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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Розвиток цифрової економіки  в умовах нових соціально-еко-

номічних викликів і реалій у зв’язку з пандемією COVID-19 
сприяв поширенню дистанційних форм праці, що виявило низку 
супутніх проблем, таких як:  застарілість матеріально-технічного 
забезпечення; зміна формату та інструментарію праці, виникнення 
додаткових витрат на забезпечення трудового процесу тощо. 

Цифрова економіка змінює характерний для індустріальної фо-
рми виробництва жорсткий розклад робочого дня, роблячи гнуч-
ким використання людського капіталу працівника» [3]. 

Проте за умов праці в дистанційному режимі можливим є ви-
никнення труднощів з плануванням робочого часу та дотриман-
ням балансу роботи та особистого життя.   Збалансованість роботи 
та особистого життя має велике значення для запобігання профе-
сійного вигорання внаслідок, зокрема, незадоволення комуніка-
ційних потреб працівників.   
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З поширенням цифровізації різних сфер економіки все більшої ак-
туальності набуває проблема пошуку форм організації праці в умо-
вах віддаленої роботи, за яких її ефективність та результативність 
зростатиме при збереженні високого рівня задоволеності роботою.  

Крім того цифровізація суттєво впливає на зайнятість і ринок 
праці, зокрема є  передумовою нових можливостей для створення 
нових робочих місць [3]. 

Водночас продовжується процес формування нестандартних 
трудових відносин, поява нових інтернет-послуг та, відповідно, 
професій та компетенцій. 

 Працівник отримує швидку можливість перепрофілювання і 
самостійної організації праці в умовах віддаленого режиму, що по-
требує певного рівня особистої відповідальності та самодисцип-
ліни. Нові підходи до організації праці потребують розгляду пере-
ваг та недоліків віддаленої роботи. 

Позитивні аспекти: 
 автономія працівника; 
 гнучкість робочого часу; 
 потенціал для поліпшення роботи; 
 Баланс між працею та відпочинком; 
 Підвищення подуктивності праці. 
  Негативні аспекти: 
 потреба у безперервності зв'язку;  
 розмиття роботи та домашнього життя; 
 інтенсифікація роботи; 
 збільшення тривалості робочого дня;  
 скорочення періодів відпочинку  [4]. 
Окрім того перевагами віддаленої роботи є відсутність витрат 

на транспорт; використання передових комп'ютерних та телекому-
нікаційних технологій; виконання роботи у зручний для праців-
ника час; підвищення зосередженності на робочих завданнях (за 
умов чіткого відділення робочої зони вдома тощо). До недолікив 
можна віднести також необхідність планування та потребу поділу 
власного часу, де значну роль відіграватиме орієнтація працівника 
на результат. Наступною проблемою з позиції ринку праці є тран-
сформація зайнятості та поява її дистанційних форм можуть при-
вести по поширення нестійкої зайнятості., що передбачає корот-
костроковий характер трудових відносин і позбавлення 
працівників ключових елементів соціального захисту, властивих 
традиційним відносинам у сфері праці [3].  

Слід вживати заходів, аби віддалені працівники користувалися 
перевагами рівного ставлення і рівних умов із працівниками, які 
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працюють повний робочий час і перебувають у порівнянних ситу-
аціях щодо: захисту від дискримінації; охорони материнства; ви-
нагородження; передбаченого законом соціального забезпечення; 
доступу до навчання; безпеки та гігієни праці (особливо щодо ро-
боти на комп’ютерах); оплачуваної щорічної відпустки та оплачу-
ваних вихідних; права на асоціацію; припинення трудових відно-
син [1, с. 29].  

Таким чином, постає необхідність пошуку нових форм органі-
зації праці, які б дозволили ефективно використовувати людскі ре-
сурси, за умов високих результатів праці; впровадження відповід-
ного методичного супроводу та нормативно-правової бази.  
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