
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

(фрагмент наукової доповіді)1 
  
Під час проведення у Давосі в 2018 році Всесвітнього економічного 

форуму однією з ініціатив було визначено "Формування майбутнього освіти, 
ґендерної політики та сфери прикладання праці". 

У межах зазначеної ініціативи експерти, розглядаючи тенденції, які 
вплинуть у майбутньому на сферу праці та зайнятості населення, одночасно 
висловлювали стурбованість впливом прискорених темпів розвитку 
технологій на зайнятість населення (професійні завдання, які раніше 
виконувалися людиною, все частіше виконуються машинами) і подальшими 
ризиками для урядів, суспільства та бізнес-середовища. Крім того, значний 
вплив на майбутнє сфери праці чинять глобалізація, демографічні процеси, 
зміна клімату та геополітичні перетворення. 

Разом з тим, констатовано, що у фізичних осіб, бізнесу та уряду 
з’являється можливість зрозуміти й активно керувати переходом до нового 
майбутнього. 

 
Сучасний стан соціально-економічного розвитку світу 

характеризується динамізмом і багатовекторністю. За таких умов, 
відбуваються суттєві трансформації ринку праці, який є "живою" складовою 
національної економічної системи, змінюються форми і види зайнятості. 
Тому важливою соціокультурною функцією суспільних інституцій 
залишається надання людині допомоги у розвитку власного потенціалу, 
вироблення стратегії реагування на негативні події, засвоєння нових норм 
суспільного і громадянського життя у динамічно мінливому суспільстві. 
Враховуючи надзвичайно стрімкий розвиток техніки та інформаційно-
комунікаційних технологій, а також проблеми соціально-економічного 
становища в країні, передбачити ситуацію на ринку праці майбутнього 
надзвичайно складно. Однак, вплив стрімкого розвитку техніки і технологій, 
або так званого технологічного прориву, на сферу зайнятості є очевидним. 
Він зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання 
послуг, появу нових сфер діяльності та трансформацію існуючих, а також 
зміну економічних відносин і формування нових ринків. Змінюється ринок 
праці, виникає потреба у нових компетенціях: одні професії зникають, інші – 
з’являються. Вже сьогодні функціонують магазини без касирів, автомобілі 
без водіїв, з’явились нові технології створення, розміщення, передавання та 
зберігання інформації (хмарні технології, віртуальна реальність), мови 
програмування тощо. А вдосконалення технологій машинного навчання і 
розпізнавання голосу й постаті людини призводить до того, що роботи 
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(штучний інтелект) починають замінювати людей навіть у професіях, які 
потребують взаємодії з клієнтами. 

Визначено, що ключовими тенденціями, які  посилюватимуть вплив на 
сферу зайнятості є: 

 Розвиток цифрових технологій, що змінює уявлення про 
комунікаційний простір та його можливості. Поява нових сервісів і 
технологій надає багато можливостей, яких не було декілька років тому: 
миттєва комунікація між користувачами незалежно від їхнього географічного 
місця розташування, можливості спільної синхронної та асинхронної роботи, 
якісно нові способи подання інформації та роботи з нею, доступність значних 
обсягів інформації для кожного тощо. Водночас їх стрімкий розвиток 
потребує підготовки фахівців нового покоління, здатних працювати з 
швидкозмінюваними технологіями. 

 Глобалізаційні та інтеграційні процеси. Якщо оцінювати їх вплив 
на сферу зайнятості та розвиток ринку праці, варто відзначити посилення 
явищ економічної спеціалізації та територіального поділу праці: місцем 
виробництва конкретного обладнання чи техніки може бути не одна країна, а 
декілька, в кожній з яких виготовляються окремі деталі, що збираються в 
єдиний механізм за сотні або тисячі кілометрів від місця їх виготовлення. З 
одного боку, це створює можливості для вузької спеціалізації, а з другого – 
зростають вимоги щодо уміння працювати в мультикультурному та 
багатомовному (знання іноземних мов) професійному середовищі. Крім того, 
глобалізаційні процеси призводять до посилення конкуренції як серед 
виробників продукції та постачальників послуг, так і серед претендентів на 
робоче місце.  

