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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗІВИТОК І НОВІ 
ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ

Резюме. Науково-технічний розвиток серйозно впливає на всі соціально-економічні процеси у сучасному 
світі. У пропонованій увазі статті проаналізовано головні тенденції у сфері зайнятості й освіти в контексті 
саме технологічних перетворень. Першочергова увага приділена виокремленню трендів у відповідних сфе-
рах у розвинених країнах. Зазначено структурні зміни у зайнятості, зокрема виявлені тенденції до змен-
шення постійної зайнятості серед робітників середньої кваліфікації та погіршення стану працівників, які 
зайняті некваліфікованою працею. Важливим фактором стає перехід до часткової зайнятості. Нова ситуація 
потребує нових підходів до організації освіти, включаючи розвиток гнучкої, професійної освіти, орієнтованої 
на потреби сфер діяльності, що швидко розвиваються. Стисло здійснено огляд ситуації в Україні в галузі за-
йнятості та підготовки кадрів. Деіндустріалізація впродовж трьох останніх десятиліть мала негативний вплив 
на структуру зайнятості та спеціалізацію випускників вишів. Еміграція молоді стає дедалі більш важливим 
фактором, який впливає на ринок праці. Для України, яка є включеною до міжнародного розподілу праці як 
“молодший партнер”, вибір правильної стратегії щодо спеціалізації економічної діяльності та в галузі під-
готовки кадрів в умовах зростаючої конкуренції є надзвичайно важливим завданням.  
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ВСТУП

Науково-технічний розвиток є головним 
джерелом економічного прогресу в сучасно-
му світі [1; 2]. Застосування нових технологій 
і створення нових видів продукції веде до ви-
никнення нових видів діяльності, підвищення 
продуктивності праці та змін у соціальних від-
носинах. У перші десятиліття ХХІ ст. під впливом 
технологічних змін спостерігаються нові явища, 
які потребують своєї оцінки та пояснень, гене-
рування гіпотез щодо шляхів подальшого роз-
витку світової економіки та виявлення можливих 
проблем, з якими може стикнутися людство в                     
недалекому майбутньому. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Для таких країн, як Україна, розвиток еко-
номіки яких залежить від вирішального впливу 
“зовнішніх”, більш потужних “гравців”, правиль-
не визначення головних тенденцій розвитку і 
можливих наслідків глобальних перетворень 
має особливе значення.

Безпосереднім поштовхом для підготовки 
цієї статті стала публікація збірки есе провідних 
світових економістів [3] щодо глобальних на-
слідків технологічних перетворень і соціальних 
зрушень у сучасному світі. Звісно, у форматі 
статті важко виділити всі тренди й охопити всі 
аспекти впливу технологічного розвитку на со-
ціально-економічний розвиток, тому пропоно-
ваній праці ставимо за мету стисло проаналізу-
вати лише частину з них, що пов’язані з освітою 

та зайнятістю та мають важливе значення саме 
для нашої країни.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Упродовж історії людства структура за-
йнятості поступово змінювалася: аграрні сус-
пільства трансформувалися в індустріальні,  
а потім — і у постіндустріальні. У ХХ ст. це супро-
воджувалося певним зближенням рівнів доходів 
різних груп населення та створенням так зва-
ного середнього класу, особливо в розвинених 
країнах. Ще однією рисою трансформації зайня-
тості стало поширення професій висококваліфі-
кованих робітників і службовців середньої ланки 
(бухгалтерів, офіс-менеджерів та ін.). Прогрес у 
матеріальному виробництві призвів до значного 
підвищення продуктивності праці та зростання 
значення послуг (у широкому розумінні) у струк-
турі економічної діяльності [4; 5]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

