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КОНЦЕПТ "ПРАЦЯ 4.0" : ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
У статті викладено науково-прикладне обґрунтування конструкту та
аргументацію компонент нової ментальної моделі праці та зайнятості
"Праця 4.0" як соціально-трудової реальності початку ХХІ століття. Розкрито теоретико-практичні положення, що пояснюють взаємозв'язок змін,
які відбуваються у навколишніх світах (техніки, технологій, інститутів
тощо) з трансформаціями сфери праці та зайнятості у їх нерозривній цілісності.
Окреслено нові грані праці в суспільній діяльності початку ХХІ століття.
Викладено авторське бачення нового формату моделі праці та зайнятості,
адек-ватного умовам першої половини ХХІ століття. Виокремлено мегапричини розбудови нової платформи соціально-економічного і соціально-трудового
розвитку. Представлено зовнішні умови розвитку та внутрішні характеристики моделі "Праця 4.0". Підкреслюється, що в авторській теоретичній
конструкції "Праця 4.0" постає як трудова парадигма, іманентна новій економіці з технологічним базисом "Індустрія 4.0"; як платформа та інститут,
що забезпечує використання ресурсів праці в координатах, породжених Четвертою промисловою революцією. Розкрито особливості складових нового типу
процесу праці – предметів праці, засобів праці, працюючої людини.
Обґрунтовано сутність феномену "Праця 4.0" через призму та соціальнотрудовий вимір сукупного працівника нової (цифрової) економіки; глобалізаційних процесів; форм, видів зайнятості та пов'язаних з ними відносин; мережевої
організації праці; змісту та траєкторії розвитку процесів праці; трудових доходів, а саме їх рівня, диференціації, тенденцій та домінант у цій царині; нового формату соціально-трудових відносин. Розкрито вплив демографічної
компоненти стагнації світової економіки на соціально-трудовий розвиток. Визначено виклики для соціально-трудової сфери, зиски та втрати для працівників, нові асиметрії соціально-трудового розвитку, що їх породжує нинішній
та майбутній формати глобалізації.
Розкрито вплив нового техніко-технологічного базису "Індустрія 4.0" на
становлення соціально-трудової платформи "Праця 4.0". Визначено тренди у
царині професійно-кваліфікаційної структури робочої сили нової економіки та
можливості для розширення професійного поля діяльності. Наголошується на
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феномені цифрової організації праці. Зроблено акцент на кардинальних змінах
усієї соціальної тканини нової (цифрової) економіки і постіндустріального суспільства.
Ключові слова: нова економіка, нова глобалізація, соціально-трудовий розвиток, чинники соціально-трудового розвитку, модель "Праця 4.0"

Світ праці та соціально-трудових відносин нової економіки перебувають на етапі
становлення. З кожним днем він набуває нових рис та демонструє інші, нерідко неочікувані, грані. Загалом цей світ є надскладною соціально-трудовою "тканиною", що зіткана як із нових можливостей, так і з нових викликів та загроз. Тренди, домінанти,
тенденції розвитку соціально-трудової сфери є настільки суперечливими і різновекторними, що не лише пересічному громадянину, а й представникам політикуму, наукового середовища стає дедалі важче розпізнати, усвідомити глибину викликів сучасності.
Змушені констатувати, що проблематика світу праці та соціально-трудових відносин, адекватного умовам нової (цифрової) економіки, вкрай обмежено, фрагментарно
представлена як у вітчизняній літературі, так і в зарубіжних наукових виданнях. Навіть
у найбільш визнаних, широко цитованих публікаціях соціально-трудового спрямування простежуються спрощеність, однобокість, обмеженість уявлень щодо тенденцій
та домінант соціально-трудового розвитку, а нова модель праці та зайнятості розглядається як екзотика чи далеке майбутнє. Втім, майбутнє вже настало і лише зашореність, заскорузлість думок, застарілість ментальних схем заважають утвердженню сучасного, повномасштабного уявлення про нинішнє і завтрашнє світу праці та світу
самих людей.
За умов великомасштабних, різновекторних змін як у суспільному поділі праці, так
і в процесах праці та формах зайнятості зростає значення наукового опрацювання ще
вчора атипових, а сьогодні вже звичних аспектів і граней праці в суспільному виробництві початку ХХІ століття. Проте один із парадоксів сьогодення полягає саме в тому,
що соціально-трудова "тканина" нової (цифрової) економіки формується скоріше за
законами природи, а не за лекалами й інструментами, що їх опрацювала і запропонувала наукова спільнота. Економічна література з цих питань нині демонструє неадекватні судження, прояви антиномії, зміщені акценти, еклектичність та підміну понять,
нерозуміння причин і наслідків або взагалі міняє останні місцями. Через брак наукового опрацювання природи і наслідків трансформаційних процесів, що їх переживають
економіка і суспільство на зламі двох тисячоліть, сформувалася глобальна невідповідність (вона ж свого роду "тромб" на шляху стійкого розвитку) – невідповідність (неспівпадання) техніко-технологічних, організаційних, інституціональних явищ і процесів, які на практиці обумовлюють формування нової економіки і постіндустріального
суспільства, з ментальними схемами, моделями, що сформувалися у свідомості левової
частки економічно активного населення, і якими воно (населення) керується.
У розвиток зазначеного акцентуємо увагу й на наступному. Інтуїтивне, побутове
розуміння та сприйняття того, що цифрова революція у комплексі з іншими реаліями
сьогодення (демографічними, глобалізаційними, технологічними зрушеннями) кардинально змінюють життєдіяльність людини, форматизуючи під себе соціально-трудовий простір, допоки не призвело до появи ґрунтовної теорії, спроможної системно
викласти трансформації у світі праці та зайнятості, пояснити їх причини і перспективи
подальшого дрейфу.
Світова економічна думка щодо майбутнього економіки та соціуму на зламі тисячоліть та в подальшій перспективі в останні роки отримала прирощення у низці піонерних
досліджень Р. Болдуіна [1], А. Дітона [2], Р. Коллінза [3], Р. Інглхарта [4], П. Мейсона
[5], Б. Мілановича [6], Т. Пікетті [7], Д. Сакса [8], Дж. Стігліца [9, 10], Р. Уотсона [11],
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К. Шваба [12]. Багатоаспектна та широкопланова проблематика технологічних інновацій та зумовлених ними соціально-економічних трансформацій в координатах нової економіки знайшла відображення у працях таких українських вчених, як О. Амоша [13],
В. Антонюк [13], В. Близнюк [14], В. Геєць [15], А. Гриценко [15], Ю. Залознова [13],
Е. Лібанова [15, 16], Д. Лук'яненко [17], О. Макарова [15], О. Новікова [13, 18], І. Петровa [14], А. Поручник [17], Я. Столярчук [17], Л. Шевченко [19] та інших.
Утім, білих плям на шляху розуміння природи сучасного соціально-трудового розвитку залишається немало. Наукова спільнота не спромоглася пояснити соціуму просто
про складні соціально-трудові трансформації, що відбуваються в умовах становлення
нової економіки.
Мета статті, що пропонується потенційним читачам, полягає в розробленні теоретико-методологічного базису, здатного розкрити взаємозв'язок змін, які відбуваються у
навколишніх світах (техніки, технологій, інститутів тощо) з трансформаціями сфери
праці та зайнятості у їх нерозривній цілісності, та окреслення нового формату моделі
праці та зайнятості, адекватного умовам першої половини ХХІ століття.
В існуючій невідповідності багатьох наявних парадигм, концепцій економіки та суспільства реаліям сучасної доби, в домінуванні ментальних схем, моделей, які є уособленням віджилого, автори вбачають одну з основних причин нестійкого, людинонецентричного розвитку в глобальному вимірі.
Важливою передумовою подолання невідповідностей, асиметрій, про які йдеться, є
усвідомлення природи явищ і процесів, під впливом яких формується нова економіка і
новий суспільний устрій. Наполягаємо на тому, що на сучасному етапі має відбутися
зміна теоретичного, філософського розуміння дійсності – дійсності й техніко-технологічної, й економічної, і соціально-трудової. Не виключено, що саму економіку та її соціально-трудову сферу уже в найближчій перспективі маємо розглядати як уособлення
зовсім інших парадигм та відповідних відносин.
Складовою власних досліджень останнього часу, результати яких оприлюднені у
провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях [20– 32], є авторський концепт
явищ, процесів, інституціональних глобальних перетворень, які докорінно змінюють
формат, змістові характеристики та механізми функціонування соціально-трудової
сфери загалом і світу праці зокрема. На рис. 1 виокремлено лише деякі із зазначених феноменів, вони ж є мегапричинами розбудови нової платформи соціально-економічного і
соціально-трудового розвитку – демографічні зміни, новий формат глобалізації, технологічні інновації, організаційні чинники, глобальна ідеологія.
Означені вище мегапричини, мегатренди трансформації соціально-трудової сфери є
водночас основними чинниками трансформації світу праці. Дійсно, нові демоекономічні
реалії, новий формат глобалізації нової економіки (так зване друге і третє роз'єднання),
нова технологічна, мережева, цифрова, віртуальна реальність обумовлює формування
нової соціальної, трудової реальності, нового світового господарства, у якому докорінно
змінюється життєдіяльність і поведінка людей. Демографічні, глобалізаційні процеси та
технології "Індустрії 4.0" докорінно змінюють світ праці, його інститути, організаційні
структури, параметри ринку праці та появу нової моделі праці та зайнятості, яку правомірно називати "Праця 4.0"1 (рис. 2).

