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СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ  
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ:  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ1 

Постановка проблеми. Перехід до цифрової еко-
номіки трансформує соціально-трудову сферу, ринок 
праці та зайнятість, трудовий процес і характер праці, 
цінність праці, організацію та управління працею 
тощо. Ці процеси впливають і визначають якість тру-
дового життя зайнятого населення. Новітні виклики та 
небезпеки, що зумовлені ключовими трендами гло- 
бальної та національної економік, формують нові ри-
зики та загрози. Залучення потенціалу сучасних ІКТ 
(інформаційно-комунікативних), цифрових технологій 
відкриває нові можливості щодо підвищення якості 
трудового життя. Тому цифрова трансформація націо-
нальної економіки може мати як позитивний, так і не-
гативний впливи на якість трудового життя, на якість 
життя населення країни в цілому. Цифровізація без-
посередньо впливає на ринок праці та зайнятість. 
Вона стає джерелом формування нових робочих місць, 
проте одночасно руйнує традиційні робочі місця; ство-
рює можливості для оптимізації робочого часу, гнуч-
кого режиму роботи, однак може супроводжуватися 
нерегламентованістю трудового часу. Викликами циф-
ровізації у сфері праці є нові вимоги до якості робочої 
сили, розмивання меж між робочим часом і відпочин-
ком, порушення життєвого балансу працюючих, зни-
ження соціального захисту. Особливої актуальності 
набувають питання цифрової безпеки учасників со- 
ціально-трудових відносин у цифровому просторі. 

Новим глобальним викликом для соціально-тру-
дової сфери в умовах переходу до цифрової економіки 
стала пандемія COVID-19. До негативних наслідків у 

1 Статтю підготовлено в межах реалізації проєкту ІЕП НАН України з проблем становлення нової  якості трудового життя 
в умовах цифрових трансформацій за цільовою Програмою наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості 
життя» на 2021 рік (Договір № 02/2021 від 15 червня 2021 р.). 

соціально-трудовій сфері, спричинених впливом пан-
демії, слід віднести такі: зростання рівня безробіття, 
приховане безробіття (відпустки без збереження заро-
бітної плати), зниження економічної активності само-
зайнятих осіб, зростання цифрового розриву між дис-
танційними працівниками, падіння рівня соціального 
захисту, збіднення населення та погіршення якості 
людського капіталу внаслідок втрати кваліфікації час-
тиною робочої сили. Водночас пандемія COVID—19 
внаслідок введення карантинних обмежень у прова-
дження економічної діяльності стала каталізатором 
прискорення цифрової трансформації трудової сфери 
та поширення цифрових форм зайнятості. 

Саме тому для забезпечення сталого розвитку ук-
раїнської держави таким важливим є створення нових 
та суттєве оновлення існуючих механізмів забезпе-
чення якості трудового життя за всіма його ключовими 
параметрами — від захищеності на робочому місці (що 
набуло особливої актуальності в умовах коронакризи) 
до соціального захисту та колективного представ- 
ництва інтересів працівників сектору нестандартної 
зайнятості, що в Україні зростає швидкими темпами 
(платформна, цифрова, дистанційна зайнятість тощо).  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
забезпечення гідної праці, якості трудового життя по-
ширення нових нестандартних форм зайнятості в умо-
вах цифрових трансформацій формують основний по-
рядок денний ключових міжнародних організацій у 
цій сфері, як в дослідницькій, так і в практичній дія-
льності. Про це, зокрема, красномовно свідчить тема- 
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тика двох останніх комплексних досліджень, проведе-
них МОП, які було присвячено ролі цифрових робо-
чих платформ у перетворенні світу праці [1; 2] та пи-
танням надомної роботи [3]. Питання подолання на- 
слідків пандемії COVID-19 та постпандемійного від-
новлення також розглядаються у нерозривному зв’язку 
із процесами цифрових трансформацій та їхнім впли-
вом на сферу праці та зайнятості. В полі зору МОП 
знаходяться питання пов'язані з впливом пандемії на 
сферу праці, її наслідками. Починаючи з березня 
2020 р. Міжнародна організація праці підготувала 7 ре-
дакцій звіту «COVID-19 та сфера праці», остання ре-
дакція датована 25 січня 2021 р. [4]. Ще одним з клю-
чових напрямів є дослідження нових форм зайнятості 
(зокрема — платформної зайнятості) у контексті забез-
печення гідної праці [1; 5]. 

В Україні проблеми цифровізації економіки та 
суспільства, розвитку соціально-трудової сфери в умо-
вах становлення нової економіки, глобальні виклики 
та ризики діджиталізації, поширення гнучких форм 
зайнятості активно досліджуються такими вітчизня-
ними вченими, як А. Колот, О. Герасименко, О. Но-
вікова, О. Грішнова, В. Антонюк, В. Близнюк, Н. Азь-
мук, О. Брінцева, А. Черкасов, Г. Лопушняк, В. Да-
нюк, Д. Чижов та іншими [6-10]. Соціальні аспекти 
забезпечення сталості соціально-економічного розвитку, 
у тому числі в контексті якості життя, знайшли відо-
браження у працях Е. Лібанової, Л. Лісогор, Л. Ша-
ульської, Л. Ільїч, В. Звонар, І. Петрової, О. Цимбал, 
Т. Заяць, Л. Черенько, О. Хандій, І. Новак, Н. Ру- 
денко, В. Чувардинського та багатьох інших вітчизня-
них вчених [11-13]. Проблеми та можливості цифрові-
зації економіки України предметно розглянуто в на- 
укових працях В. Вишневського, С. Князєва, О. Гар-
кушенко, В. Чекіної, В. Ляшенка, О. Вишневського та 
ін. [14]. Ця проблематика розробляється з позицій 
міждисциплінарного підходу — вітчизняними еконо- 
містами, юристами, соціологами, фахівцями з держав-
ного управління, з соціальних комунікацій тощо.  