На сучасному етапі Інтернет і розвиток 
комп’ютерної техніки, з одного боку, значні со - 
ціальні гарантії від держави, а з іншого — мож-
ливості щодо перекваліфікації та навчання 
протягом життя, суттєво змінили характер за-
йнятості та роботи в розвинених країнах світу. 
Зайнятість стала набагато більш гнучкою. Згідно 
з даними на середину 2010-х рр., 53 млн робіт-
ників у США працювали за так званою систе-
мою фріланс, яка не передбачає укладання по-
стійних довгострокових контрактів. На початок  
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2015 р. дві основні американські компанії, що 
працюють у цьому бізнесі (Freelancer.com та 
Elance-oDesk), пропонували послуги 9,3 млн 
фахівців. Великі компанії дедалі частіше від-
мовляються від створення нових підрозділів 
під розв’язання тієї чи іншої проблеми, а дедалі  
ширше використовують практику аутсорсин-
гу, особливо у сфері послуг і проведення до-
сліджень і розробок. Законодавство більшості 
європейських країн не сприяє повною мірою 
переходу на таку систему, серйозно обмежую-
чи можливості фрілансерів у сфері отримання 
соціальної допомоги та пенсій. Проте в США 
більшість відповідних проблем вже розв’язано. 
Таким чином, європейські країни найімовірніше 
вже зовсім скоро почнуть активно використо-
вувати американський досвід. У лондонському 
журналі “Економіст” зауважено, що Карл Маркс 
колись вважав, що людство ділиться на бага-
тіїв, які мають засоби виробництва, і тих, хто 
на них працює. Останнім часом розподіл став 
проходити трохи по-іншому. Так, люди почали 
поділятися на тих, хто має гроші та немає часу 
на виконання всієї можливої роботи, і тих, хто 
має час і немає грошей [6]. 

Ще одна важлива проблема, яка пов’язна зі 
структурними змінами, які були викликані тех-
нологічним прогресом, полягає в негативному 
впливі змін у зайнятості на здоров’я та трива-
лість життя населення. Американські дослідники 
з Прінстонського університету А. Кейс та А. Ді-
тон провели дослідження рівня смертності серед 
чоловіків у віці 45–54 роки в різних розвинених 
країнах світу. З’ясувалося, що на фоні загально-
го зростання тривалості життя саме серед цієї 
групи білих чоловіків у США за останні 25 років 
спостерігалися негативні тенденції. Дослідники 
насамперед пов’язують це з психологічними та 
матеріальними проблемами, які виникають при 
втраті традиційних для цієї групи населення ви-
дів діяльності, а також відносно низьким рівнем 
соціальної захищеності у США. Правда, варто 
підкреслити, що, наприклад, у країнах ЄС і Ка-
наді, де громадяни соціально захищені краще, 
подібні явища не відзначаються [7].

У 2017 р. у розвинених країнах (США та ЄС) 
працювало приблизно по 2 роботи на 1000 ро-
бітників. Роботи і далі продовжують витісня-
ти робітників. Завдяки використанню роботів 
втрати робочих місць в Америці становили від 
360 до 670 тисяч. Але водночас завдяки торгівлі 
з Китаєм США втратили 2 млн робочих місць 
[8]. Доречно навести аналогію з попередніми 
історичними періодами, які характеризували-
ся впровадженням нових технологій. Так, якщо 
розглянути ситуацію з кіньми, то можна поба-
чити, що у 1910–1950 рр. їхня кількість суттєво 

скоротилася в результаті використання тракто-
рів та іншої техніки. Так, у США кількість коней 
скоротилася за 1918–1960 рр. з 21 до 3 млн.  
У той самий період приблизно на 80 % впала 
ціна на коней як на робочу силу.

Так, Д. Ацемоглу та П. Рестрепо підраху-
вали, що впровадження одного додаткового 
робота на 1000 робітників веде до зниження 
заробітків приблизно на 0,5 %. Це насампе-
ред впливає на зайнятість під час виконання 
“стандартних” операцій у переробній промис-
ловості. Більшість робочих місць у розвинених 
економіках в останні десятиріччя були створені 
в секторах сфери послуг із відносно низьким 
рівнем заробітку [9].  

Уряди розвинених країн провадять політику 
пом’якшення наслідків роботизації, зокрема 
вводять різні соціальні пільги, дотації тощо. На-
томість це призводить до втрати конкуренто-
спроможності та зростанню відносних витрат 
на виробництво. Вихід, напевно, полягає в пе-
реході працівників на роботу до інших секторів 
економіки.