 Розвиток шерингової економіки. Він є світовим трендом, що полягає 
в спільному користуванні ресурсами (наприклад, скороченні витрат або 
навіть отриманні прибутку за рахунок здавання в оренду майна або надання 
послуг). На ідеях шерингу будується нова світова соціально-економічна 
система. Це не просто поєднання наявних попиту та пропозиції за допомогою 
сучасних технологій. Це зміна концепції споживання. Цивілізація переживає 
революційний перехід від гіперспоживання, характерного для XX ст., до 
тренду XXI ст. – спільного споживання. 

 Зростання клієнтоорієнтованості. Тенденція, що виникла і 
розвивається під впливом посилення конкуренції, насамперед у бізнес-
середовищі. Вона є інструментом управління взаємовідносинами з клієнтами, 
завдяки використанню якого компанія дістає можливість отримання 
додаткового прибутку за рахунок глибокого розуміння та ефективного 
задоволення потреб клієнтів. У державному секторі – це спрямованість на 
максимальне задоволення потреб отримувачів державних послуг, сервісно-
орієнтована діяльність державних інституцій. 

 Екологічна безпека, що є вимогою часу. Виснаженість природних 
ресурсів, забрудненість навколишнього середовища – ці проблеми стали 
настільки відчутними для кожного громадянина, що інтегрувалися в процес 
підготовки фахівців і робітників у різних галузях. 
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 Програмування, автоматизація виробничих процесів, які, з одного 
боку, призводять до витіснення людської праці та заміни її машинною, з 
другого – поширення процесів автоматизації обумовлює ускладнення систем 
управління та вимагає відповідного супроводу й адміністрування, а тому 
потребує підготовки відповідних фахівців.  

 Роботизація, розвиток штучного інтелекту. Автоматизація 
виробництва з використанням промислових роботів, застосування 
інтелектуальних робототехнічних комплексів неминуче призведуть до зміни 
професійно-кваліфікаційної структури робочої сили на ринку праці 
майбутнього. 

Перераховані тенденції формують відповідні вимоги до професійних 
знань, умінь та навичок працівника, його затребуваності на ринку праці. 
Наступність у розвитку професій, обумовленість виникнення нових 
виробничих функцій та нових професій трансформацією тих, що існували, 
дозволяє прогнозувати виникнення нових видів діяльності, появу певних 
компетенцій. 

Отже, визначальними чинниками, що мають значний вплив як на 
розвиток видів економічної діяльності, так і на формування необхідних 
компетенцій майбутнього, є: 

 розвиток інформаційних технологій (виникають нові види 
комп’ютерного і мобільного обладнання: ноутбуки, КПК, смартфони, iPhone 
тощо; програмне забезпечення; різновиди безпровідного доступу до мережі 
Інтернет: WiFi, WiMAX, 3G, 4G, широкосмугові мережі тощо, нові технології 
сприйняття, у т. ч. віртуальна реальність); 

 крос-функціональність (для більшості вакансій недостатньо мати 
ґрунтовні знання з однієї сфери, варто володіти знаннями з декількох 
галузей, а також іноземними мовами); 

 мобільність (готовність до зміни сфери діяльності та навіть місця 
проживання); 

 нові форми зайнятості (фріланс, аутстафінг та ін.) тощо. 
У таких умовах необхідним є розвиток не лише так званих "твердих" 

(Hard skills), але й "м’яких" (Soft skills) навичок. 
До "твердих" навичок зараховують ті, які пов’язані з технікою 

виконання професійної діяльності; вони притаманні певній категорії 
професій, тобто це професійні навички. Людина має доводити певну дію до 
автоматизму, оскільки використовує завчасно відомий шаблон. До таких 
навичок належать: володіння методом "сліпого" друку, іноземною мовою, 
шиття одягу за лекалами, керування автомобілем, програмування тощо.  

До "м’яких" навичок зараховують певні особистісні характеристики, 
пов’язані з ефективною взаємодією з іншими людьми, тобто людські якості. 
До них переважно належать комунікативні та управлінські вміння. 
Наприклад – знаходити підхід до людей, переконувати, зберігати позитивне 
ставлення, гнучкість поведінки, знання професійної етики, вміння 
вирішувати проблеми, налагоджувати взаємовідносини, працювати в 
команді, слухати й розуміти співрозмовника, проводити переговори, 
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презентації, вести дискусії тощо. "М’які" навички дозволяють бути успішним 
незалежно від специфіки діяльності та напряму, в якому працює людина. 

