дві форми гібридної самозайнятос-
ті: (1) самозайняті за допомогою роботи за наймом 
прагнуть збільшити свій дохід; і (2) наймані пра-
цівники, що створюють власний бізнес в пошуках 
джерела додаткового доходу [20; 21];

фрілансерство – різновид самозайнятос-
ті (радикальна зміна стилю життя і системи 
цінностей) – особи працюють поза будь-якими 
ієрархіями. Веб-портали в Україні, що спеціа-
лізуються на посередництві в дистанційній за-
йнятості для програмістів, ІТ-фахівців, перекла-
дачів, редакторів, журналістів, копірайтерів, а 
також робочі місця з віддаленим доступом у дис-
петчерів таксі, операторів колцентрів, ремонт-
них майстерень, сервісних центрів, продавців 
Інтернет-магазинів – це www.freelance.сom.ua,  
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www.weblancer.net, за межами України –  
www.elance.com. Так, аналіз даних Біржі відда-
леної роботи «Weblancer» (вересень 2018 р.) по-
казав, що у сукупній кількості вакансій найбіль-
ший попит на сайті мають такі види діяльності:

– веб-програмування та сайти (60,5%), напри-
клад, Україна на 7 місці за якістю та ефективніс-
тю фріланс-працівників у діджітал-середовищі 
та на 24 місці у топ-55 найбільш привабливих кра-
їн для аутсорсингу й за версією компанії «Elance», 
сьогодні Україна – на третьому місці в світі за рів-
нем доходів серед фріланс-фахівців [22];

– переклади з іноземних мов (15,4%);
– веб-дизайн (13%) [23].
розвиток посередницьких фірм, що спеціалі-

зуються на підборі і наданні персоналу на умо-
вах лізингу (фірма-посередник надає підприєм-
ству в оренду персонал відповідної кваліфікації 
для виконання певного обсягу робіт на тимчасо-
вій. Прикладом може бути міжнародна кадрова 
корпорація Manpower Manpower employment 
Outlook Survey Global, міжнародний кадровий 
портал www.elance.com або кадрові і рекрутин-
гові агентства в Україні (www.work.ua/agencies, 
HeadHunter (hh.ua)) і аутстаффінгу (виведен-
ня персоналу зі штату підприємства, хоча пра-
цівники продовжують виконувати свої трудові 
функції для нього, а фірма-посередник бере на 
себе функції виплати заробітної плати, сплати 
податків тощо); 

інсорсинг – забезпечення організацій необ-
хідними фахівцями у вузьких галузях знань, 
наприклад, в великих організаціях значно під-

вищується попит на ІТ-компетентності, у зв'язку 
з чим вони створюють дочірні інсорсінгові  
ІТ-компанії й відмовляються від практики аут-
сорсингу інформаційних процесів. Щодо україн-
ських компаній, то вони насамперед наймають 
працівників на умовах контракту й тільки 30% 
працюючих в ІТ-індустрії є найманими праців-
никами, тоді як в Польщі – 66%; Словенії – 73%, 
Угорщини – 77% [24]. Зазначимо, що в Україні 
кількість фахівців, зайнятих у галузі інформа-
ційних технологій (без урахування працівників 
центрів підтримки, менеджерів і представників 
інших нетехнічних спеціальностей) становила 
у 2017 р. близько 116 тис. осіб, що складає близь-
ко 0,7% усіх працюючих а за прогнозами експер-
тів у 2020 р. чисельність ІТ-фахівців в Україні 
зросте до 200 тис. Зростання буде досягнуто за 
рахунок залучення випускників університетів 
і пере-підготовки працівників з інших сфер, ця 
динаміка пов’язана також з рівнем заробітної 
плати в українській ІТ-індустрії, яка майже 
в шість разів перевищує середню зарплату в кра-
їні – $ 1700 проти $ 300 [24].

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що ри-
нок праці при цифровій трансформації формує 
попит на професіоналів, які, крім знань спеці-
альності, володіння іноземними мовами, мають 
навички віртуальної співпраці, креативного мис-
лення, професійної відповідальності, гнучкості 
й адаптивності. Вирішальну роль у цьому віді-
грає освіта, саме освіта в умовах цифрової транс-
формації є особливим чинником ефективного 
функціонування національних економік. 
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рис. 1. частка індивідуальних самозайнятих в загальній їх кількості
Джерело: розрахунки авторів за даними [19]
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