Проблема полягає в тому, що значні зміни 
в зайнятості очікуються не лише у сфері мате-
ріального виробництва. Так, згідно з даними 
американських експертів, дві третини водіїв 
вантажівок можуть втратити роботу через ав-
томатизацію, хоча в даний час попит на таких 
працівників зростає (за прогнозами очікується 
зростання на 5 % в 2014–2024 рр.) [10].

Загрозлива ситуація складається і для ба-
гатьох “офісних” спеціальностей. Наприклад, 
сучасні системи бухгалтерського обліку стають 
дедалі більш уніфікованими, внесення даних 
автоматично призводить до проведення всіх 
необхідних розрахунків, а частину відповідних 
функцій бухгалтерії компанії все частіше від-
дають на аутсорсинг.

Попит на фахівців “середньої ланки” має 
тенденцію до скорочення: частка офісних пра-
цівників, що виконують “рутинні функції”, ско-
ротилося з 25,5 % до 21 % в 1996–2015 років. 
Це призвело до скорочення семи мільйонів пра-
цівників. За підрахунками оксфордських еко-
номістів К.-Б. Фрей і М. Осборна, в США 47 % 
робочих місць може бути автоматизовані вже 
при існуючому рівні технологій [11].

Водночас попит на фахівців в сфері візуа-
лізації даних за 2011–2016 рр. зріс на 2574 %, 
а кількість фахівців у галузі аналізу даних — на 
372 % [12].  

Ще однією тенденцією став попит на так 
званих гібридних фахівців, тобто таких, які мо-
жуть виконувати на потрібному рівні різні види 
робіт. Працівники, які можуть виконувати різні 
операції, цінувалися завжди, але в умовах, коли 
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запити споживачів варіюються дедалі більше, 
а можливості найму нових працівників з необ-
хідною кваліфікацією в силу різних причин, зо-
крема економічних, обмежені, необхідність для 
співробітників виконувати різні функції стає од-
ним із ключових чинників підтримки конкурен-
тоспроможності фірми [13].

Варто зазначити, що швидко зростає діяль-
ність, пов’язана з розвитком Інтернет-послуг. Ін-
тернет-діяльність стає дедалі більш поширеним 
видом бізнесу. У світі діють десятки тисяч таких 
компаній, а їхня кількість постійно зростає. На-
віть в умовах цьогорічної епідемії та падіння ВВП 
у розвинених країнах у I–II кварталах 2020 р., 
лідери цього бізнесу (Amazon та Netflix) змогли 
суттєво підвищити рівень власної прибутковості 
та обсяги продаж. Дедалі більше компаній по-
чинає працювати на базі єдиних платформ, що 
уніфікує їх діяльність і створює передумови для 
поширення їхніх результатів на нові ринки.    

Останніми роками знижується роль вен-
чурних фондів у фінансуванні нових компаній 
і збільшується роль так званих бізнес-янголів 
та їхніх організацій, Так, згідно з даними жур-
налу “Економіст”, у 2004–2013 рр. саме бізнес- 
янголи забезпечували більшу частку з приблиз-
но 12 млрд дол. США щорічних інвестицій у стар-
тапи в галузі інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у світі. Кількість венчурних фондів у США 
скоротилася з 627 в 2007 р. до 522 в 2012 р.  
[14]. Дедалі більшого значення набувають так 
звані акселератори стартапів. Це — спеціальні 
консультативні організації, які надають новим 
компаніям різноманітні послуги. Загалом на по-
чаток 2018 р. у світі налічувалося понад 2500 
таких організацій, переважна частина з яких дія-
ла в онлайн-режимі надання консультацій. Най-
більші компанії створювали свої власні мережі 
так званих академій для стартапів: іспанська 
Телефоніка керувала діяльністю чотирнадцяти 
таких академій у різних країнах світу. Навчання 
супроводжується відбором найбільш перспек-
тивних фірм, які можуть отримати консульта-
ції безкоштовно, але мають віддати компанії- 
консультанту приблизно 7 % власних акцій. Та-
ких фірм зазвичай буває не більше 3–4 % від 
загальної кількості [15]. 

