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СОЦІАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Актуальність: Для високо розвинених держав започаткування нової 

економіки зробило можливим вихід із системної кризи індустріальної економічної 

моделі, через яку сталося зменшення первинного сектора економіки і більш 

інтенсивний розвиток четвертинного, до якого входять галузі виробництва і 

споживання знань. Нова економіка базується на знаннях, нових інформаційних 

технологій, нових бізнес-процесів, що розробляються в першу чергу людьми. 

Тому, дослідження та виявлення соціальних перспектив є актуальними сьогодні, 

бо саме людина стоїть в центрі нової економіки. 

Постановка проблеми: На сучасному етапі формування економічного 

мислення і середовища у світі є періодом становлення нової економіки. Для неї є 

характерним комбінація, в якій максимальна невизначеність майбутнього 

поєднується із високою динамікою розвитку, що супроводжується одночасним 

оновленням або ліквідуванням старих структур і створення нових. Тому постає 

питання щодо дослідження та вивчення можливих перспектив розвитку нової 

економіки. 

Результати досліджень: Поняття «нова економіка» ввійшло до широко 

наукового обговорення в кінці ХХ століття на противагу класичній економіці, 

проте досі і не сформувалось єдине тлумачення цього терміну. Як проявом нової 

економіки варто виділити глобалізаційні та інтеграційні процеси у світовій 

економіці, виникнення нових методів та засобів ведення бізнесу та перехід до 

принципів керування системи із самонавчанням, впровадженням інформаційних 

технологій у бізнес і, як наслідок, збільшення обсягів електронної комерції, 
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інноваційні методи, які використовують компаній, що у є причиною зростання 

конкуренції та значення нематеріальних активів і людського капіталу. Тісний 

зв’язок традиційного сектора економіки із новими елементами надає економічній 

системі принципово нової якості. [1] 

Якщо індустріальна економіка ґрунтувалася на оцінюванні вартості ланцюга 

"від виробника до споживача", то у новій інформаційній економіці у цей ланцюг 

додаються нові проміжні позиції, такі як дизайнери, аналітики тощо. Отже, нова 

економіка вимагає високоосвічених працівників, котрі зможуть в ній працювати, 

ніж економіка індустріальна. 

Основою виникнення соціальних суперечностей у новій економіці є 

посилення ролі інтелектуального капіталу. Висока динаміка розвитку в умовах 

нової економіки нематеріальних факторів, їхня нерівномірність та 

стрибкоподібність суперечить розвитку людського чинника. 

Люди, що не мають виняткових умінь, при новій економіці працюють у менш 

сприятливих умовах, їх можуть частіше звільняти. Необхідність розвитку 

здібностей, які стали особливо цінними у новій економіці, примушує людину 

вчитися і працювати за вузькою спеціальністю, а це лише скорочує можливості 

легкої і швидкої зміни місця роботи і професії. [2] 

Внаслідок цього виникають соціальні суперечності, які проявляються у 

формі: стрімкого зістарення вмінь та навичок у професійній площині та 

необхідності постійно розвиватися, вивчаючи нові актуальну предмети або 

змінювати свою професійну кар’єру, зменшення витрат на оплату праці і поява 

«техноеліт», зменшення захищеності та зростання конкурентних відносин між 

робітниками, стирання кордонів між робочим і неробочим часом. 

Проаналізувавши вище зазначені соціальні тенденції та суперечності нової 

економіки, можна виокремити певні соціальні перспективи, котрі будуть через 

певний проміжок часу. 

По-перше, людина буде більш обізнаною, матиме декілька вищих освіт. 

Оскільки, при швидких темпах нової економіки, буде неможливо працювати за 

одним фахом. Будуть потрібними працівники, котрі поєднують у собі знання, 
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наприклад, певних інженерних та економічних процесів розвитку організації, а 

також знання мов. 

По-друге, фріланс буде одним із ключовим видом діяльності людей. 

Оскільки, робота все більше набуватиме проектний характер, то компаніям буде 

не вигідно тримати в штаті вузькоспеціалізованих працівників. Вигідніше буде їх 

найняти на тимчасовій основі. Працівники, в свою чергу, зможуть поєднувати 

роботу на кількох проектах одночасно. 

По-третє, збільшиться кількість працівників у сфері обслуговування. Ті 

люди, котрі самі не зможуть чи не захочуть вчитися за декількома напрямами, 

постійно удосконалювати свої робочі здібності, будуть обслуговувати людей. 

Отже, можна зробити висновок, що розвиток нової економіки в подальшому 

спричинить як позитивні так і негативні  соціальні наслідки. Соціальні 

перспективи описують можливі тенденції майбутнього нової економіки. Але все 

буде залежати від самої людини, її бажань та прагнення досягти певних 

результатів. 
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