Проте, незважаючи на дуже широке коло питань, 
що досліджуються у наведених вище роботах, міжна-
родні дослідження не виявляють специфіку України в 
зазначеному контексті, а вітчизняним в певному сенсі 
бракує сфокусованості на аспектах становлення нової 
якості трудового життя саме в умовах цифровізації 
економіки. В цій ситуації актуалізується потреба у  
розробці та проведенні комплексного дослідження 
щодо впливу цифровізації на якість трудового життя в 
Україні з урахуванням найновіших трендів у сфері 
праці та зайнятості, які генерує цифровізація еконо-
міки. Цей дослідницький запит обумовив наукові по-
шуки авторського колективу в межах реалізації про- 
єкту з проблем становлення нової якості трудового 
життя в умовах цифрових трансформацій за цільовою 
Програмою наукових досліджень НАН України «Ста-
новлення нової якості життя» на 2021 рік. 

Метою статті є розробка концепту дослідження 
щодо становлення нової якості трудового життя в умо-
вах цифровізації економіки для формування адекват-
ного науково-аналітичного забезпечення державної 
соціально-економічної політики України, у т.ч. в 
сфері праці та зайнятості. 

Підґрунтям для виявлення та змістовного роз- 
криття зазначеного концепту дослідження має стати 
оцінка та узагальнення ключових сучасних трендів в 
сфері праці та зайнятості, зокрема — новітніх змін у 

формах, характері, умовах праці, захищеності праців-
ника під впливом цифрових трансформацій, зміни у 
вимогах роботодавців до компетентностей робітників 
тощо.  

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх 
років сфера праці та зайнятості переживає фактично 
революційні зміни під впливом процесів всеосяжної 
цифровізації фактично всіх сфер соціально-економіч-
ного життя, причому не тільки (і навіть не стільки) в 
суто технологічній сфері, скільки в сфері виникнення 
нових форм та видів зайнятості, що принципово змі-
нюють відносини між робітниками та роботодавцями. 
Це створює потужний виклик традиційним механіз-
мам регулювання сфери праці та зайнятості, традицій-
ним системам соціального захисту та представництва 
інтересів сторін соціально-трудових відносин, меха- 
нізмам розробки та реалізації послідовної та узгодже-
ної державної політики в сфері праці та зайнятості. 

Як вже зазначалось, одним з найбільш затребува-
них дослідницьких трендів є дослідження нових форм 
зайнятості (зокрема — платформної зайнятості) в умо-
вах цифровізації економіки в контексті забезпечення 
гідної праці [1; 5]. Основне протиріччя полягає в тому, 
що традиційні інститути та механізми забезпечення 
соціального захисту та соціального діалогу, орієнто-
вані на повну зайнятість працівника на умовах безс-
трокової роботи, із чітко визначеним роботодавцем та 
умовами праці, із добре розробленою нормативно-
правовою базою взаємодії робітника та роботодавця — 
не відповідають всезростаючій кількості нетипових 
форм зайнятості, зокрема — тих, що реалізуються че-
рез трудові платформи у цифровій або іншій формі. 
Сама робота на платформі кидає виклик традиційній 
колективній організації: багато постачальників послуг 
не формують професійну ідентичність як працівники 
платформи і не розглядають інших працівників плат-
форми як колег, з якими можна діяти солідарно [15]. 
Бурхливий розвиток платформ приводить до того, що 
навіть традиційне підприємство вже об’єднує праців-
ників з різним статусом (позаштатні, більш-менш са-
мозайняті, більш-менш стабільні), відповідно — усклад-
нюються і завдання щодо забезпечення соціального 
захисту працівників, реалізації соціального діалогу, за-
безпечення ефективної діяльності профспілок та від-
повідних державних органів [16]. Для України, як свід-
чать дослідження, питання розвитку платформної зай-
нятості є вельми актуальними [17]. 