1

За аналогією з назвою моделі та платформи "Індустрія 4.0 ".
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Демографічні
зміни

різновекторні, суперечливі, неоднозначні за наслідками тренди
демографічного характеру у контексті соціально-економічного,
соціально-трудового розвитку

Новий формат
глобалізації

«друге та третє роз’єднання»,
втрата та/або ненабуття національною економікою
конкурентних переваг

Технологічні
інновації

інтенсивне впровадження технологій «Індустрії 4.0»
та формування нової економіки, платформи «Праця 4.0»,
для яких характерними є інші, аніж домінуючі впритул до
початку ХХІ ст. технології, ресурси, пріоритети, мотивації,
цінності та утвердження на тривалий період примату
економічного над соціальним

Організаційні
чинники

новий формат суспільного поділу праці
у глобальному вимірі, який у свою чергу є симбіозом новітньої
глобалізації світової економіки, та нової економіки, що
формується у межах національних держав

домінування неолібералізму
як теорії та ідеології сучасного глобального, кланового,
олігархічного капіталізму у світовому вимірі

Глобальна
ідеологія

Рис. 1. Мегапричини розбудови нової платформи соціально-економічного і
соціально-трудового розвитку
Джерело: складено авторами.

Новий
демографічний
вимір

Економіка

як розгалужена,
інтенсивно зростаюча,
змінювана система
пов’язаних мереж та платформ

когнітивні
технології

Принципово новий тип процесу праці

Платформа, інститут,

Трудова парадигма,
іманентна
новій економіці,
мережево-цифровим,
технологічним базисом
якої є «Індустрія 4.0»

Новий
глобалізаційний
вимір

хмарні
технології

«ПРАЦЯ 4.0»
Новий
соціально-трудовий вимір:
 сукупного працівника нової
(цифрової) економік;
 форм, видів зайнятості та
пов’язаних з ними відносин;
 мережевої організації праці;
 змісту та траєкторії розвитку
процесів праці;
 трудових доходів, а саме їх
рівня, диференціації, тенденцій та
домінант у цій царині.

що забезпечує
використання
ресурсів праці
в координатах,
породжених Четвертою
промисловою революцією

Новий технікотехнологічний вимір
«ІНДУСТРІЯ 4.0»

Інтернет
речей

великі
дані

Рис. 2. Зовнішні умови розвитку та окремі внутрішні характеристики моделі
"Праця 4.0"
Джерело: складено авторами.

10

ISSN 1605 – 7988. Економіка і прогнозування. 2020, № 1

Концепт "Праця 4.0" ...

Є підстави для твердження, що "Праця 4.0" – це нова соціально-трудова реальність
початку ХХІ століття, яка формується під впливом цілої низки реалій сьогодення.
У авторській теоретичній конструкції "Праця 4.0" постає насамперед як трудова
парадигма, що іманентна новій економіці, мережево-цифровим, технологічним базисом якої є "Індустрія 4.0". Водночас "Працю 4.0" автори розглядають як платформу,
як інститут, що забезпечує використання ресурсів праці в координатах, породжених
Чет-вертою промисловою революцією.
Складовою платформи "Праця 4.0" є принципово новий тип процесу праці, складові якого – предмети праці, засоби праці, людина працююча – набувають нових рис
та змісту. Що стосується предметів праці, то за умов нової економіки, цифровий, мережевий сегмент якої стрімко зростає, вони (предмети праці) дедалі більше набувають
електронної форми. Принципово іншими стають і засоби (знаряддя) праці, що дедалі
частіше представлені цифровими устроями, мережевими кіберсистемами тощо. Людина працююча у процесі праці цифрової доби постає як носій нових компетентностей, а її діяльність здійснюється в інших, відмінних від дотеперішніх, координатах –
мобільності, автономності, самовідповідальності, прозорості, мережевого контролю.
Водночас суттєво трансформуються цінності трудового життя.
Цифрові технології, мережеві системи, інші технологічні досягнення "Індустрії
4.0", образно кажучи, пронизують та заповнюють усі ніші суспільного виробництва,
включно й виробництва індустріальної доби. Новими, а то й принципово новими стають усі складові світу праці та зайнятості, трансформується профіль працівника, до
нього змінюються вимоги.
"Праця 4.0" і "Індустрія 4.0" - це, образно кажучи, дві сторони однієї "медалі",
що представляє нову економіку, одна сторона якої – соціально-трудова, а друга – техніко-технологічна.
Якою ж у реальному вимірі постає платформа "Праця 4.0"? Що перебуває "за кадром" і обумовлює як новий формат, так і характеристики, змістове наповнення нового
"світу праці"?
Перш за все акцентуємо увагу на тому, що цей феномен, ця платформа не є сукупністю лінійних, одновекторних перетворень, трансформацій та мегазмін. У дійсності
"Праця 4.0" – це симбіоз великомасштабних, різновекторних, неоднозначних за наслідками перетворень, одні з яких відкривають нові можливості та не можуть не радувати, не надихати; другі – потребують реакції усіх суб'єктів соціально-трудових відносин, зміни мотиваційних настанов, ціннісних орієнтацій; треті – без перебільшення
лякають, тож виникають закономірні запитання: "Чому нинішній капіталізм і завтрашній посткапіталізм не хочуть, щоб соціум був щасливим?", "Чи є дійсними, достеменними ті цінності, якими продовжує керуватися левова частка населення?", "Чому людинонецентризм стає не винятком, а повсякденною нормою глобального капіталізму?", "Хто або що змушує нас розбудовувати "економіку зайвих людей?".
Для того щоб мати якщо й не повне, а більш-менш релевантне уявлення про феномен майбутнього, що вже настало, – "Праця 4.0" – зробимо спробу з допомогою не
гасел, не абстрактних словосполучень, а саме наукових засновків розкрити нинішнє і
недалеке майбутнє світу праці крізь призму та соціально-трудовий вимір:
– сукупного працівника нової (цифрової) економіки;
– глобалізаційних процесів;
– форм, видів зайнятості та пов'язаних з ними відносин;
– мережевої організації праці;
– змісту та траєкторії розвитку процесів праці;

ISSN 1605 – 7988. Ekon. prognozuvannâ. 2020, 1

11

Колот А.М., Герасименко О.О.

