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ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРАЦІ:  
ПРАЦЯ НА ПЛАТФОРМАХ ТА НЕРІВНІСТЬ 

Майбутнє праці людини знаходиться під впливом цілої низки 
викликів і загроз, ризиків і можливостей. Цифровізація в умовах 
індустрії 4.0 та глобалізація змінили наше життя і формати праці. 
Разом з тим рецесія, викликана пандемією Covid-19, ще більше 
поглибила ці виклики та загрози, трансформувала підходи до 
державного управління і колективної взаємодії на всіх рівнях. 
Криза Cоvid-19 стала «чорним лебедем», який пришвидшив і без 
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того стрімкі процеси перетворення ринку праці в рамках цифро-
вих платформ, де компанії і користувачі надають послуги за за-
питом. Економіка за запитом (on-demand economy), праця 4.0, 
платформи, непередбачувані події-акселератори трансформацій, 
нові бізнес-формати і моделі, призупинення глобалізації, глоба-
льна рецесія, макроекономічні нескорельовані шоки і нестабільна 
зайнятість, нові ціннісні орієнтири розвитку людства, криза нео-
лібералізму і політична поляризація – це далеко не повний пере-
лік причин і трендів, що формують нову економічну та соціальну 
реальність, в Україні зокрема [1–4].  

Очевидно, що теперішня глобальна рецесія, спричинена пан-
демією COVID-19 [2] у тандемі з 4IR, агресивно впливає на ри-
нок праці – робочі місця переходять зі спадаючих сфер до нових 
ролей в індустрії 4.0. Водночас сучасна рецесія несе в собі коло-
сальні загрози через подальше зростання бідності та зубожіння 
тих людей, доходи яких є низькими, на рівні «виживання». Тож 
технології 4.0 прискореними темпами вторгаються у світ праці. 
Професії стають гібридними: роботодавці та клієнти вимагають 
міждисциплінарних навичок і компетенцій. Стала очевидною на-
гальна потреба масової перекваліфікації та підвищення кваліфі-
кації в усіх без винятку секторах економіки, що пов’язано з циф-
ровізацією, дистанційними формами роботи. 

Платформи та зайнятість. Цифрові платформи – це системи та 
інтерфейси, які утворюють комерційну мережу або ринок, що 
сприяє здійсненню транзакцій «бізнес для бізнесу» (B2B), «бізнес 
для споживача «(B2C) або навіть «споживач до споживача»(C2C) 
[5]. Вони можуть пропонувати певний набір інструментів, які до-
зволяють користувачам конструювати власні продукти, послуги 
або ринки. 

Актуальною у контексті аналізу капіталізму платформ, як 
сформованої в останнє десятиліття моделі економіки, є праця 
британського вченого Ніка Срничека «Platform Capitalism» 
(Srnicek, 2016). Тенденція норми прибутку до зниження призвела 
до того, що капіталізм зіштовхнувся з кризою, це сприяло його 
тяжінню до реструктуризації. Виникла потреба в побудові нового 
способу накопичення капіталу. У 1990-х роках компанії перейш-
ли в Інтернет-сферу, однак вона виявилася надто переоціненою 
інвесторами, що знайшло свій прояв у бульбашках дот-комів. 
Однак зміни в економіці на основі технологій виявилися незво-
ротними. Колективне співробітництво та знання стають джере-
лом створення вартості в нематеріальній або цифровій економіці. 
Поширення набули технологічні платформи, що стали центрами 
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зайнятості для багатьох пошукачів роботи, джерелом товарів і 
послуг, проведення дозвілля, надали компаніям, громадським ор-
ганізаціям та урядам алгоритмічний контроль за мільярдами лю-
дей. Платформи як дистанційні формати організації економічно-
го і соціального життя трансформують працю, яка «стає все 
більше нематеріальною, орієнтованою на маніпуляції з символа-
ми та відчуттями», хоча частка знань в матеріальних товарах не-
одмінно зростає. У міжнародній статистиці вони визначаються як 
наукомісткі послуги (knowledge intensive services). Світ праці став 
дуже залежним від функціонуючих платформ, їх відкритості, 
умов праці. Поряд з цим росте незахищеність користувачів плат-
форм, а вплив алгоритмів, водночас, посилює соціальну неспра-
ведливість. 

Отже, цифрові платформи на основі алгоритмів трансформують 
наше життя. Базова бізнес-модель, на якій ґрунтувався капіталізм, 
була переважно пов’язана зі сферою матеріального виробництва. 
Однак розвиток великих даних призвів до того, що «розвинений ка-
піталізм ХХІ століття поступово вибудувався навколо завдання до-
бування та використання особливого типу сировини — даних» [6; 
7], що супроводжувалося потребою нівелювання закономірності 
норми прибутку до зниження. Відповідно, з’явилася нова бізнес-
модель. Тім О-Райлі називає це новими бізнес-мапами, хоча, зви-
чайно, у ширшому контексті щодо використання нових технологіч-
них можливостей розвитку економіки з використанням платформ. 