Інший важливий напрям як науково-прикладних 
досліджень, соціального експериментування, так і 
практичної діяльності, це — пошук адекватних новим 
умовам механізмів, інструментів, способів ефективних 
комунікацій, суттєве оновлення системи соціального 
діалогу в умовах цифровізації (через створення відпо-
відних нормативно-правових, інституційних механіз-
мів його реалізації, а також необхідного техніко-тех-
нологічного забезпечення). Принципово важливим ас-
пектом трансформації традиційної системи соціаль-
ного діалогу в новітніх умовах є суттєве розширення 
кола його учасників за принципом мультисуб’єктно-
сті — до сторін соціального діалогу мають підключа-
тися нові учасники — соціальні партнери (громадські 
організації, спілки підприємців, інвестори, міжнародні 
партнери), інші суб’єкти соціально-економічної діяль-
ності. Це — необхідна вимога переходу на розширений 
формат комунікативної взаємодії в умовах цифровіза-
ції економіки, поширення нестандартних форм зайня- 
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тості (платформної, цифрової, дистанційної). Комуні-
кативне середовище реалізації соціального діалогу за 
принципом мультисуб’єктності має одночасно охоп-
лювати як традиційних, так і новітніх суб’єктів соці- 
ально-трудових відносин (наприклад, цифрові трудові 
платформи інших, мережеві представництва тощо). Це 
обумовлює необхідність оновлення існуючих механіз-
мів практичної діяльності суб’єктів соціального діа-
логу, чи не в першу чергу — профспілок, адже саме 
вони виконують функцію колективного представ- 
ництва інтересів робітників [18]. Створення дієвих ме-
ханізмів соціального діалогу, окрім безпосередніх ви-
кликів та загроз, пов’язаних із форсованою цифрові-
зацією, має орієнтуватись на більш широкий контекст 
фундаментальних змін у сфері праці, спричинених ци-
фровими трансформаціями та бурхливим розвитком 
нестандартної зайнятості (зайнятість через платфор-
ми, самозайнятість в Інтернеті тощо), суттєвою озна-
кою яких є «індивідуалізація» соціально-трудових від-
носин, розмивання колективного представництва ін-
тересів працівників і роботодавців, відсутність регла-
ментованих стійких відносин між найманими праців-
никами та власниками (роботодавцями). З розвитком 
та поширенням цифрових трудових платформ відбува-
ється формування нового виду зайнятості, який поєд-
нує ознаки найманої праці та самозайнятості. Це зу-
мовлено тим, що трудові платформи позиціонують 
себе лише як майданчики, які створюють умови для 
взаємодії та відмовляються від забезпечення будь-яких 
гарантій. Це спричиняє серйозні труднощі щодо забез-
печення представництва інтересів таких працівників, 
їхнього соціального захисту, їхньої участі у соціаль-
ному діалозі. 

Основними ризиками поширення зайнятості  
через цифрові платформи в Україні є: масштабування 
тіньової зайнятості в онлайн просторі; нерегламенто-
ваність системи соціального захисту та забезпечення 
соціальних гарантій працівників тощо. Інерційність 
реагування органів державного управління на новітні 
зміни в системі соціально-трудових відносин приво-
дить до того, що цей сегмент трудової сфери фактично 
перебуває поза межами національного моніторингу й 
регулювання.  

Для України, як для багатьох пострадянських 
країн, коронакриза стала поштовхом до розвитку  
цифрової, платформної економіки. Пандемія COVID-
19 стала фундаментальним мегатрендом сучасності, 
який змінив світ, у т.ч. світ праці, світ людини праці,  
систему представництва інтересів, форми колективної 
дії, системи соціального захисту, механізми держав-
ного регулювання, кардинально вплинув на показ-
ники, які визначають якість життя людини і насе-
лення, якість трудового життя. Тому своєчасне реагу-
вання на цей мегатренд (в системі державної, регіо- 
нальної економічної та соціально-трудової політи-
ки) — це необхідна передумова постпандемійного від-
новлення національної економіки, створення держа-
вою, суб’єктами соціального діалогу власної ефектив-
ної системи забезпечення якості трудового життя на 
потреби загальнодержавного збалансованого та ста-
лого соціально-економічного розвитку. 

Відсутність комплексного та системного бачення 
процесів цифровізації економіки, в тому числі щодо 
їхнього впливу на становлення нової якості трудового 
життя, має певні негативні наслідки і для державної 
політики в цій сфері. Держава не залишається осто- 

ронь процесів цифровізації економіки та суспільства, 
а займає досить активну позицію у законотворчій дія-
льності, у формуванні відповідної нормативно-право-
вої бази. Так, свого часу важливими стратегічними до-
кументами стали «Цифрова адженда України — 2020», 
Концепція розвитку цифрової економіки та суспіль- 
ства на період 2018-2020 рр. та плану заходів з її реа-
лізації; Україна 2030Е — країна з розвинутою цифро-
вою економікою [19], важливим кроком стало схва-
лення Концепції розвитку цифрових компетентностей 
та затвердження плану заходів з її реалізації [20], По-
становах Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
цифрового розвитку» (від 30.01.2019 р. № 56), «Про 
утворення Міжгалузевої ради з питань цифрового  
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» 
(від 08.07.2020 р. № 595). Приймаються закони Укра-
їни, які регламентують перехід на гнучкі форми зай-
нятості (у т.ч. дистанційну) [21], у межах реалізації 
проєкту «Цифрова держава» на порталі “Дія” — дер-
жавних послуг онлайн презентовано 94 проєкти циф-
рової трансформації Української держави у ключових 
сферах. Основними проєктами цифрової трансформа-
ції протягом 2021-2024 рр., які безпосередньо пов’я-
зані з якістю трудового життя визначено: е-економіка 
(цифрова економіка), е-грамотність (цифровізація 
освіти), е-доступ (розвиток інфраструктури широко- 
смугового доступу до Інтернету), а також е-бізнес,  
е-право, е-школа, е-міграція, е-соцзахист, е-майно,  
е-містобудування, е-лікарня, е-дозвіл та інші [22]. 