– трудових доходів, а саме їх рівня, диференціації, тенденцій та домінант у цій
царині;
– нового формату соціально-трудових відносин.
Яким постає сукупний працівник у майбутньому, яке вже настало, у різних його
вимірах, у т.ч. демографічному, професійно-кваліфікаційному тощо? Маємо констатувати, що сукупний працівник нової (цифрової) економіки у демографічному вимірі перебирає всі (чи майже всі) ознаки, що їх має населення постіндустріальної доби.
Серед сучасних трендів демографічного характеру, що мають загальносвітовий
прояв, слід виокремити найбільш значущі, а саме:
– зниження темпів приросту населення у більшості країн світу;
– підвищення середнього віку населення;
– зменшення частки дітей і підлітків у складі населення;
– збільшення частки осіб старших вікових груп;
– зростання демографічного навантаження на населення працездатного віку;
– зниження частки населення, яке перебуває у працездатному віці;
– перманентну активізацію міграційних процесів та посилення їхнього впливу на
показники демографічних зрушень;
– збільшення у складі робочої сили працюючих пенсіонерів.
Із наведених вище трендів демографічного характеру випливає, що соціально-трудовий зріз сукупного працівника нової (цифрової) економіки першої половини ХХІ
століття, формується під впливом таких зрушень:
– зменшення частки молодих вікових груп;
– підвищення середнього віку працюючих ("срібне" населення "срібної" економіки
і суспільства);
– зниження частки працюючих, які перебувають у працездатному віці;
– підвищення у складі зайнятих в суспільному виробництві працюючих пенсіонерів.
Як оцінити ці тренди з точки зору їхнього впливу на суспільне буття, суспільний
розвиток? Як демографічний чинник впливатиме на функціонування платформи
"Праця 4.0"?
За наявної полярності існуючих думок щодо зміни демографічної картини світу,
співвідношення зисків і втрат суспільства довголіття, як і інших складових демографічного розвитку, видається вкрай важливим наукове опрацювання цих питань, уникнення поверхневих оцінок, реалізація міждисциплінарного, системного підходу до
опрацювання проблематики демографічного, технологічного, соціально-трудового
розвитку за умови розбудови нової економіки і постіндустріального суспільства.
У змінах демографічного характеру, що набувають нових масштабів та інтенсивності, маємо бачити не лише ризики і виклики, а й реальні та потенційні можливості
для соціуму. Опрацьовуючи стратегію та розбудовуючи "срібну економіку" та суспільство здорового і активного довголіття, маємо, відштовхуючись від того, що держава та інститути громадянського суспільства повинні дбати про подолання асиметрій
у демографічній структурі населення, усунення та/або пом 'якшення конфлікту поколінь. Слід наголосити на тому, що постаріння населення як провідна складова нинішніх і майбутніх масштабних демографічних змін відбувається як "знизу", так і "зверху". Йдеться про старіння населення як симбіоз скорочення народжуваності та збільшення тривалості життя.
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Демографічна компонента стагнації світової економіки
та асиметрії соціально-трудового розвитку
Відповідно до існуючих теорій економічної стагнації чільне місце серед чинників
уповільнення темпів економічного зростання займають ті, що мають демографічне, соціально-трудове походження. З огляду на те, що ціла низка країн, які дотепер вважалися успішними, переживають період довготривалої стагнації, а світова економіка в
цілому упродовж більш як десяти років (починаючи з кризи 2008 р.) демонструє різке
зниження темпів економічного зростання, увага наукової спільноти дедалі більше прикута до пошуку і пояснення причин цього феномену.
Маємо зауважити, що результати такого пошуку для багатьох дослідників цієї
проблематики виявилися неочікуваними. Вони засвідчили неабиякий вплив на уповільнення економічного зростання демографічних чинників, дія яких дотепер розглядалася в іншому контексті та спрямуванні щодо впливу на результати соціально-економічно розвитку.
У розвиток наведеного наголошуємо на такому. Згідно з цілою низкою фундаментальних зарубіжних економічних досліджень з проблематики довготривалої стагнації
економіки, проведених в останні роки, демографічний чинник посідає друге місце за
впливом на уповільнення економічного зростання.
Механізм впливу демографічних чинників на світ праці та темпи економічного
зростання є багатоплановим. При цьому варто акцентувати увагу на такому. Результати спеціальних досліджень демонструють відносно низьку продуктивність праці
працівників старших вікових груп якщо не у всіх, то у багатьох випадках. Це пов'язано
як зі зниженням працездатності працівників зазначених груп (попри накопичений
ними трудовий стаж і відповідні навички), так і зменшенням адаптивних можливостей
працівників старшого віку в умовах стрімких і різновекторних змін як у трудових процесах, так і у формах організації праці та виробництва. Не можемо не зважати й на те,
що зниження темпів приросту населення має такий зворотний бік, як скорочення інвестицій, необхідних для збереження досягнутого рівня капіталомісткості, та зниження
темпів приросту випуску у стійкому стані економіки.
Звернемо увагу й на такий аспект впливу демографічних факторів на темпи економічного розвитку. Зростання очікуваної тривалості життя як глобальний тренд світового масштабу за загальним визначенням мотивує населення більше заощаджувати,
що не сприяє активізації підприємницької діяльності та участі працівників старших
вікових груп у впровадженні інвестиційних проєктів. За результатами наявних досліджень для країн, де стрімко зростає частка населення старших вікових груп, характерним є більш високий рівень заощаджень, аніж інвестицій.
Обґрунтовуючи власний концепт повільного відновлення світової економіки після
кризи 2008 р., один з економістів сучасності зі світовим визнанням Ручір Шарма зазначає : "Ми зі своєю командою перенесли фокус уваги з попиту на пропонування: на
той бік економіки, який зайнятий постачанням трудових ресурсів, капіталу, землі –
базових складових зростання. І знайшли неочікуваного злочинця. Однією з основних
причин відсутності зростання виявився, як не дивно, насамперед запас активних трудових ресурсів, що скорочується. Це відкриття настільки суперечило популярним пересторогам щодо витіснення людей з їхніх робочих місць рóботами і штучним інтелектом, що у нього було важко повірити. Як нестача працівників може становити проблему, коли з розвитком технологій вони стають непотрібними? Однак у цьому випадку
цифри дійсно не брешуть" [33, с. 44].
Кількісні та якісні параметри населення загалом і кількісні та якісні параметри працездатного населення, особливо молодших вікових груп, – мають різні, нерідко діаметISSN 1605 – 7988. Ekon. prognozuvannâ. 2020, 1
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рально відмінні, тенденції формування та розвитку. Особливо актуалізується ця проблематика в найбільш розвинених країнах, де водночас можемо спостерігати цілий
шлейф суперечливих тенденцій, і серед них – депопуляцію населення країни, старіння
населення, а саме, зростання частки населення старших вікових груп; зниження абсолютних і відносних показників народжуваності; активізацію міграційних процесів;
кроскультурні виклики як наслідок зміни структури населення за національними, віковими, культурними ознаками, пріоритетами та цінностями.
У країнах ОЕСР проблема людських ресурсів, особливо молодих, творчих, креативних працівників, настільки загострилася, що у середині 2010-х років дві третини
країн ОЕСР реалізовували або ж розпочали впровадження програм залучення іммігрантів, які здатні посилити трудовий потенціал країн, що розглядаються. За наявними
даними означені програми у попередні роки зумовили збільшення у країнах ОЕСР
кількості іммігрантів з вищою освітою до 70%, чисельність яких за 2000-ті роки досягла 35 млн, незважаючи на колапс міграційної політики, свідками чого усі ми були упродовж останніх років, і боротьба за висококваліфікованих, творчих, креативних потенційних працівників лише розгортається.
Неупереджений аналіз переконує в тому, що один із парадоксів сучасності – загострення проблеми людських ресурсів, особливо молодших і середніх вікових груп на тлі
відсутності або ж меншої значущості проблематики демографічного характеру стосовно населення в цілому. З огляду на те, що частка та чисельність молоді, яка має вищий
рівень освіти, креативний тип мислення, схильність до ризикових професійних рішень,
зменшується, можна стверджувати, що через 40–50 років люди, старші за працездатний вік, не відзначатимуться кращим рівнем професійної та загальної підготовки. Це
створює негативні передумови, за яких населення похилого віку не буде ані більш активним, ані більш освіченим та не матиме можливостей щодо більш високих доходів.
Наведене вище демонструє демографічний вимір сукупного працівника та в цілому моделі "Праця 4.0", і цей вимір, як можемо переконатися, не має однозначної
оцінки.
Наші уявлення про світ праці недалекого майбутнього буде неповним, фрагментарним, спрощеним без розгляду впливу глобалізаційних процесів на основні параметри
платформи "Праця 4.0".
Результати власних досліджень, що корелюють з науково-прикладними судженнями та висновками багатьох вчених, здебільшого зарубіжних, переконують у нагальній потребі закласти, сформувати, утвердити більш широкий погляд на сучасне і майбутнє глобалізації в контексті технологій Четвертої промислової революції та нового
формату суспільного поділу праці, впливу останніх на світ самих людей, їх соціальнотрудове буття. Проведені попередні дослідження переконують у тому, що технології
Четвертої промислової революції змінюють характер глобалізації. Під впливом цифровізації та мережизації, як і інших новітніх технологій, відбувається інтенсивне формування як нової економіки, так і нової глобалізації.
До пояснення старої, нової і майбутньої глобалізації,
або так званого першого, другого і третього роз'єднання
Історія людства "до глобалізації" – це історія, коли виробництво і споживання були,
образно кажучи, прив'язані силоміць. Вироблені товари в епоху "до глобалізації" споживалися на території їх походження, продукування. Так зване перше роз'єднання
стало можливим за створення умов для розвитку міжнародної торгівлі, а саме появи
нових транспортних засобів та зниження вартості перевезень. З початку ХХ ст. ринки

14

ISSN 1605 – 7988. Економіка і прогнозування. 2020, № 1

Концепт "Праця 4.0" ...