Можна очікувати, що подібна діяльність буде 
розвиватися швидкими темпами в найближ-
чі роки. Але і тут необхідно брати до уваги те, 
що дедалі більша частка “рутинних” операцій із 
програмування та оброблення замовлень буде 
автоматизована. Під зміни на ринку праці під-
лаштовуються й національні освітні системи.

У більшості країн постійно зростає рівень 
освіти [16]. У деяких провідних економічних 
центрах, зокрема в південнокорейському Сеу-

лі понад 90 % зайнятих мають освіту не нижче 
бакалаврської. Водночас вимоги до професійної 
кваліфікації під впливом технологічних змін пра-
цівників постійно трансформуються. Це сприяє 
формуванню нових тенденцій у галузі освіти. 
Головний акцент робиться на професійному на-
вчанні. Причому в останні роки, як свідчать дані 
по США, рівень формальної освіти став менш 
пов’язаний з ростом заробітної плати: праців-
ники, які мають більш високий рівень освіти 
(бакалаври), дедалі частіше отримують нижчі 
зарплати, ніж випускники шкіл.   

Значні зміни спостерігаються у сфері освіти. 
Виникають нові “фінтех” стартапи, які забез-
печують фінансування спеціалізованої, “сфоку-
сованої” освіти. У рамках такої схеми учасники 
отримують гроші в борг і сплачують ними за 
окремі курси, які надають практичні знання та 
відповідні свідоцтва. Це дає змогу мати більш 
високий прибуток компаніям, які забезпечують 
такі запозичення, оскільки клієнти зорієнтовані 
на конкретні види діяльності та після закінчення 
навчання мають вищі шанси отримати високоо-
плачувану роботу. Так, один із найбільш відомих 
стартапів “Climb Credit” з Нью-Йорку лише в 
2014–2016 рр. мав понад 10 тис. клієнтів, для 
яких пропонувалися понад 70 різноманітних 
спеціалізованих курсів. У США подібними по-
слугами користується приблизно 5 млн осіб, 
що поки що менше 19 млн, які навчаються за 
більш традиційними двох чи чотирирічними про-
грамами в університетах та коледжах. Однак 
тренд на користь спеціалізованого навчання є 
досить виразним [17]. 

Постійне навчання стає важливим трендом 
у сфері професійної діяльності по всьому сві-
ту. У деяких країнах, наприклад, у Сінгапурі, 
влада запроваджує спеціальні додаткові бали 
під час оцінці рівня кваліфікації, якщо людина 
проходить навчання та набуває нових навичок, 
необхідних для виконання додаткових функцій. 
Житель Сінгапуру в віці старше 25 років може 
отримати 500 дол. США. Для навчання на курсах 
новим навичкам (спеціальності) в одній із 500 
зареєстрованих навчальних компаній.

Варто зазначити, що залишаються певні пи-
тання щодо довіри до спеціалізованих курсів з 
підвищення кваліфікації і визначення вартості 
такого навчання. Дистанційне навчання не є 
занадто дорогим. Coursera, наприклад, мала 
в 2017 р. 22 млн зареєстрованих учнів, кожен 
із яких “відвідував” курси хоча б раз на місяць. 
Вартість навчання — 200–300 дол. США на мі-
сяць, тривалість навчання — 6–9 місяців. Якщо 
навчання успішно закінчено впродовж року, то 
50 % вартості повертається. Фірми ввели навіть 
спеціальний термін “наноступінь” для тих, хто 
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пройшов відповідні курси. Багато фірм вимага-
ють додаткові сертифікати про кваліфікацію під 
час прийняття на роботу. Особливо це стосуєть-
ся підтвердження знань у сфері комп’ютерних 
програм.