Однак фактично всім зазначеним вище дуже різ-
ноплановим документам бракує комплексного ба-
чення проблем, перспектив, можливостей розвитку  
вітчизняної сфери праці та зайнятості, врахування 
змін у якості трудового життя в умовах цифровізації. 
До того ж помітного покращення нормативно-право-
вої бази в напрямку врахування потреб щодо забезпе-
чення гідної праці, становлення нової якості трудового 
життя — не спостерігається. Так, необхідність онов-
лення всієї системи соціально-економічного розвитку 
України в новітніх умовах знайшла певне відобра-
ження і у Проєкті «Національної економічної стратегії 
2030» та визначених в ній векторах економічного роз-
витку до 2030 року [10]. Аналіз змісту проєкту Стратегії 
свідчить, що цифрові трансформації як сучасний мега-
тренд авторами враховано, проте комплексне страте- 
гічне бачення і пріоритети щодо подолання ризиків та 
загроз для сфери праці в новітніх умовах — відсутні. 
Власне, сегмент «Соціально-трудова сфера» виклю-
чено зі змісту Стратегії (згадується лише політика зай-
нятості в контексті стратегічного пріоритету «Соці- 
альна політика»), що, вочевидь, зовсім не сприятиме 
становленню нової якості трудового життя в Україні.  

Досить яскравим прикладом концептуальної не-
визначеності в Україні всієї сфери цифровізації еко-
номіки та пов’язаних із нею питань (в тому числі пи-
тань нової якості трудового життя) є нещодавно 
прийнятий Закон України «Про стимулювання роз- 
витку цифрової економіки в Україні» [23]. Закон спря-
мований на стимулювання розвитку цифрової еконо-
міки в Україні шляхом створення сприятливих умов 
для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу, 
залучення інвестицій, розбудови цифрової інфра- 
структури та залучення талановитих працівників. Зо- 
крема, нормативно-правовим документом передбача-
ється створення спеціальних правових умов для ІТ-
галузі — Дія City. Фактично закон являє собою досить 
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цікаву та змістовну спробу створення певної віртуаль-
ної вільної економічної зони із спрощеними прави-
лами ведення бізнесу в сфері IT, проте про цифрові-
зацію соціально-трудової сфери національної еконо-
міки в цілому в прийнятому Законі України не йдеться 
зовсім.  

Така загальна картина свідчить про відсутність ці-
лісного та збалансованого концептуального бачення 
щодо розвитку соціально-трудової сфери України в 
умовах цифровізації економіки, становлення нової 
якості трудового життя через забезпечення умов гідної 
праці. Велика кількість питань та аспектів залиша-
ється не те що недослідженою, а навіть не визначеною 
та просто не потрапляє в поле зору розробників дер-
жавної політики в цій сфері. В такій ситуації очевидно 
існує потреба у суттєвому оновленні концептуального 
підґрунтя щодо можливостей становлення нової якості 
трудового життя, з метою подальшого визначення, об-
ґрунтування та реалізації відповідних стратегічних 

пріоритетів, напрямів та механізмів у державній регу-
ляторній соціально-економічній політиці. До того ж 
питання якісних трансформаційних змін соціально-
трудової сфери в Україні в контексті цифровізації еко-
номіки, визначення ризиків та загроз, а також нових 
можливостей, не набули належного висвітлення в на-
укових розробках. Таким чином, проблеми, можливо-
сті, перспективи змін якості трудового життя в новіт-
ніх умовах залишаються недостатньо розкритими. 

Зважаючи на зазначене вище, необхідність про-
ведення дослідження щодо проблем та перспектив ста-
новлення нової якості трудового життя в Україні  
можна вважати не просто актуальною, а в певному  
сенсі — невідкладною. Бо ці питання безпосередньо 
торкаються проблем розвитку та залучення людського 
потенціалу, який є найбільшою цінністю та необхід-
ною умовою сталого розвитку в сучасному світі. Клю-
чові структурні елементи такого дослідження наведені 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Постановчі елементи дослідження (проблемне поле — мета — завдання)  
«Становлення нової якості трудового життя в Україні  під впливом цифрових трансформацій» 

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизувати 
проблеми, перешкоди, 
ризики забезпечення 
умов гідної праці, які 
обумовлені прискоре-
ним розвитком і впрова-
дженням цифрових тех-
нологій  та виявляються 
у  розвитку гнучких 
форм зайнятості (диста-
нційної, платформеної, 
цифрової) 

узагальнити світовий 
досвід щодо створення 
механізмів забезпечення 
якості трудового життя у 
відповідності до вимог 
концепту гідної праці в 
умовах прискореної ци-
фровізації та поширення 
нових нетипових форм 
зайнятості 

провести експертне 
опитування з проблем 
оцінки нової якості тру-
дового життя в умовах 
цифровізації економіки 
(розробити інструмента-
рій дослідження - он-
лайн анкету експерта; 
визначити склад експер-
тів, провести дослі-
дження та обробити 
його результати) 