набувають глобального характеру, а виробництво впритул до 1970-х – 1980-х років ХХ
століття продовжувало перебувати локальним.
Друге прискорення і продиктоване ним так зване друге роз'єднання стало можливим за ланцюга подій, явищ, процесів, а саме:
– створення та масового впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
– зниження вартості переміщення інформації, ноу-хау;
– переміщення робочих місць виробництв за можливості контролю за адміністративно-господарською діяльністю, дистанційної координації, відеозв 'язку тощо;
– змін у глобальних вартісних ланцюгах створення доданої вартості;
– поєднання технологій "Великої сімки" з низькою заробітною платою в країнах,
що розвиваються.
Третє роз'єднання — третій етап майбутньої глобалізації — це переміщення не
лише товарів, виробництв, інформації, а й людей; це утвердження нового процесу
праці. Йдеться про майбутнє чергового етапу глобалізації.
Маємо усі підстави для твердження, що у найближчій перспективі з 'являться як
мінімум дві технологічні новації, що створять умови для так званого альтернативного
переміщення людей через національні кордони.
Перша новація, перша технологія – так звана дистанційна присутність, виконання
робіт на відстані, і це вже не є науковою фантазією.
Друга новація — це дистанційна робототехніка, яка передбачає, що управління
роботами, кіберсистемами, іншими системами здійснюватиметься фахівцями на відстані (з іншої країни, континенту).
У найближчі десятиліття ці новації, технології, феномени – разом узяті – кардинально змінять характер глобалізації. Вони дадуть фахівцям, які перебувають в одній
країні, змогу вирішувати професійні завдання на території іншої країни, без фізичної
появи там. Така віртуальна імміграція (вона ж дистанційна зайнятість) спроможна кардинально розширити список робочих місць, відкритих для міжнародної конкуренції.
Немало професійних робіт та завдань, які необхідно виконати та вирішити у багатих
країнах, зможуть дистанційно реалізувати фахівці з небагатих країн.
І наостанок. Третє роз'єднання у рамках глобалізації, яке відбудеться у недалекому майбутньому, охопить явища, процеси, що були сутністю другого етапу глобалізації, і водночас "приросте" можливістю надання працівниками, які проживають в одній країні, послуг компаніям, що перебувають в інших країнах, без їхньої фізичної
присутності. Іншими словами, третє роз'єднання стане реальним проявом віртуалізації
процесу праці, його відділення від самих працівників.
Ще одне зауваження. Процеси перенесення виробництв у інші країни продовжуватимуться. У світі, де конкурентоспроможність значною мірою визначається фірмами, що виводять виробництво за межі країни, спрогнозувати, які саме професії, види
робіт у майбутньому виявляться зайвими, справа майже нереальна. І це – ще один виклик для соціально-трудової сфери.
Але повернемося до розгляду особливостей нинішнього етапу глобалізації, які є
наслідком другого роз'єднання, про що йшлося вище. У найбільш укрупненому, спрощеному трактуванні першопричинами настання нового етапу глобалізації є зміни у
суспільному поділі праці та функціонуванні глобальної економіки під впливом технологій Четвертої промислової революції. Під дією останніх зросли масштаби переміщення знань, ідей, ноу-хау, як і ціна такого переміщення; водночас відбулися кардинальні зміни в організації глобального виробництва.
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Принципово важливі для розуміння сутності новітньої глобалізації і такі твердження одного з найавторитетніших дослідників сучасних проблем глобалізації Річарда Болдуіна, який наголошує: "Інакше кажучи, засноване на передових ІКТ перенесення виробництва за кордон сформувало промислову конкурентоспроможність нового типу, яка поєднує знання (ноу-хау) країн "Великої сімки" з людськими ресурсами
країн, що розвиваються. Оскільки ця комбінація високих технологій із низькою заробітною платою виявилася світовим досягненням, спрощене переміщення ідей породило масове перетікання ноу-хау з Півночі на Південь. Саме ці нові потоки знань зумовлюють суттєву відмінність нової глобалізації від старої" [1, с. 20].
Для усвідомлення глибинних засад новітньої глобалізації суттєво наголосити на такому. Утворення нового формату суспільного поділу праці та глобальних вартісних
ланцюгів нині здійснюється у такий спосіб, що власниками найсучасніших технологій
Четвертої промислової революції залишаються компанії країн "Великої сімки" та деяких інших держав. Зазначені країни спрямовують до країн, що розвиваються, новітні
технологічні та управлінські досягнення не як модератори "аукціонів нечуваної щедрості", що демонструють дива безкорисливості, моральності. Навпаки, компанії, штабквартири яких розміщені у розвинених країнах світу, ставлять за мету зберегти контроль за інтелектуальним капіталом, що виводиться за кордон, залишити його своєю
власністю. Новий формат суспільного поділу праці (міжнародна реорганізація виробництва, перенесення не лише виробництва товарів, а й ноу-хау, інформації, знань) у
сукупності зі змінами у ланцюгу створення доданої вартості сформували і продовжують формувати новий образ глобальної економіки, що обумовлює виникнення нової
платформи соціально-трудового розвитку.
Зміни, що відбуваються у співвідношенні виробничих і позавиробничих процесів
(підготовчі, після продажу) та у ланцюгу створення доданої вартості, можуть бути подані у вигляді певної теоретичної конструкції. Заслуговує на увагу теоретична конструкція, запропонована Стеном Ші, засновником і генеральним директором фірми Acer.
Така конструкція узгоджується з теоретичними засновками багатьох теоретиків та є
віддзеркаленням сучасної практики господарювання, в якій дедалі вагоміше значення
у процесі відтворення суспільного продукту має не стадія виробництва (з позицій створення доданої вартості), а до- і післявиробничі стадії.
З цього приводу згаданий вище дослідник Річард Болдуін зазначає: "Усе більшу
частку доданої вартості створюють послуги, пов'язані з виробництвом, і усе меншу
частку – безпосередньо саме виробництво. Іншими словами, значна частка доданої
вартості, яка раніше – до другого роз'єднання – з'являлася на етапах виготовлення продукції, перекочовує переважно на сервісні етапи, що передують і супроводжують етап
виробництва як такий" [1, с. 215]. Зміни, що відбуваються у співвідношенні підготовчої (довиробничої), виробничої і післявиробничої (після продажу) стадій створення
суспільного продукту і ланцюгу формування доданої вартості, Стен Ші, пропонує
розглядати у формі графічної конструкції smile curve – зображення посмішки (рис. 3).
Що означає ця "посмішка" (рис. 3) для різних країн? У найбільш розвинених країнах, як правило, залишаються "хороші" робочі місця, на яких переважно створюється
додана вартість, а до країн, що розвиваються, перекочовують переважно "погані" робочі місця (з низьким коефіцієнтом доданої вартості).
Зауважимо, що виведення виробництва за кордон, яке практикують переважно
країни "Великої сімки" та низка інших найбільш розвинених держав, породжує
явище, назване "поляризація робочої сили" або "вимивання середнього сегмента".
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Рис. 3. Частка доданої вартості залежно від життєвого циклу виробів
Джерело: [1, c. 217].

Результати спеціальних досліджень щодо зисків і втрат працівників різних кваліфікаційних сегментів є такими. Працівники, розміщені у верхній частині кваліфікаційного
спектра, залишаються успішними; працівники на протилежному фланзі залишаються,
як кажуть, при своїх інтересах; для тих же, хто опинився у середині спектра, перенесення виробництва за кордон стає реальною проблемою.
Висновки про зиски і втрати працівників – як наслідок нового формату нинішньої
глобалізації – узгоджуються з матеріалами дослідження реальних доходів членів домогосподарств у період 1988–2008 рр. та їх розподілу з прив'язкою до конкретних груп
(рис. 4).

Рис. 4. Відносний виграш у реальному доході на душу населення залежно від
рівня у світовому розподілі доходів, 1988–2008 рр.
Джерело: [6, c. 26].