На замовлення компанії Microsoft, аналітики виявили 20 найбільш 
популярних навичок, яких найчастіше вимагають роботодавці від кандидатів: 

1. Навички усного та письмового спілкування.  
2. Уміння працювати з Microsoft Office. 
3. Уважність до дрібниць. 
4. Здатність самостійно вирішувати завдання.  
5. Самоініціативність, самомотивованість. 
6. Організаторські здібності. 
7. Здатність працювати у незалежному режимі.  
8. Уміння працювати з Microsoft PowerPoint.  
9. Управління проектами. 
10. Досвід діяльності, пов’язаної з продажами. 
11. Уміння виявляти й вирішувати проблеми. 
12. Орієнтація на обслуговування клієнтів. 
13. Уміння розподіляти час. 
14. Здатність до розвитку бізнесу.  
15. Аналітичні навички. 
16. Уміння працювати з Microsoft Word. 
17. Уміння розмовляти двома та більше мовами. 
18. Розвинені навички міжособистісного спілкування. 
19. Ділова етика. 
20. Уміння працювати в операційній системі Linux.  
Отже, головними навичками, які будуть необхідні у 2020 р., є: 
 крос-культурна компетентність (уміння працювати у різних 

культурних середовищах); 
 обчислювальне мислення (вміння розуміти великі обсяги даних); 
 знання нових медіа (вміння доносити через них свою думку, а також 

критично оцінювати й використовувати контент у нових медіа); 
 крос-дисциплінарні знання (уміння розуміти різноманітні 

дисципліни); 
 віртуальна колаборація (уміння продуктивно працювати у 

віртуальній команді). 
Молоді варто намагатися опанувати якомога ширший набір навичок, 

набуття яких не передбачене програмою навчання, але які притаманні кожній 
професії. Це переважно комунікативні та управлінські вміння: налагодження 
відносин, робота в команді, навички переконування, слухання і розуміння 
співрозмовника, проведення переговорів, ораторське мистецтво, підготовка 
презентацій, ведення дискусій, вирішення проблем тощо2. 

                                                           
2 Найголовніше для успішної кар’єри – комунікаційні навички та комп’ютерна грамотність / Microsoft Daily 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://microsoftblog.com.ua/2016/05/31/naygolovnishe-dlya-uspishnoi-
karieri/ 
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Протягом кількох останніх років експерти Всесвітнього економічного 
форуму виокремлюють десять ключових навичок, необхідних для 
конкурентних переваг на ринку праці,3 а саме:  

 Емоційний інтелект – здатність усвідомлювати власні почуття й 
емоції, управляти ними та, використовуючи ці знання, взаємодіяти з іншими. 

 Здатність до ведення переговорів – уміння створювати комфортні 
робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами, підлеглими, 
споживачами та партнерами з метою досягнення розуміння і підтримки на 
шляху реалізації цілей організації, розробки політики та прийняття спільного 
рішення; вміння надавати інформацію колегам, підлеглим, споживачам та 
партнерам по телефону, у письмовій чи електронній формі; вміння проводити 
зустрічі. 

 Здатність оцінювати ситуацію та приймати рішення – уміння 
аналізувати ситуації, їх структури, визначати фактори впливу, тенденції 
розвитку; вміння обирати та погоджувати найкращі об’єктивні та 
неупереджені рішення або альтернативні варіанти досягнення поставленої 
мети шляхом аналізу, прогнозування та оцінки ситуації і проблем, що її 
спричинили (ситуаційний аналіз, прийняття управлінських рішень). 

 Когнітивна гнучкість – здатність мислення, яке виявляється в 
умінні обмірковувати кілька речей одночасно, змінювати припущення, 
обране під час розв’язання проблеми, якщо змінилась її сутність. 

 Комплексне вирішення проблем – уміння шукати, накопичувати 
необхідну якісну інформацію, здійснювати пошук шляхів вирішення завдань 
на основі наявної інформації, оцінювати позитивні та негативні наслідки 
прийнятих рішень. 

 Координація в команді – вміння працювати спільно з іншими. 
 Креативність – здатність до творчості, яка може виявлятися у 

мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати 
особистість у цілому або її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх 
створення; продукування нових ідей. 