Університети стали також пропонувати 
онлайн-курси, що вже призвело до збільшення 
кількості одержуваних магістерських дипломів 
в США на 7–8 % в останнє десятиліття. 

Проблема з підвищенням кваліфікації, як 
вважають закордонні експерти, виникають тому, 
що курси пропонуються в галузі провідних тех-
нологій. Найбільшою мірою новими можливос-
тями можуть скористатися люди, які вже мають 
базові знання, гроші, час і сильну мотивацію 
для занять.

Дедалі більшого поширення набуває прак-
тика надання кваліфікаційних документів про 
рівень освіти та компетенцій спеціалізованими 
професійними товариствами та асоціаціями. Це 
стосується різних видів діяльності, але особли-
во розповсюджене у медицині, комп’ютерній і 
банківській сферах. Подібні дипломи стають 
необхідним елементом для участі у конкурсах 
на ті чи інші посади в компаніях.

Ситуація в Україні у сфері зайнятості та про-
фесійної освіти може розглядатися в контексті 
загальносвітових трендів. Структура зайнятості 
змінювалася в останні три десятиріччя разом 
із змінами у структурі економіки. Частка пере-
робної промисловості у ВВП країни впала при-
близно в п’ять разів. Приблизно таким самим 
чином знизилася і чисельність зайнятих у цих 
секторах. 

Як показано в роботі [18] на основі даних 
державної статистики, починаючи з 2002 р., 
потреби українських підприємств у кваліфікова-
них робітниках постійно знижувалися (до 80 % 
залежно від груп спеціальностей). Водночас 
відносні потреби у працівниках сфери торгівлі 
зросли приблизно втричі (з 5,42 % до 16,22 % 
від загальної кількості пропозицій). Повільно 
зростала потреба в працівниках з низькою ква-
ліфікацією, технічних службовцях і “професіона-
лах”.  Відповідно до офіційних даних Державної 
статистичної служби України, подібні тенден-
ції загалом збереглися і в 2014–2019 рр. [19], 
хоча і перестали бути такими “виразними”, як 
у попередні роки. Інформація щодо розподілу 
працівників за специфічними видами діяльнос-
ті (секторами) не оприлюднюється. Це дещо 
ускладнює відслідковування тенденцій на ринку 
праці, але навіть загальні дані свідчать про те, 
що деіндустріалізація має очевидні наслідки для 
зайнятості населення країни.

Останнім часом представники влади великі 
надії покладають на процеси інформатизації. 

Дійсно, сектор інформаційно-комунікаційних 
технологій вийшов на друге місце серед екс-
портерів послуг (одразу ж за послугами з тран-
зиту енергоносіїв). Згідно з даними аналітиків 
IT Ukraine, у 2019 р. у країні активно працювало 
понад 2300 компаній у сфері інформаційно-ко-
мунікаційних технологій [20]. Усього в країні 
близько 150–200 тис. діючих програмістів, при 
цьому зростання чисельності зайнятих у секторі 
у 2018 р. оцінювалося на рівні 20–25 %. Сектор 
інформаційних технологій не потребує таких 
значних капіталовкладень, як деякі промислові 
сектори, тому дійсно його можна було б роз-
глядати як одного із потенційних “локомотивів” 
української економіки. Водночас необхідно за-
значити, що лише 15 % компаній виходять на 
ринки зі своїм кінцевим продуктом. Приблизно 
15 % — це філії закордонних фірм, а решта 70 % 
компаній виконують аутсорсингові замовлен-
ня. Без створення потужних вітчизняних фірм, 
які виходять ринок зі своїм власним кінцевим 
продуктом, перспективи українського сектору 
інформаційних технологій виглядають не най-
кращим чином. 