Які висновки можна зробити, аналізуючи дані рис. 4?
Виграш у реальних доходах членів домогосподарств у період 1988–2008 рр. був
найбільшим у тих, хто належав до 50-го акумульованого перцентиля глобального розподілу доходів (медіана, позначка А) і серед найбагатших (верхній 1%, позначка С).
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Найменший виграш мали члени домогосподарств, які перебували близько 80-го акумульованого перцентиля світового розподілу доходів (позначка В), більшість із яких
належали до нижнього прошарку середнього класу багатих країн світу.
Змістовну відповідь на запитання: хто виграв і хто програв від глобалізації за
останні два десятиліття з огляду на відносні показники зростання доходів, можна сформулювати так – більше від інших виграли бідні та середній клас багатьох країн Азії, а
програв "нижній середній клас" багатого світу.
Яким же є техніко-технологічний вимір нової (цифрової) економіки? Як, у
який спосіб, за яких інструментів "Індустрія 4.0" впливає на становлення платформи "Праця 4.0"?
Відповідаючи на це запитання, наголошуємо на тому, що "Індустрія 4.0" уже нині
чинить значний вплив на всі складові суспільного буття. У найближчій перспективі в
економіці та суспільстві, а отже, й у світі праці та зайнятості, під впливом інформаційно-комунікаційних, інших проривних технологій та зростання доступності до цифрової інфраструктури відбудуться карколомні зміни. Існує, як мінімум, чотири групи
технологій, які найбільше вплинуть на бізнес і життєдіяльність людей. Ідеться про когнітивні технології, хмарні технології, Інтернет речей і великі дані.
Усе, що пов'язане з "Індустрією 4.0", у тому числі блокчейн, криптовалюта, великі
дані, інформаційні мережі, кіберсистеми, платформи і багато-багато іншого нібито із
фантастичних романів стрімко увійшло в наше життя, кардинально змінюючи дотеперешні форми життєдіяльності, мотиваційні настанови, цінності.
Ще раз наголошуємо на тому, що три основні феномени сучасності – демографіяХХІ, глобалізація-ХХІ і "Індустрія 4.0" – змінили і продовжують кардинально змінювати світ природи, економіки, інститутів і світ самих людей. Спостерігаємо переплетіння, симбіоз, нашарування виокремлених вище феноменів сучасності. Який із них є
головним, пріоритетним за рівнем впливу на життєдіяльність людини і суспільство загалом? Дати однозначну відповідь на це запитання складно. І все ж за впливом на світ
праці та зайнятості "Індустрії 4.0. ", за нашою оцінкою, належить першість.
Модель і платформа "Праця 4.0" настільки тісно пов'язана з технологіями "Індустрії 4.0", що не припускаємо можливим на професійному рівні обговорювати ці два феномени окремо. Саме із впровадженням зазначених технологій пов 'язане надмасштабне, надінтенсивне зниження трудомісткості робіт низької і середньої складності. Цілком очевидним видається різке зниження частки середнього класу, який зайнятий на
робочих місцях (функціях), що дедалі більше піддаються автоматизації та роботизації.
Значний вплив на сферу праці чинять хмарні технології, які є інформаційнотехнологічними платформами, що забезпечують доступ за вимогою до загального масиву інформаційних ресурсів, які можуть бути оперативно надані за мінімальних експлуатаційних витрат. Не є перебільшенням твердження, що саме хмарні технології заклали, образно кажучи, фундамент цифрової економіки, що стрімко розвивається. Внесок хмарних технологій у формування цифрової економіки не обмежується технологічною складовою, а охоплює інституціональну, організаційну, економічну компоненти. З упровадженням хмарних технологій пов'язана поява таких феноменів сьогодення,
як виробництво за вимогою (production on-demand), програмне забезпечення як послуга (software as a service) і багатьох інших, які стануть ядром більшості бізнес-моделей майбутнього.
Технології "Індустрії 4.0" у поєднанні зі змінами структурного, організаційного,
інституціонального характеру обумовлюють формування виробництва нового типу –
виробництва з низькою трудо-, фондо- і капіталомісткістю [25]. Глибокі перетворення
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технічного, технологічного, організаційного, інституціонального характеру, що підпадають під визначення "Індустрія 4.0", обумовлюють стан, коли розмиваються межі
(кордони) між фізичними, інформаційними, цифровими, мережевими, біологічними і
соціальними сферами життя.
Характерною особливістю феноменів сьогодення нової економіки та її технологічного фундаменту – "Індустрії 4.0" є інтеграція галузей знань, видів економічної діяльності, сфер життєдіяльності людини. Природа цієї інтеграції пов'язана зі злиттям,
об'єднанням у мережу технологій "Індустрії 4.0", що обумовлює глибокі структурні
трансформації, нову конфігурацію економіки. Погляд на економіку як на розгалужену,
інтенсивно зростаючу, змінювану систему пов'язаних мереж відкриває нові горизонти та формує іншу соціально-економічну реальність.
Новації, що є породженням "Індустрії 4.0", чинять якщо не визначальний, то, принаймні, суттєвий вплив на всі складові процесу використання ресурсів праці, а отже, й
на професійно-кваліфікаційну структуру працюючих. В узагальненому плані основними наслідками розбудови та функціонування "Індустрії 4.0" для сфери праці є:
– потенційно вагомі, сприятливі техніко-технологічні передумови підвищення продуктивності праці;
– різке зниження трудомісткості суспільного виробництва та скорочення попиту на
працю;
– урізноманітнення форм зайнятості, домінування її атипових форм над типовими,
нестандартних – над стандартними;
– зростаюча диференціація робочої сили за рівнем професійної підготовки та рівнем компетентності;
– підвищення вимог до професійної підготовки, особистісних якостей та здатностей зайнятих у новій економіці;
– карколомні зміни в характері та організації праці;
– нові передумови й можливості комунікацій, діалогу та співробітництва;
– посилення контролю за процесом праці, у т.ч. віддаленого;
– підвищення інтенсивності праці у більшості видів трудової діяльності;
– трансформація багатьох видів трудової діяльності від складних і надскладних до
спрощених і простих;
– скорочення "життєвого циклу" використання набутих знань і актуалізація їх оновлення та прирощення;
– нові компетентності (здатності, навички), що набувають статусу критично важливих для економічно активної людини за становлення платформ "Індустрія 4.0" та
"Праця 4.0", а саме:
– готовність та здатність до самонавчання, перенавчання і неперервної освіти;
– готовність до змін та прагнення до нового;
– здатність адаптуватися до постійно змінюваних умов життєдіяльності;
– уміння працювати в команді;
– готовність до професійної мобільності;
– здатність до розумного, відповідального ризику;
– здатність до критичного мислення;
– уміння та готовність працювати віддалено;
– уміння працювати з великою кількістю даних;
– уміння формулювати та усвідомлювати достеменні цінності трудового життя.
Становлення та розвиток платформи "Праця 4.0" відбувається на тлі карколомних
змін у професійно-кваліфікаційній структурі зайнятих у суспільному виробництві. Чи
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не найважливішими трендами у царині професійно-кваліфікаційної структури робочої
сили нової (цифрової) економіки є:
– поява нових видів трудової діяльності та, відповідно, професій, яких ще вчора
взагалі не було у штатних розписах організацій, а сьогодні вони стають масовими з
огляду на зміни у суспільному поділі праці, урізноманітнення економічної та трудової
діяльності;
– масове вимивання дотеперішніх посад, а то й цілих професій із соціально-трудового ландшафту;
– інтенсивне наповнення як нових, так і традиційних професій новими змістовними
характеристиками (трудовими навичками).
На рис. 5 наведено дані, що віддзеркалюють зміну попиту на основні трудові навички до 2020 р., які були презентовані на Світовому економічному форумі у 2016 р.
Нові вектори розвитку "Індустрії 4.0" та "Праці 4.0" створюють можливості для
розширення професійного поля діяльності. На основі прогнозів Центру професій майбутнього Cognizant видання Business Insider склало список професій, які прийдуть на
зміну традиційним видам діяльності і серед них: дата-детективи; співрозмовники/компаньйони; міські кібераналітики; проєктувальники подорожей у доповненій
реальності; експерти з розвитку бізнесу; радники з фітнес-мотивації; медичні техніки
із роботи зі штучним інтелектом; персональні дата-брокери; диспетчери магістралей;
цифрові кравці; фахівці з генетичної різноманітності; ІТ-координатори (координатори
ІТ-сервісів); криптокоучі; персональні куратори спогадів; провідники у віртуальному
магазині; директори із генетичного портфеля; тім-менеджери по роботі людини з машиною; генеральні директори по довірі; аналітики квантового машинного навчання;
майстри периферійних обчислень; фахівці з етичного постачання.

Рис. 5. Зміна попиту на основні трудові навички до 2020 р.
Джерело: [12, с. 256; 34].