Отже, нова бізнес модель — це «потужний новий тип фірми  
платформа» [6, с. 75]. Окрім того вона виникла через внутрішню 
потребу ефективного управління даними. Як наслідок: платфор-
ми стали ефективним способом монополізації, виведення, аналізу 
і використовування зростаючих обсягів зареєстрованих даних. 
Особливості такої моделі – її швидке розповсюдження в економі-
ці. Такі потужні технологічні компанії, як Google, Facebook, 
Amazon, динамічні стартапи Uber, Airbnb, промислові лідери GE, 
Siemens, провідні гравці в сільському господарстві John Deere, 
Monsanto та багато інших – усі вони використовують платформи. 
Масштабування, мережеві ефекти, доступ до більших видів дія-
льності, накопичення даних природнім шляхом перетворюють бі-
знес-моделі платформ на монополію, в чому й вбачається ризик і 
пересторога для економіки. Сучасні компанії на основі платформ 
використовують технології, знижуючи велику ієрархічну систему 
менеджерів (або фірм постачальників). Замість цього застосову-
ється «однорангова мережа на основі алгоритмів, репутаційної 
системи і динаміки ринку» [7, с. 120]. 
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Експерти наголошують на ризиках використання штучного ін-
телекту, застерігають щодо маловідомих алгоритмів, які керують 
економікою. Вони стверджують, що штучний інтелект забирати-
ме у працівників дедалі більше робочих місць, в інтелектуальній 
сфері зокрема. Як вихід пропонується універсальний базовий до-
хід, що є певним грошовим гарантованим мінімумом для життя. 
Отже, з часом прибутковий податок з фізичних осіб перестане 
бути джерелом доходу держави. Альтернативою можуть стати 
податки Пігу на економічну діяльність з негативними наслідка-
ми, «податок на фінансові транзакції чи перерозподіл корпорати-
вних прибутків, що перешкоджають інвестиціям в людський ка-
пітал та реальну економіку» [7, с. 302—303]. Отже, алгоритмічні 
системи не тільки створюють нові послуги, а й трансформують 
суспільство. 

До речі, в Україні, як країні з високим рівнем розвитку IT-
сфери, локальні платформи набирають стрімких обертів (Uklon, 
Freelancehunt.ua, Upwork.com, Kabanchik.ua, globalfreelance.ua, 
Freelance.ua). За дослідженням International Labour Office (2018) в 
2013—2017 рр. Україна лідирує за зайнятістю на цифрових плат-
формах (перше місце в Європі та четверте місце у світі). Вимір-
никами тут є сума фінансових потоків і кількість завдань 
(macrotasks i microtasks). Як не дивно, за даними цього джерела 
наша країна водночас посідає перше місце у світі в «IT-
фрилансі». Зокрема, близько 3 % української робочої сили залу-
чені до онлайн роботи, а 18 % вітчизняних офісних працівників 
спробували себе в цифровій роботі та розглядають можливість 
повністю перейти на неї; один із двох розглядає роботу на циф-
рових платформах як додаткове джерело доходу [8, с. 4].  

Нерівність. Антропологи, проривні менеджери та експерти 
одностайні: «до людської праці не можна ставитися як до зайвих 
витрат», бо це призведе до важких наслідків. За даними Інституту 
McKinsey в останні три десятиліття відбулося колосальне падіння 
прибутків родин. Особливо це стосується розвинених країн. Там 
за 2005—2014 рр. скорочення доходів або відсутність їх зростан-
ня відчували 65—70 % родин, що складає 540—580 млн осіб [7]. 
Однак є люди, які отримали доступ до «супер грошей». Надвисо-
кі прибутки для винагородження топ-менеджерів і «суперзірок» 
для компаній стали нормою. Але «звичайних працівників сприй-
мають як зайві витрати», які потрібно мінімізувати, оптимізува-
ти, урізати Нині виконавчі директори українських державних 
компаній заробляють в 300—400, а той 1000 разів більше, ніж 
громадяни країни, на яку ці менеджери працюють [9]. Оплата 
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праці топ-чиновників в Україні чим далі стає абсолютно не 
пов’язаною з продуктивністю. У США виконавчі директори ком-
паній мають доходи у 373 рази більші, ніж звичайні працівники. 
Зникає середній клас, причиною чого є нерівномірний розподіл 
результатів економічного і науково-технологічного зростання. 

Висновок. На сьогодні ми маємо мультикаузальний характер 
проблем на національних ринках праці та в глобальних масшта-
бах. Перша проблема витікає із глобальної тенденції розвитку 
капіталізму, перманентної економічної кризи, в якій він знахо-
диться, пов’язаній з падінням норми прибутку. Друга пов’язана з 
розгортанням четвертої індустріальної революції, її впливом на 
вимоги до технологічності праці, її характеру та форм. Третя 
проблема пов’язана із медичною проблемою COVID-19, що ви-
кликала рецесію в глобальних масштабах, створила новий світ 
праці — праці на платформах і праці в дистанційних форматах, 
посилила ризики для працюючих і підвищила безробіття. Четвер-
та проблема – це взаємозв’язок і залежність подальшого розвитку 
«капіталізму платформ», розгортання четвертої індустріальної 
революції і адаптація економік, ринків праці зокрема, до міждис-
циплінарних викликів кризи COVID-19. П’ята проблема – це зро-
стаюча нерівність. Водночас, слід визнати, що ринок праці підда-
ється впливу внутрішньої кризи власне капіталізму, а отже й його 
ідеологічної кризи, яка викликана втратою суспільствами довіри 
до неоліберальної концепції управління економікою та бізнес-
моделей, що на ній базуються.  
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Глобалізація з кожним роком усе більше впливає на усі сфери 
життя. Прояви впливу глобалізації на економіку є особливо від-
чутними. Безумовно, не лишився осторонь цих процесів і ринок 
праці. Розглядаючи зайнятість населення у контексті глобаліза-
ційних процесів перш за все слід звернути увагу на те, що глоба-
лізація економіки впливає на ринок людського капіталу нашої 
країни у двох аспектах: прямо через міграційні потоки та поси-
лення попиту на робочу силу з боку транснаціональних компаній, 
що спричиняє поступову інтеграцію національного ринку праці в 
глобальний; та опосередковано через різноманітні канали і чин-
ники, до яких насамперед слід віднести прямі іноземні інвестиції 
і міжнародну торгівлю, зміну курсу національної валюти, зміну 