узагальнити результати 
експертного опитування, 
розробити пропозиції та 
рекомендації з удоскона-
лення управління сферою 
праці та формування орга-
нізаційно-управлінських,  
соціально-економічних, 
інституційних, інформа-
ційно-комунікативних ме-
ханізмів становлення но-
вої якості трудового життя 
в умовах цифровізації еко-
номіки 

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизувати 
проблеми, перешкоди, 
ризики забезпечення 
умов гідної праці, які 
обумовлені прискоре-
ним розвитком і впрова-
дженням цифрових тех-
нологій  та виявляються 
у розвитку гнучких 
форм зайнятості (диста-
нційної, платформеної, 
цифрової) 

Основні завдання дослідження:

ДОСЛІДЖЕННЯ
«СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» 

Основні завдання дослідження:

Проблемне поле дослідження 

3. Актуальність та 
гостра необхідність про-
ведення емпіричних до-
сліджень з проблем оцін-
ки нової якості трудо-
вого життя в умовах ци-
фровізації економіки, з 
урахуванням найбільш 
вагомих трендів, що 
створює цифровізація в 
сфері зайнятості та ста-
новлення нової якості 
трудового життя к відпо-
відності до вимог кон-
цепту гідної праці

2. Необхідність ви-
вчення та узагальнення 
досвіду розвинених 
країн щодо створення 
механізмів забезпечення 
гідної праці та високої 
якості трудового життя в 
умовах прискореної ци-
фровізації, в першу чер-
гу, з урахуванням євро-
інтеграційного вектору 
України — досвіду країн 
ЄС 

1. Гостра необхідність
комплексного виявлен-
ня та систематизації пе-
решкод, ризиків, ключо-
вих чинників забезпе-
чення якості трудового 
життя в умовах цифро-
вих трансформацій та 
швидкого поширення 
нових, нестандартних 
форм зайнятості (ди-
станційної, платформ-
ної, цифрової) 

4. Необхідність роз-
робки та впровадження 
комплексних та обґрун-
тованих організаційно-
управлінських, соціаль-
но-економічних, інсти-
туційних, інформацій-
но-комунікативних ме-
ханізмів становлення 
нової якості трудового 
життя в Україні в умовах 
цифровізації 

Мета дослідження:
оцінка новітніх змін у характері, умовах праці, захищеності працівника під впливом цифрових трансформацій; 
обґрунтування пропозицій та рекомендацій з розробки організаційно-управлінських, соціально-економічних, 
інституційних, інформаційно-комунікативних механізмів становлення нової якості трудового життя в Україні 

1. Розробка багатоаспектного концепту дослідження, обґрунтування його структурних елементів (логіко-
структурний підхід). Визначення ключових трендів, чинників змін якості трудового життя, систематизація 
проблем, перешкод, ризиків та можливостей забезпечення умов гідної праці в умовах цифровізації (рис. 2) 

2. Узагальнення світового досвіду щодо ста-
новлення й забезпечення нової якості трудо-
вого життя відповідно до вимог гідної праці в 
умовах цифровізації та поширення нових не-
стандартних форм зайнятості (дистанційної, 
платформної, цифрової тощо) 

3. Підготовка та проведення експертного опитування
українських фахівців з проблем оцінки нової якості 
трудового життя в умовах цифровізації економіки (роз-
робка інструментарію дослідження — он-лайн анкети 
експерта; визначення складу експертів, проведення 
експертного опитування,  обробка його результатів) 

4. Узагальнення результатів експертного опитування, уточнення дослідницького концепту; визначення
пріоритетів щодо розробки організаційно-управлінських, інституційних, правових, інформаційно-комуніка-
тивних та інших механізмів становлення нової якості трудового життя в Україні за  умов цифровізації еконо-
міки та суспільства відповідно до вимог гідної праці 
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Наскрізним аспектом проблемного поля досліджен-
ня є відсутність на цей момент комплексного та сис-
темного бачення впливу цифровізації на забезпечення 
гідної праці та становлення нової якості трудового 
життя та — відповідно — неможливість через це роз- 
робки та реалізації дієвої державної політики в цій 
сфері. Актуальність дослідження обумовлена спектром 
проблем, пов’язаних з необхідністю: 

1) визначення системи чинників впливу на якість
трудового життя;  

2) узагальнення та адаптації до умов України пе-
редового світового досвіду розвинених країн щодо 
створення механізмів забезпечення гідної праці та ви-
сокої якості трудового життя в умовах цифровізації;  

3) проведення емпіричних досліджень з проблем
оцінки нової якості трудового життя (з перспективою 
створення системи моніторингу трудової сфери в умо-
вах е-економіки); 

4) розробки та впровадження цілої системи адек-
ватних сучасним умовам механізмів становлення нової 
якості трудового життя в Україні в умовах цифровіза-
ції. 