Для всіх професій та всіх учасників суспільного виробництва критично важливим
стає одночасне:
– володіння найсучаснішими компетентностями у певній сфері професійної діяльності;
– здатність і готовність постійно оновлювати уміння та навички і підвищувати рівень кваліфікації;
– готовність до виконання трудових обов'язків у будь-який час, а нерідко й у будьякому місці;
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– здатність до самовідповідальності, автономності діяльності, самостійного регулювання власної роботи та трудової кар'єри;
– здатність контролювати результати діяльності та оцінювати конкурентні переваги, зиски та недоліки пропозицій щодо виконання трудових завдань;
– здатність сприйняття неминучості високої конкуренції за доступ до трудових завдань.
Отже, для того, аби вписатися у вимоги платформи "Праця 4.0" мережевий працівник будь-якої професії має бути інтелектуально просунутим, відповідальним, самостійним, здатним працювати в команді (проєкті), готовим до змін, володіти професійними компетентностями, що іманентні вимогам нової (цифрової) економіки.
Загалом робоча сила нової (цифрової) економіки за професійно-кваліфікаційною ознакою стає дедалі більш строкатою, урізноманітненою, диференційованою
та такою, що поєднує тренди інноваційності, креативності і водночас "вимивання" кваліфікованої робочої сили (цілих професій) з нової економіки, про що йтиметься нижче.
Ще і ще раз наголошуємо на тому, що масштаби, діапазон робіт за складністю, інтелектуальною складовою у багатьох сферах нової економіки має тенденцію до розширення. Водночас "працює" і такий тренд — роботи складного, надскладного, інноваційно та інтелектуально насиченого характеру дедалі більше поєднуються з
роботами, простими за змістом та складністю. Феномен "вимивання", "вихолощення"
економіки, на що автори статті багаторазово звертали увагу в багатьох виступах та
публікаціях, набирає обертів. Мережева людина часто-густо набуває статусу придатку
до засобів і технологій "Індустрії 4.0".
Явище, що отримало назву "вихолощення" економіки, має багато проявів і причин,
а основна з них — інтенсивне насичення суспільного виробництва інформаційними
системами, елементами штучного інтелекту, кіберсистемами, нанотехнологіями,
хмарними технологіями тощо, які перебирають на себе комунікативні, аналітичні, інтелектуальні, розумові функції. Образно кажучи, раніше технології, технічні устрої
були при людині, а нині людина дедалі більше перебуває при них. Унаслідок того, що
технології Четвертої промислової революції, як і інші технології постіндустріальної
доби, здатні перебрати на себе виконання і простих, і складних, і надскладних функцій,
що їх дотепер виконувала людина, відбудеться (і вже частково сталося) багатопланове,
великомасштабне вихолощення у сфері зайнятості. І йдеться не тільки і не стільки про
зникнення із штатних розписів окремих посад, заміну посад високооплачуваних на
низькооплачувані (з огляду на спрощення трудових функцій), а про вихолощення цілих сегментів, сфер професійної діяльності (юристи, обліковці, у майбутньому – водії
вантажних перевезень тощо).
Палітру співвідношення простих і складних робіт, їх динаміку за розбудови нової
(цифрової) економіки наочно демонструють дані рис. 6 і 7, що побудовані на прикладі
США.
За даними рис. 6, чисельність зайнятих упродовж 1979–1999 рр. зростала, при
цьому низькооплачувані види робіт заміщувалися більш високооплачуваними, що
вимагало більш кваліфікованої робочої сили. У суспільстві домінувало переконання,
що цей тренд збережеться і кожне наступне покоління матиме більш безпечні та якісніші умови життя. Однак після 1999 р., за образним висловлюванням Р. Інглхарда, сталося "вихолощення" економіки.
У період з 1999 р. до 2012 р. (рис. 7) частка робочих місць для середнього класу
скоротилася. Водночас інтенсивно зростали низькооплачувані, нестандартні робочі
місця. Незначно, але зростали кількість і частка високооплачуваних робочих місць, які
потребують високої кваліфікації. Однак ці показники були значно меншими, аніж у
попередній період (1979–1999 рр.).
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Рис. 6. Зміни у структурі робочої сили США у 1979–1999 рр.
Джерело: [4, с. 285].

Тож іще раз наголошуємо, що інформаційно-комунікаційні технології і нова економіка загалом обумовлюють заміщення праці, тимчасом як інвестування стає дедалі
менш капіталомістким.
Наступні принципові характеристики платформи "Праця 4.0" — це кардинальні
зрушення у формах, видах зайнятості та трудових відносинах зайнятих в економіці.

Рис. 7. Зміни у структурі робочої сили США у 1999–2012 рр.
Джерело: [4, с. 285].