 Критичне (аналітичне) мислення – уміння логічно міркувати, 
знаходити аргументи, ставити під сумнів власні та інші судження, виявляти 
сильні та слабкі сторони різних підходів до вирішення проблеми. 

 Орієнтація на клієнта (клієнтоорієнтованість) – уміння визначати і 
задовольняти поточні та майбутні потреби клієнтів, орієнтація на результат. 

 Управління людьми – уміння мотивувати, розвивати та 
спрямовувати людей до роботи, визначати кращих кандидатів для її 
виконання. 

Отже, інноваційні та соціально-економічні трансформації зумовлюють 
зміни професійно-кваліфікаційної структури зайнятості на ринку праці й 
висувають нові вимоги до професійних знань, умінь та навичок працівників. 
Урахування основних напрямів упровадження новацій сприятиме 
усвідомленому обранню напрямів професійного становлення, що особливо 
                                                           
3 Looking for a job? 5 keys skills to work on [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.weforum.org/agenda/2016/06/these-are-the-key-skills-that-job-candidates-
lack?utm_content=buffer55a45&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 
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важливо для молоді під час вибору сфери майбутньої діяльності. Водночас є 
важливим, щоб людина у процесі професійного життя сформувала навички, 
які допоможуть їй ефективно діяти в постійно змінюваних соціально-
економічних умовах. Тому в означених умовах особливо актуальним є 
питання планування та ефективності використання робочої сили, 
перенавчання та перекваліфікації (reskilling) людей працездатного віку. 


	У межах зазначеної ініціативи експерти, розглядаючи тенденції, які вплинуть у майбутньому на сферу праці та зайнятості населення, одночасно висловлювали стурбованість впливом прискорених темпів розвитку технологій на зайнятість населення (професійні з...
	Разом з тим, констатовано, що у фізичних осіб, бізнесу та уряду з’являється можливість зрозуміти й активно керувати переходом до нового майбутнього.
	Сучасний стан соціально-економічного розвитку світу характеризується динамізмом і багатовекторністю. За таких умов, відбуваються суттєві трансформації ринку праці, який є "живою" складовою національної економічної системи, змінюються форми і види зайн...
	Визначено, що ключовими тенденціями, які  посилюватимуть вплив на сферу зайнятості є:
	 Розвиток цифрових технологій, що змінює уявлення про комунікаційний простір та його можливості. Поява нових сервісів і технологій надає багато можливостей, яких не було декілька років тому: миттєва комунікація між користувачами незалежно від їхнього...
	 Глобалізаційні та інтеграційні процеси. Якщо оцінювати їх вплив на сферу зайнятості та розвиток ринку праці, варто відзначити посилення явищ економічної спеціалізації та територіального поділу праці: місцем виробництва конкретного обладнання чи техн...
	 Розвиток шерингової економіки. Він є світовим трендом, що полягає в спільному користуванні ресурсами (наприклад, скороченні витрат або навіть отриманні прибутку за рахунок здавання в оренду майна або надання послуг). На ідеях шерингу будується нова ...
	 Зростання клієнтоорієнтованості. Тенденція, що виникла і розвивається під впливом посилення конкуренції, насамперед у бізнес-середовищі. Вона є інструментом управління взаємовідносинами з клієнтами, завдяки використанню якого компанія дістає можливі...
	 Екологічна безпека, що є вимогою часу. Виснаженість природних ресурсів, забрудненість навколишнього середовища – ці проблеми стали настільки відчутними для кожного громадянина, що інтегрувалися в процес підготовки фахівців і робітників у різних галу...
	 Програмування, автоматизація виробничих процесів, які, з одного боку, призводять до витіснення людської праці та заміни її машинною, з другого – поширення процесів автоматизації обумовлює ускладнення систем управління та вимагає відповідного супрово...
	 Роботизація, розвиток штучного інтелекту. Автоматизація виробництва з використанням промислових роботів, застосування інтелектуальних робототехнічних комплексів неминуче призведуть до зміни професійно-кваліфікаційної структури робочої сили на ринку ...
	Перераховані тенденції формують відповідні вимоги до професійних знань, умінь та навичок працівника, його затребуваності на ринку праці. Наступність у розвитку професій, обумовленість виникнення нових виробничих функцій та нових професій трансформаціє...