Розробка системного багатоаспектного концепту 
дослідження щодо становлення нової якості трудового 
життя в умовах цифровізації економіки дозволяє за-
безпечити комплексність, системність, структурова-
ність дослідницького пошуку у відповідності до вимог 
гідної праці та цифровізації економіки. Зазначений 
концепт на методологічному та науково-практичному 
рівнях з визначенням усіх його структурних парамет-
рів та обґрунтуванням методики його вимірювання 
може виступити базовим підґрунтям для відстеження 
стану ЯТЖ в країні, чинників впливу на ЯТЖ, дина-
міки змін, наслідків для різних категорій працівників 
тощо. Це створить базу для проведення комплексного 
моніторингу стану соціально-трудової сфери в умовах 
цифровізації економіки в контексті становлення нової 
якості трудового життя в Україні. Такий моніторинг 
вельми необхідний для розробки та реалізації адек- 
ватної державної соціально-економічної політики в 
новітніх умовах. Змістовна концептуалізація та дослід-
ницька програма щодо становлення нової якості тру-
дового життя в сучасних умовах спрямовані на роз- 
криття ключових змістовних сфер дослідження, які 
доцільно розуміти як сфери/напрями оновлення на- 
уково-аналітичного забезпечення розробки та реаліза-
ції ефективної державної політики України у сфері 
праці та зайнятості в новітніх умовах. Фактично через 
них і розкривається зміст концепту дослідження щодо 
становлення нової якості трудового життя в умовах 
цифровізації економіки (рис. 2). 

Система структурних елементів багатоаспектного 
концепту дослідження щодо становлення нової якості 
трудового життя під впливом цифрових трансформа-
цій закладена в змістовну структуру основного інстру-
ментарію дослідження — анкети експерта. Узагаль-
нення та систематизація оцінок експертної спільноти, 
що візьме участь в опитуванні, дозволить створити на-
дійне науково-аналітичне підґрунтя для прийняття 
ефективних управлінських рішень при формуванні 
державної соціально-економічної політики в сфері 
праці та зайнятості в новітніх умовах. Запропонований 
авторами концепт представлено на рис. 2, він включає 
такі структурні елементи:  

1. Ставлення до праці, цінність, задоволеність пра-
цею — цей структурний сегмент розкриває відно- 

шення до праці, її цінність для сучасної людини, 
сприйняття праці в цифровому світі, значущість лю-
дини праці в глобальному світі тощо. 

2. Оцінка праці, мобільність та соціальна захище-
ність — цей структурний сегмент визначає вплив циф-
ровізації та згенерованих нею ключових трендів та но-
вітніх ризиків, на забезпечення гідної оплати праці та 
соціальну захищеність, а саме: 

— динаміка базових характеристик нової ЯТЖ 
при цифрових трансформаціях (зміни у вартості робо-
чої сили, цінність творчої складової у трудовому про-
цесі, зміни регламентованості соціально-трудових від-
носин; їх індивідуалізація; зростання автономності 
працівників та поширення нових, нетрадиційних 
форм взаємодії працівника та роботодавця та ін.); 

— вплив процесів цифровізації на цінність люд-
ської праці, загроза зникнення професій у цифровому 
світі; 

— нові форми трудової мобільності, зміни у трен-
дах та напрямах трудової міграції,  

— зміна системи соціального захисту та представ-
ництва інтересів. 

3. Роль держави і необхідність оновлення дер-
жавних важелів управління в умовах цифровізації — в 
умовах цифровізації та мережизації відбувається по- 
ступова втрата державою традиційних важелів впливу 
на сферу праці та зайнятості, на забезпечення високої 
якості трудового життя, посилення дерегуляції ринку 
праці, неефективність традиційних систем соціального 
захисту. Структурний сегмент розкриває можливості 
оновлення державних важелів управління в умовах  
цифровізації (бо традиційні механізми впливу держави 
на сферу праці та зайнятості поступово втрачаються), 
суттєве оновлення всього комплексу механізмів дер-
жавного впливу на систему праці та зайнятості у від-
повідності до вимог цифровізації економіки. 

4. Безпека праці та відносини на робочому місці.
Вплив цифровізації на соціальні та безпекові пара- 
метри якості трудового життя, зокрема: 

— захист на робочому місці, безпека та комфортні 
умови праці; 

— баланс між трудом та відпочинком; 
— демократичність трудових відносин та можли-

вості представництва та захисту інтересів сторін со- 
ціально-трудових відносин. 

5. Сегмент Трансформація системи соціального
діалогу в умовах цифровізації включає: 

— загрози та можливості щодо забезпечення діє-
вості соціального діалогу в умовах цифровізації; 

— пріоритетні напрями формування оновленої 
системи соціального діалогу, здатної інтегрувати тра-
диційні механізми його реалізації із новітніми (плат-
формними) (зокрема — перспективи створення На- 
ціональної платформи соціального діалогу в сфері со-
ціально-трудових відносин на основі платформного 
підходу, платформно-мережевої ідеології). 

6. Оновлення системи СТВ є гострою вимогою
часу, що зумовлено бурхливим розвитком платформ-
ної економіки із характерною для неї специфічною си-
стемою між робітником та роботодавцем. Структурний 
сегмент спрямований на розкриття сутнісного проти-
річчя між традиційною системою СТВ (орієнтованою 
на довгострокові формалізовані відносини) та відно-
синами нового типу, що виникають в умовах станов-
лення цифрової, платформної економіки (для яких ха-
рактерною є певна «одноразовість» та низький ступінь  
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Рис. 2. Система структурних елементів  концепту дослідження щодо становлення нової якості  
трудового життя в Україні під впливом цифрових трансформацій 

формалізації відносин). Таким чином, нагальним за-
вданням стає відповідне удосконалення (оновлення) 
системи СТВ у відповідності до вимог цифровізації та 
завдань щодо становлення нової якості трудового 
життя. 