Результати проведених авторами досліджень дають підстави виокремити низку
взаємозв'язаних процесів, які відбулись у вітчизняній та світовій практиці за останні
10–15 років та набувають дедалі більших масштабів, інтенсивності й змінюють
зайнятість та усталені параметри ринку праці, а саме:
– поширення нових, нестандартних форм зайнятості й атипових моделей організації робочого часу;
– підвищення гнучкості ринку праці, яка поширюється на всі його параметри —
попит, пропонування, ціну послуг із праці;
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– децентралізація колективно-договірного регулювання відносин з приводу зайнятості;
– посилення диференціації сегментів ринку праці, у якому примхливо уживаються
елементи доіндустріальної, індустріальної та постіндустріальної епох;
– посилення тренду, коли істотна частина робіт з високою і надвисокою складністю
уживається з такою ж часткою робіт з низькою і наднизькою складністю;
– різновекторність процесів, що відбуваються у змісті та характері праці.
Важливо усвідомлювати, що трансформація інституту зайнятості – це насамперед
небувалі раніше масштаби застосування нестандартних (атипових, нетрадиційних)
форм зайнятості й серед них:
– зайнятість на умовах неповного робочого часу або неповна зайнятість;
– зайнятість на умовах строкових трудових договорів;
– тимчасова, непостійна зайнятість, у тому числі запозичена праця;
– вторинна зайнятість;
– дистанційна зайнятість;
– зайнятість на основі договорів цивільно-правового характеру;
– неформальна зайнятість, у тому числі самозайнятість;
– незареєстрована зайнятість у формальному секторі.
Завершаючи розгляд проблематики зайнятості у контексті нової платформи "Праця
4.0", наголошуємо на такому.
Ще зовсім недавно у дослідженнях в царині ринку праці, зайнятості та соціальнотрудової сфери загалом нестандартні форми зайнятості, у т.ч. дистанційна робота,
аутсорсинг персоналу, неповний робочий час, інші гнучкі форми зайнятості, розглядалися здебільшого як відхилення, як аномалія, як атиповість з відтінком негативу,
осуду тощо. Якою має бути оцінка нестандартних форм зайнятості за нинішнього мережевого, цифрового капіталізму? Їх наявність і поширення – це аномалія чи об'єктивна реальність? Як маємо оцінювати поширення прекаріату – за Г. Стендінгом чи за
змістом, логікою тих реалій, які вже є не винятком, а нормою?
Переконані, що ми (представники різних шкіл вчених-трудовиків, як і вся наукова
спільнота) стоїмо "на порозі" перегляду якщо не усіх, то більшості постулатів, які
сформувалися в індустріальну добу, відмови від так званих "вічних істин" у царині
соціально-економічного, соціально-трудового розвитку; відмови від ментальних моделей, які більш-менш "працювали" ще вчора, а сьогодні є анахронізмом та "тромбом"
на шляху стійкого розвитку. Маємо усвідомити, що вчорашня типовість і нинішня атиповість; колишня стандартність і нинішня нестандартність; базис і надбудова; економічне і соціальне; економічне і позаекономічне, як і багато-багато іншого за умов нової
(цифрової) економіки помінялося місцями. Маємо навчитися думати інакше та бути
соціально відповідальними.
Наступна принципова характеристика платформи "Праця 4.0" — це кардинальні
зміни у процесах, змісті, організації праці, в управлінні персоналом загалом.
Попередні судження та теоретико-прикладні засновки дають підстави для висновку, що працююча людина у процесі праці цифрової доби постає як носій нових компетентностей, а її діяльність здійснюється в інших, відмінних від дотеперішніх, координатах – мобільності, автономності, самовідповідальності, прозорості, мережевого
контролю. Водночас суттєво трансформуються цінності трудового життя.
Зазначене вище дає підстави для твердження, що, оскільки процес праці набуває
мережевого характеру з обов'язковим використанням інформаційно-комунікаційних
технологій, а взаємодія роботодавця з працівниками дедалі більше набуває віртуаль-
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них, нетрадиційних, у т.ч. дистанційних, форм, правомірно говорити про трансформацію традиційних форм і методів організації праці в якісно нову реальність – цифрову
організацію праці.
Цифрова організація праці у прикладному плані здійснюється за такими напрямами:
– розробка і запровадження мережевих форм поділу та кооперації праці;
– проєктування трудових процесів на основі цифрових технологій;
– розроблення і впровадження науково обґрунтованих норм праці та інших трудових регламентів у сфері праці;
– формування та реалізація проєктів трудової мобільності;
– запровадження адекватних умовам цифрової економіки форм навчання та підвищення кваліфікації з метою формування нового типу креативних працівників;
– запровадження системи матеріальної та нематеріальної мотивації, що враховує
умови цифровізації та нової економіки загалом.
Одним із трендів сучасної організації праці як на виробничому рівні (в межах однієї
фірми), так і на глобальному (в межах транснаціональної корпорації) є формування
проєктних колективів, а отже, проєктного характеру відносин у сфері праці. За такого
підходу до формування трудових відносин не можемо не бачити низки переваг, передусім для роботодавця. Йдеться про скорочення у рази термінів підбору команди для
реалізації конкретного проєкту, можливість залучення кваліфікованих виконавців з
усього світу, віддалений доступ співробітників до проєкту, що врешті-решт не може
не вплинути на підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності бізнесових структур, їхньої ефективності.
Водночас не можемо не бачити і соціальних збитків, що пов'язані з низкою суперечностей між індивідуальними і соціальними цілями; віртуалізацією трудових відносин, їх тимчасовим характером і потребою стабільності та передбачуваності трудової
діяльності.
Складовою моделі "Праця 4.0" є збільшення частки трудових функцій, які виконуються поза офісом (дистанційна зайнятість, телеробота). За даними опитувань, проведених німецькими фахівцями, вже нині близько 30% службовців регулярно працюють
поза офісом; 12% службовців і 4% робітників виконують виробничі завдання декілька
разів на тиждень поза офіційно встановлених норм тривалості робочого часу. Водночас збільшуються темпи виконання службових завдань [35].
За становлення моделі "Праця 4.0" масовим явищем стає застосування атипових
графіків робочого часу, які до того ж поєднуються з роботою понад обов 'язкову норму
робочого часу. За наявними даними у Німеччині кожний четвертий працівник змушений працювати поза графіком вечорами, а кожний десятий — у нічний час. Така ж
атиповість поширюється і на роботу у вихідні дні. При цьому немало робочого часу
залишається неоплаченим, а відпустка – невикористаною. Показовими є такі дані. У
Німеччині у 2016 р. наймані працівники були зайняті 43,5 годин на тиждень, що майже
на 5 годин більше, ніж передбачено трудовими договорами.
Складовою трендів розвитку нової економіки у її соціально - трудовому вимірі є
трансформація системи управління працею.
Звертаємо увагу на низку інших домінуючих трендів у цій царині, а саме:
– зростає динаміка обороту персоналу, при цьому масштаби звільнень загалом перевищують масштаби набору людських ресурсів;
– перманентно виникає дефіцит окремих категорій персоналу, які є носіями нових,
унікальних, нетрадиційних компетентностей;
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– стабільним є попит на творчих, інноваційно налаштованих працівників, які здатні
появитися у тому місці і в той час, коли компанія потребує нових ресурсів та чинників
набуття конкурентних переваг;
– набувають масштабних змін умови праці та зайнятості у т.ч.:
– збільшуються трудові навантаження, зростає частка працівників, які підпадають під ненормований робочий час;
– зростають вимоги до мобільності робочої сили, що дедалі менше прив'язана
до стандартного робочого місця;
– постійно коригується зміст трудової діяльності;
– затребуваними залишаються вимоги до володіння професійними навичками,
уміння демонструвати здатність працювати на результат з перших днів професійної
діяльності;
– підвищується значення особистісних, соціальних, міжкультурних, моральнодуховних якостей та здатностей;
– зростає необхідність пошуку нових, нетрадиційних стимулів, водночас стає
аксіомою установка, що найбільш досконалі стимули і винагороди не можуть замінити
професійно сформовану, згуртовану, орієнтовану на успіх команду.
Завершуючи конструкцію пропонованої ментальної моделі, що віддзеркалює нові
можливості, обмеження і виклики у царині соціально-трудового розвитку під впливом
платформи "Індустрія 4.0", зробимо таке узагальнення. Ланцюг змін, що пов'язані з
новими трендами у ресурсах, технологіях, витратності, продуктивності у контексті
можливостей і обмежень соціально-трудового розвитку, є таким: інтенсивне насичення нової економіки новітніми технологіями, системами, мережами ↔ суттєве зниження трудомісткості суспільного виробництва ↔ спад відносних цін на засоби виробництва ↔ зростання продуктивності (не за К. Марксом) ↔ новий формат мотивації
роботодавців ↔ концентрація зисків у постачальників, носіїв інтелектуального капіталу (креативні працівники, винахідники, власники одночасно потужного людського і
фінансового капіталу) ↔ "вихолощення" економіки ↔ концентрація переваг і доходів
у невеликому сегменті економічно активного населення і власників капіталу ↔ зростання технологічного безробіття ↔ скорочення частки середнього класу.
Утім, попри очевидні, незаперечні факти, що віддзеркалюють стан платформи
"Праця 4.0", немало науковців продовжують стверджувати, що трудова діяльність сьогодення — це виключно домінування робіт, які ускладнюються за змістом, зростання
насичення процесів праці інноваціями та інтелектуальною складовою. Такі твердження – не більше, ніж міф та намагання видати бажане за дійсне. Модель "Праця 4.0",
як це випливає з наведеного вище, є симбіозом нових можливостей і ризиків як для
економіки в цілому та її окремих сегментів, так і для зайнятих у суспільному виробництві. Нове, більш рельєфне бачення зростаючих можливостей та відтворення дотеперішніх і появи нових ризиків соціально-трудового характеру відкриємо для себе за
звернення до проблематики трудових доходів у новій (цифровій) економіці.
Серед численних тенденцій, трендів у царині трудових доходів економічно активного населення, що мають місце у світовому вимірі, а в Україні – лише частковий
прояв, виокремимо такі:
1) галопуюче зростання нерівності трудових доходів на всіх рівнях (глобальному, національному, організацій, домогосподарств) як наслідок одночасної, різновекторної дії низки чинників;
2) зменшення частки заробітної плати у глобальному ВВП, а отже, зниження дохідності від праці в суспільному виробництві;
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3) трансформація взаємодії інституціональних, ринкових, корпоративних механізмів та інструментів регулювання доходів від трудової діяльності зі зміщенням пріоритетів та зміною домінант;
4) випереджальне зростання доходів від власності у порівнянні з доходами від
праці, що стає домінантою поширення нерівності;
5) "стиснення" трудових доходів середнього класу як результат великомасштабних, різновекторних змін у зайнятості та рівнях і диференціації доходів економічно
активного населення. Цей тренд стосується в першу чергу найбільш розвинених країн;
6) випереджальне зростання трудових доходів працівників тих професій (видів
діяльності), які є уособленням Четвертої промислової революції;
7) галопуюче зростання відмінностей у рівнях трудових доходів топ-менеджменту і працівників низької та середньої кваліфікації, що сягають сотні, а то й більше як
тисячу разів;
8) зниження впливу на формування трудових доходів традиційних чинників, які
упродовж багатьох десятиліть відігравали провідну роль у визначенні рівнів та забезпеченні диференціації трудових доходів;
9) "розмивання" усталеного поділу винагород (виплат), що традиційно відносилися до складу заробітної плати та інших складових трудових доходів;
10) посилення гендерної нерівності як прояв нового характеру професійних позицій — очікується, що замість трьох втрачених "чоловічих" робочих місць буде з'являтися одне нове, тоді як у жінок лише одна нова позиція буде заміщувати п 'ять втрачених ними робочих місць.
Детальніше проблематика трудових доходів за умов нової (цифрової) економіки
розглянута у низці публікацій авторів [22; 24; 29; 31].
Зміни, що відбуваються у сфері праці й надалі лише інтенсифікуватимуться, зачіпаючи не лише зміст, характер праці, політику трудових доходів та форм зайнятості.
Водночас це буде й утвердженням нового формату, нового типу відносин у сфері безпосереднього докладання праці.
За неповні три десятиліття (від початку 90-х років ХХ ст. і дотепер) у глобальному
масштабі відбувся перехід від "класичних", структурованих відносин між працею і капіталом на усіх рівнях ієрархічної структури економіки та суспільства, до розмитих,
гібридних відносин, які де-юре є колективно-договірними або ж урегульованими у інший спосіб, а де-факто формальними, напівпрозорими, нестійкими, дедалі більш індивідуалізованими, асиметричними. Як неодноразово наголошувалося в матеріалах Міжнародної організації праці, починаючи з 90-х років минулого століття спостерігається
"гонка за лідером" до нижньої межі соціальних гарантій у сфері праці та зайнятості.
Стабільні, багаточисельні, вертикально і горизонтально структуровані трудові колективи індустріальної доби за становлення нової (цифрової) економіки вже не матимуть означених вище характеристик. Низька трудо-, матеріало-, фондомісткість сучасного і майбутнього виробництва, у комплексі з трансформацією суспільного поділу
праці кардинально змінюють формат підприємництва постіндустріальної доби, його
"трудовий" базис. Сукупна робоча сила – як глибоко "занурена" в глобальний суспільний поділ праці – стає дедалі більш фрагментованою і розділеною. Трудові правовідносини з кожним днем набувають цивільно-правового характеру, а колишня домінуюча колективно-договірна практика регулювання соціально-трудових відносин стрімко
втрачає інституціональну основу і знижує свій потенціал.
Цифровізація, віртуалізація економіки, її гібридний характер, поява різних модифікацій – таких як економіка платформ, економіка "за запитом", економіка спільного
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споживання – змінюють не лише соціально-трудовий ландшафт у сфері безпосереднього докладання праці. Відбуваються зміни всієї соціальної структури економіки та
суспільства, стираються класичні грані між виробниками і споживачами, працівниками і роботодавцями; змінюється колишня полярність взаємовідносин та взаємозалежності між власниками робочої сили та власниками капіталу. Отже, соціальна тканина нової (цифрової) економіки і постіндустріального суспільства набуває
некласичних, атипових, змінюваних, нестійких форм. Такою ж стає і вся система соціально-трудових відносин.
Висновки
"Великий вибух", що стався у соціально-трудовій сфері наприкінці ХХ-го –
початку ХХІ століття, – це синхронне нашарування у часі та просторі декількох
глобальних, надмасштабних і водночас різновекторних за наслідками феноменів
сучасності, які формують принципово нову соціально-трудову реальність. Ідеться про
те, що у часі та просторі відбулося і продовжує відбуватися співпадіння мегазрушень
демографічного, глобалізаційного, технологічного, інституціонального характеру й
утвердження нової моделі "Праця 4.0".
Зазначені мегазрушення та їхні наслідки для соціально-трудової сфери не можна
кваліфікувати однозначно як позитивні чи негативні. Насправді це складний симбіоз
нових можливостей і нових викликів та небезпек і відповідних неоднозначних за наслідками результатів. Водночас неупереджений аналіз розвитку подій на "полі" соціально-трудової сфери дає підстави для твердження, що суспільства на всіх континентах
дедалі більше переймаються дефіцитом гідної праці і що відносини у сфері праці у
глобальному вимірі дрейфують до "нездорових", асиметричних стосовно прав і обов'язків основних суб'єктів зазначених відносин.
Не варто переконувати у тому, що саме наукова спільнота у числі перших має нести
соціальну відповідальність за те, щоб на глобальному і національних ринках праці у
найближчі роки з'явилися нові, постіндустріальні форми оптимізації відносин між
cуб'єктами трудової взаємодії і у світі праці утвердилися симетричні, "здорові" відносини.
Об'єктивний аналіз стану та перспектив соціально-трудової сфери — це перший
крок на шляху подолання небажаного розвитку подій на "полі" праці та зайнятості.
Маємо зробити усе можливе, аби це завдання було виконане й усі ми "не проґавили"
майбутнє, яке вже настало.
Перспективи подальших досліджень. Подальші наукові розвідки авторів статті
спрямовано на пошук узгоджених траєкторій соціально-трудового розвитку в умовах
становлення нової (цифрової) економіки та мережевого суспільства. Горизонти нового
наукового доробку окреслено опрацюванням комплексних механізмів та інструментів
регулювання соціально-трудової сфери в контексті не лише нових обмежень і викликів, ризиків і загроз, а й нових можливостей, втіленням яких є платформа "Праця 4.0",
іманентна новій економіці з технологічним базисом "Індустрія 4.0".
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КОНЦЕПТ "ТРУД 4.0": ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
В статье изложены научно-прикладное обоснование конструкта и аргументация компонент новой ментальной модели труда и занятости "Работа 4.0" как социально-трудовой реальности начала XXI века. Раскрыты теоретико-практические положения, объясняющие взаимосвязь изменений, происходящих в
окружающем мире (техники, технологий, институтов и т.п.) с трансформациями
сферы труда и занятости в их неразрывной целостности.
Определены новые грани труда в общественной деятельности начале XXI века.
Изложено авторское видение нового формата модели труда и занятости, адекватного условиям первой половины XXI века. Выделены мегапричины развития новой платформы социально-экономического и социально-трудового развития. Представлены внешние условия развития и внутренние характеристики модели "Труд
4.0". Подчеркивается, что в авторской теоретической конструкции "Труд 4.0"
предстает как трудовая парадигма, имманентная новой экономике с технологическим базисом "Индустрия 4.0"; как платформа и институт, обеспечивающий
использование ресурсов труда в координатах, порожденных Четвертой
промышленной революцией. Раскрыты особенности составляющих нового типа
процесса труда – предметов труда, средств труда, работающего человека.
Обоснована сущность феномена "Труд 4.0" через призму и социально-трудовое
измерение совокупного работника новой (цифровой) экономики; глобализационных
процессов; форм, видов занятости и связанных с ними отношений; сетевой организации труда; содержания и траектории развития процессов труда; трудовых доходов, а именно их уровня, дифференциации, тенденций и доминант в этой области; нового формата социально-трудовых отношений. Раскрыто влияние демографической компоненты стагнации мировой экономики на социально-трудовое развитие. Определены вызовы для социально-трудовой сферы, выгоды и потери для
работников, новые асимметрии социально-трудового развития, порождающие
нынешний и будущий форматы глобализации.
Раскрыто влияние нового технико-технологического базиса "Индустрия 4.0" на
становление социально-трудовой платформы "Труд 4.0". Определены тренды в области профессионально-квалификационной структуры рабочей силы новой экономики и возможности для расширения профессионального поля деятельности. Отмечен феномен цифровой организации труда. Сделан акцент на кардинальных
изменениях всей социальной ткани новой (цифровой) экономики и постиндустриального общества.
Ключевые слова: новая экономика, новая глобализация, социально-трудовое
развитие, факторы социально-трудового развития, модель "Труд 4.0"