Позитивним змінам не сприяє ситуація і в 
сфері освіти, особливо вищої освіти. З одного 
боку, вища освіта стала загальнодоступною, а з ін - 
шого — якість підготовки постійно відстає від 
вимог часу. Понад 30 % студентів навчається 
за спеціальностями “економіка”, “менеджмент” 
і “право”, а майже 40 % з них працює, дві трети-
ни — не за спеціальністю [21]. Значний тиск на 
освітню систему здійснюється з боку іноземних 
вишів, які залучають дедалі більше українських 
студентів. Відокремлено це можна було б роз-
глядати як позитивне явище, якби студенти 
після закінчення навчання працювали в нашій 
країні. Дані опитування студентів з України, що 
навчаються у Польщі, засвідчують, що поверну-
тися до України та працювати тут мають намір 
лише 16 % [22]. 

ВИСНОВКИ

Таким чином, еміграція кваліфікованої робо-
чої сили набуває нових рис і може бути припи-
нена лише завдяки більш енергійним реформам 
у соціально-економічній сфері та створенню 
передумов для реалізації людського потенці-
алу середині країни. Модернізація економіки 
на сучасних засадах, стимулювання розвитку 
високотехнологічних виробництв і надання ви-
сокотехнологічних послуг здатні створити осно-
ву для формування нової структури зайнятості 
населення та реалізації досягнень науково-тех-
нічної діяльності. Збереження наявних тенден-
цій поступово призведе до закріплення в Укра-
їні спеціалізації в галузі низькотехнологічних  
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виробництв і сільського господарства, що сут-
тєво утруднить приєднання країни до групи роз-
винених держав. 
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND NEW TRENDS IN EDUCATION  
AND EMPLOYMENT

Abstract. Scientific and technological development seriously affects all socio-economic processes in the modern 
world. In this paper. The main trends in employment and education in the context of technological changes are 
analyse in the article. The highlighting of trends in relevant areas in developed countries is the priority. Conclusions 
regarding structural changes in employment are made; in particular, tendencies for a decrease in permanent 
employment among middle-skilled workers and a deterioration in the situation for unskilled workers are identified. 
An important factor is the transition to part-time employment. New situation requires new approaches to the 
organization of education, including the development of flexible, professional education, focused on the needs of 
areas of activity that are developing rapidly. The final part of the paper contains brief discussion of the situation 
in Ukraine in the spheres of employment and training. Deindustrialization in the past three decades has had a 
negative impact on the structure of employment and the specialization of university graduates. The emigration of 
young people is becoming an increasingly important factor affecting the labour market. It is concluded that for 
Ukraine, which is included in the international division of labour as a “junior partner,” the choice of the right strategy 
for specializing in economic activity and in the field of training (education) in the face of growing competition is an 
extremely important task.

Keywords: employment, education, technological change, major trends, information and communication 
technology sector.

И. Ю. ЕГОРОВ, д. э. н., проф., чл.-корр. НАН Украины 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ    
И ЗАНЯТОСТИ 

Резюме. Научно-техническое развитие серьезно влияет на все социально-экономические процессы в 
современном мире. В представленной работе анализируются главные тенденции в сфере занятости и 
образования в контексте именно технологических изменений. Первоочередное внимание в статье уде-
лено выделению трендов в соответствующих сферах в развитых странах. Сделаны выводы относительно 
структурных изменений в занятости, в частности выявлены тенденции к уменьшению постоянной занятости 
среди работников средней квалификации и ухудшение положения работников, занятых неквалифициро-
ванным трудом. Важным фактором становится переход к частичной занятости. Новая ситуация требует 
новых подходов к организации образования, включая развитие гибкого, профессионального образования, 
ориентированного на потребности сфер деятельности, которые быстро развиваются. В статье кратко рас-
смотрена ситуация в Украине в области занятости и подготовки кадров. Деиндустриализация в последние 
три десятилетия имела негативное влияние на структуру занятости и специализацию выпускников вузов. 
Эмиграция молодежи становится все более важным фактором, влияющим на рынок труда. Таким образом, 
для Украины, которая является включенной в международное разделение труда в качестве “младшего пар-
тнера”, выбор правильной стратегии по специализации экономической деятельности и в сфере подготовки 
кадров в условиях растущей конкуренции является чрезвычайно важной задачей. 

Ключевые слова: занятость, образование, технологические изменения, важнейшие тенденции, сектор 
информационно-коммуникационных технологий. 
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