7. Освіта впродовж життя. Цифровізація вже
фактично сформувала досить жорсткий імператив 
щодо необхідності постійної освіти та підвищення 
кваліфікації впродовж всього життя — як базової 
умови досягнення нової ЯТЖ в умовах цифровізації та 
механізмів його реалізації. Ігнорування цього імпера-
тиву призведе до загострення диспропорцій між рів-
нями освіти, кваліфікаційними компетентностями, 
вимогами працівників до умов найму та оплати праці 
та потребами економіки у новій робочій силі за відпо-
відними професіями і кваліфікаціями. 

8. Цифрові компетентності. Дослідження проблем
та можливостей, пов'язаних із необхідністю набуття 
працівниками певного переліку цифрових компетент-
ностей, є наразі одним із пріоритетних, бо володіння 

такими компетентностями без перебільшення вже 
стало однією з базових необхідних передумов праце- 
влаштування вже за більшістю існуючих професій.  
Фактично необхідність набуття базових цифрових 
компетентностей в сучасному світі цілком можна по-
рівняти із необхідністю володіти класичною грамот- 
ністю. 

Наведені вище складові системного концепту на-
укового дослідження «Становлення нової якості тру-
дового життя в умовах цифрових трансформацій» ви-
значають змістовну структуру програмного методоло-
гічного та науково-методичного забезпечення дослід-
ницького задуму й авторської розробки. Проведення 
експертного опитування з проблем якості трудового 
життя в умовах цифрових трансформацій у межах  
цільової програми наукових досліджень НАН України 
«Становлення нової якості життя» на 2021 рік, дозво-
лить: 

 розкрити та втілити зміст концепту «нова якість
трудового життя в умовах цифровізації економіки»;  

Мета дослідження:
оцінка новітніх змін у формах, характері, умовах праці, захищеності працівника під впливом циф-

рових трансформацій; обґрунтування пропозицій та рекомендацій з розробки організаційно-управлінсь-
ких, соціально-економічних, інституційних, інформаційно-комунікативних механізмів становлення нової 

і

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизу-
вати проблеми, переш-
коди, ризики забезпе-
чення умов гідної 
праці, які обумовлені 
прискореним розвит-
ком і впровадженням 
цифрових технологій  
та виявляються у  роз-
витку гнучких форм 
зайнятості (дистанцій-
ної, платформеної, ци-
фрової) 

узагальнити світовий 
досвід щодо створення 
механізмів забезпе-
чення якості трудового 
життя у відповідності 
до вимог концепту гід-
ної праці в умовах при-
скореної цифровізації 
та поширення нових 
нетипових форм зай-
нятості 

провести експертне 
опитування з проблем 
оцінки нової якості 
трудового життя в умо-
вах цифровізації еко-
номіки (розробити ін-
струментарій дослі-
дження - он-лайн ан-
кету експерта; визна-
чити склад експертів, 
провести дослідження 
та обробити його ре-
зультати) 

узагальнити результати 
експертного опитування, 
розробити пропозиції та 
рекомендації з удоскона-
лення управління сфе-
рою праці та форму-
вання організаційно-
управлінських,  соціа-
льно-економічних, ін-
ституційних, інформа-
ційно-комунікативних 
механізмів становлення 
нової якості трудового 
життя в умовах цифрові-
зації економіки 

визначити чинники 
змін якості трудового 
життя, систематизу-
вати проблеми, переш-
коди, ризики забезпе-
чення умов гідної 
праці, які обумовлені 
прискореним розвит-
ком і впровадженням 
цифрових технологій  
та виявляються у роз-
витку гнучких форм 
зайнятості (дистанцій-
ної, платформеної, ци-
фрової) 

Основні завдання дослідження:

КЛЮЧОВІ ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ КОНЦЕПТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ

НОВОЇ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

1. Ключові тренди та дина-
міка щодо сприйняття праці в 
світі, що цифровізується (від-
ношення до праці у суспіль- 
стві, її цінність для людини) 

2. Динаміка базових характе-
ристик нової ЯТЖ — зміни у 
вартості робочої сили, у формах 
зайнятості, режимі, організації 
умов праці; в системі управ-
ління; зміни регламентованості 
соціально-трудових відносин; їх 
індивідуалізація; зростання авто-
номності працівників; зміна си-
стеми соціального захисту та ко-
лективного представництва інте-
ресів 

3. Необхідність принципо-
вого оновлення  державних ва-
желів управління в умовах 
цифровізації та мережизації 
через поступову втрату дієвості 
традиційних механізмів впливу 
держави на сферу праці та зай-
нятості, на становлення нової 
якості трудового життя 4. Вплив цифровізації на

такі важливі параметри якості 
трудового життя, як захист на 
робочому місці, безпека та  
комфортні умови праці, ба-
ланс між трудом та відпочин-
ком, демократичність трудових 
відносин та можливості пред-
ставництва та захисту інтересів 
сторін соціально-трудових від-
носин та ін. 