30

ISSN 1605 – 7988. Економіка і прогнозування. 2020, № 1

Концепт "Праця 4.0" ...

A. Kolot, Doctor of Economics, Professor
Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work
Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman
ORCID 0000-0002-4393-9806
e-mail: kolot@kneu.edu.ua
O. Herasymenko, PhD in Economics, Associate Professor
Department of Innovation and Investment Management
Taras Shevchenko National University of Kyiv
ORCID 0000-0002-1122-1189
e-mail: gerasimenko_o_o@ukr.net

LABOR 4.0 CONCEPT: THEORETICAL-APPLICABLE
PRINCIPLES OF FORMATION AND DEVELOPMENT
The article presents a scientific and applied substantiation of the construct and
argumentation of the components of the new mental model of labor and employment
"Labor 4.0" as a social and labor reality of the beginning of the 21st century.
Theoretical and practical provisions are explained to explain the relationship between
changes occurring in the surrounding realms (technologies, institutions, etc.) with the
transformations of the sphere of labor and employment in their indivisible integrity.
The authors outline new aspects of labor in social activities of the beginning of the
21st century. Outlined the authors' vision of a new format of the model of labor and
employment, which is adequate to the conditions of the first half of the 21st century.
Defined the mega causes of the creation of a new platform of socio-economic and sociolabor development. The authors present external conditions of development and
internal characteristics of the model "Labor 4.0". It is emphasized that in the author's
theoretical construction "Labor 4.0" appears as a labor paradigm inherent in the new
economy on the technological basis of "Industry 4.0"; and as a platform and institution
for utilizing labor resources in the coordinates generated by the Fourth Industrial
Revolution. Revealed the features of the components of the new type of labor process,
that is, objects of labor, means of labor, and the working person.
Substantiated: the essence of the phenomenon of "Labor 4.0" through the prism and
social and labor dimension of the aggregate worker of the new (digital) economy;
globalization processes; forms and types of employment, and related relationships;
network based organization of work; content and trajectories of the development of
labor processes; labor income, in particular, their level, differentiation, tendencies and
dominant; and a new format of social and labor relations. Revealed the influence of
demographic component of stagnation of the global economy on social and labor
development. Identified the challenges for the social-labor sphere, benefits and losses
for the workers, and the new asymmetries of social-labor development that give rise
to the present and future formats of globalization.
The authors reveal the influence of the new technical and technological base
"Industry 4.0" on the formation of social and labor platform "Work 4.0". Formulated the
trends in the area of professional and qualification structure of labor in the new
economy and opportunities for expanding the professional field of activity. Emphasized
the phenomenon of digital work organization and the dramatic changes in the entire
social fabric of the new (digital) economy and post-industrial society.
Keywords: new economy, new globalization, social and labor development,
factors of social and labor development, model "Labor 4.0"
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