7. Формування імператива
щодо необхідності постійної 
освіти та підвищення кваліфі-
кації впродовж всього життя — 
як базової умови досягнення 
нової ЯТЖ в умовах цифрові-
зації, та механізмів його реалі-
зації 

6. Можливості та перешкоди 
щодо системного удоскона-
лення традиційної системи 
СТВ (орієнтованою на довго-
строкові формалізовані відно-
сини) у відповідності до вимог 
цифрової економіки, форму-
вання відносин нового типу, 
що виникають в умовах поши-
рення платформної зайнятості 

5. Загрози та можливості щодо
забезпечення дієвості соціаль-
ного діалогу в умовах цифровіза-
ції, пріоритетні напрями форму-
вання оновленої системи соці-
ального діалогу, здатної інтегру-
вати традиційні механізми його 
реалізації із новітніми (платформ-
ними), перспективи створення 
Національної платформи соціа-
льного діалогу в сфері соціа-
льно-трудових відносин на осно-
ві платформного підходу (плат-
формно-мережевої ідеології) 

8. Проблеми та можливості 
набуття молоддю, сучасними  
працівниками затребуваних 
роботодавцем цифрових нави-
чок та компетентностей для 
продуктивної зайнятості в но-
вітніх умовах за більшістю іс-
нуючих професій 

Удосконалення на новітніх засадах науково-аналітичного підґрунтя з розробки та реалізації державної 
соціально-економічної політики України (в першу чергу — у сфері праці та зайнятості), з позицій станов-

лення нової якості трудового життя відповідно до вимог гідної праці та цифровізації економіки 
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 уточнити зв’язок та пріоритетність складових
цього концепту; 

 визначити специфіку суто українського кон-
тексту вирішення завдань щодо становлення нової 
якості трудового життя в умовах цифровізації еконо-
міки;  

 обґрунтувати подальші дослідницькі пошуки та
пріоритети; 

 визначити пріоритетність щодо формування
нормативно-правового, організаційно-управлінсько-
го, інформаційно-комунікативного та іншого забезпе-
чення становлення нової якості трудового життя в 
умовах цифрових трансформацій; 

 удосконалити науково-аналітичне підґрунтя з
розробки та реалізації державної соціально-економіч-
ної політики України відповідно до вимог гідної праці 
та цифровізації економіки. 

Висновки. Аналіз існуючого стану широкого кола 
питань, що стосуються становлення нової якості тру-
дового життя в Україні через забезпечення гідної праці 
в умовах цифрових трансформацій, свідчить про від-
сутність системного та збалансованого концептуаль-
ного, стратегічного та тактичного бачення розвитку 
соціально-економічної та трудової сфери в сучасних 
умовах. 

Причинами такої ситуації виступають як недале-
коглядність і політикуму, і державних органів законо-
давчої та виконавчої  влади, і ключових суб’єктів со-
ціально-трудових відносин; так і невизначеність бага-
тьох ключових питань, що впливають на стан, місце 
соціально-трудової сфери в загальній соціально-еко-
номічній системі, параметри якості трудового життя, 
їх зміни в умовах форсованої цифровізації. Окремою 
проблемою є точковість, ситуативність і розрізненість 
цих питань та відсутність їхньої змістовної стратегічної 
єдності в системі державного управління трудовою 
сферою України. Тому формування наукового під- 
ґрунтя щодо розв’язання цих проблем через організа-
цію, проведення та узагальнення результатів науко-
вого дослідження, що визначає умови, перешкоди,  
можливості становлення й механізми забезпечення 
нової якості трудового життя в Україні в умовах циф-
рових трансформацій певним чином сприяє розв’я-
занню цих стратегічно важливих проблем. 

Запропонована авторами концептуалізація до- 
слідження, її втілення в дизайні анкети через систему 
питань та альтернативах запропонованих відповідей, 
комплексне застосування соціологічної та статистич-
ної інформації, дозволяє створити обґрунтовану мето-
дику вимірювання стану якості трудового життя 
(далі — ЯТЖ) в Україні в умовах цифрових трансфор-
мацій з визначенням чинників впливу на ЯТЖ, дина-
міки змін, наслідків (позитивних, негативних), загроз 
та можливостей.  

Такий досвід може бути використаний водно- 
часно за трьома напрямами: 

1 — для започаткування та проведення на постій-
ній основі комплексного моніторингу стану соці- 
ально-трудової сфери в умовах цифровізації еконо-
міки в контексті становлення нової якості трудового 
життя в Україні; 

2 — для удосконалення та осучаснення науково-
аналітичного підґрунтя з розробки та реалізації дер- 
жавної соціально-економічної політики України (пе-
редусім у сфері праці та зайнятості) відповідно до ви-
мог гідної праці та цифровізації економіки, підви- 

щення ефективності системи державного управління 
трудовою сферою в новітніх умовах; 

3 — для накопичення передового українського 
досвіду з означених питань для подальшого його на-
слідування в країнах пострадянського простору. 
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