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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто напрями розвитку сфери інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Визначено основні тенденції у
зміні зайнятості в умовах інноваційного розвитку.
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ву інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх застосу-
вання в діяльності підприємств. Масове використання комп’ю-
терних систем і інформаційних технологій зумовлює перехід до
нових форм зайнятості, йде процес формування нових трудових
ресурсів за рахунок збільшення кількості зайнятих в інформацій-
ній індустрії. Внаслідок цього змінюються соціально-трудові від-
носини, значних змін зазнає структура зайнятості, змінюються
вимоги до кваліфікації зайнятих, зникають деякі старі та виника-
ють нові професії, значно зростає роль висококваліфікованого
спеціаліста, креативної особистості.

Постановка проблеми. Метою дослідження є узагальнення
сучасних тенденцій трансформації зайнятості в умовах розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій. Розширення спектру
послуг у сфері ІКТ і послуг на базі ІКТ відкривають можливості
для зростання зайнятості. Вони не тільки надають роботу та мож-
ливості працевлаштування у сфері ІКТ, але також мають важливе
значення для розповсюдження використання ІКТ у всій економі-
ці. ІКТ полегшують процес адаптації й технічного обслуговуван-
ня компаній — тим самим сприяючи їх продуктивності і конку-
рентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями про-
ведено ряд досліджень щодо перетворень у світовій економіці,
що відбуваються внаслідок розвитку інформаційно-комунікацій-
них технологій і формування глобального електронного простору
для економічної діяльності. До найвідоміших закордонних уче-
них, що займаються вивченням цих проблем, належать Д. Белл,
Е. Вільховченко, Дж. Гелбрейт, Л. Гохберг, В. Іноземцев, М. Кас-
тельс, К. Келлі, Р.Рейч, Р. Солоу, Д. Тапсот, Е. Тоффлер, Л. Ту-
роу та ін. Серед українських учених теоретичні та прикладні ас-
пекти проблем зайнятості населення набули розвитку в працях
З. Варналія, В. Герасимчука, О. Грішнової, А. Колота, І. Петро-
вої, В. Петюха, а дослідження інформаційного суспільства та
«нової економіки» проводять Н. Апатова, О. Гаврилюк, В. Геєць,
В. Ковтунець, В. Міщенко, М. Садовий, А. Чухно й інші науков-
ці. Однак проблеми зайнятості в умовах становлення інформа-
ційного суспільства все ще залишаються недостатньо дослідже-
ними. Особливо актуальним є дослідження впливу інформаційно-
комунікаційних технологій на зайнятість.

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація ви-
суває нові вимоги до робочої сили з точки зору її кваліфікації, за-
гальноосвітнього рівня, оскільки «людський фактор» є централь-
ним елементом нової моделі постіндустріального розвитку [1,
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с. 57]. Як зазначається в працях українського економіста А. Коло-
та відбувається зміщення акцентів на якість трудового потенціа-
лу, а отже, на якість освіти, розвиток нових компетенцій в умовах
становлення економіки знань [2, с. 74]. Розвиваючи тему підви-
щення значущості інтелектуальної власності, американський еко-
номіст Р. Рейч ввів поняття символічного фахівця, тим самим про-
тиставляючи фахівців матеріальної сфери і сфери нематеріальної
(символічної) [3, р. 32]. Новий етап НТП, на його думку, — це
ера складносистемного виробництва і людського капіталу. Сим-
волічний спеціаліст, на його погляд, — головна особа епохи, ко-
ли прогрес продуктивних сил не можна забезпечити чисто техніч-
ними факторами або однією лише раціоналізацією праці без ак-
туалізації сил саморозвитку, мотивації, співучасті і співтворчості
кожного. У тій мірі, в якій росте частка і значимість професій,
пов’язаних з володінням інформацією та особистими креативни-
ми якостями окремих осіб, збільшується і частка робочих місць,
пов’язаних з переробкою інформації у порівнянні з робочими міс-
цями, що спеціалізуються на переробці матеріальних чинників.
Величина прибутку підприємств більше залежить від ефективнос-
ті нових ідей. Правда, це не означає, що не треба дбати про ефек-
тивність організації виробництва стандартизованих матеріальних
благ, особливо якщо мова йде про масове виробництво нових то-
варів і послуг. Ефективне використання інформаційно-комуні-
каційних технологій (IКT) як у приватному, так і державному сек-
торі може значно сприяти соціальному і економічному прогресу
в країні.

Спостерігається підвищення інтелектуальної складової прак-
тично будь-якої праці, яка все більше пов’язана з виробництвом і
обробкою інформації. Досліджувати, аналізувати, розробляти, ор-
ганізовувати, керувати, консультувати, інформувати — ось типо-
ві для постіндустріальної економіки форми трудової діяльності.
Основною дійовою особою інформаційної економіки стає профе-
сіонал — висококваліфікований працівник розумової праці. Біль-
шість керівників вже сьогодні розглядають зростаючу популяр-
ність інтерактивних сервісів і соціальних медіа-каналів як перс-
пективний напрям у комунікаціях з клієнтами. Тому представле-
ність компанії в цифровому середовищі стає практичною необ-
хідністю.

Розвиток комп’ютерної техніки та засобів зв’язку приведе, на
думку Е. Тоффлера [4, с. 97], до зміни структури зайнятості, а в
поєднанні з посиленням інтелектуалізації праці до появи так зва-
них «електронних котеджів», які дозволять перенести роботу з
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офісу до дому працівника. Крім економії часу і скорочення
транспортних витрат, витрат на забезпечення централізованих
робочих місць, упровадження «електронних котеджів» призведе,
на думку Е. Тоффлера, до зміцнення сім’ї та посилить тенденції
до відродження привабливості для життя малих міст і сільських
поселень.

Широке використання можливостей ІКТ та Інтернету в до-
машніх умовах створює ряд вигод для користувачів. Очевидно,
що будь-яка фірма, дозволяючи робочим працювати вдома (що
дозволяє створити «гнучкий робочий графік» і більш оптимізо-
ваною використовувати робочі години), може активно впливати
на структурні параметри своїх виробничих витрат. Інші можли-
вості включають освіту он-лайн, пошук роботи і житла он-лайн;
Інтернет також відкриває широкий діапазон нових споживчих
послуг, включаючи он-лайнове відвідання магазину і управління
своїми рахунками в банках з дому [5].

Роль IКТ у розвитку ринку праці може бути розглянута в кон-
тексті як мінімум трьох перспектив розвитку (рис. 1). Перша —
потреба в сприятливому інвестиційному кліматі для приватних
фірм, що включає доступ до широкої інфраструктури IКT і по-
слуг.

Зміцнення
інфраструктури ІКТ

Сприяння виробництва
в ІКТ-секторі

Використання ІКТ
для ефективнішої
роботи підприємств

та організацій

ІКТ та розвиток ринку праці

Рис. 1. Шляхи використання ІКТ для розвитку ринку праці

Друга перспектива полягає в діловому використанні IКT. Ви-
користання IКT може зменшити операційні витрати, підприємст-
ва та організації отримують інформацію про нові можливості рин-
ку і розширюють шляхи збуту продукції і послуг. Приватні фірми
інвестують в IКT, щоб стати продуктивнішим і конкурентоспро-
можнішими.

Третя перспектива — просування IКT-сектора безпосередньо.
Виробництво продукції IКT і послуг представляє само собою важ-
ливий напрям розвитку економіки країни, який може створити
можливості для росту приватних фірм. Можливості з’являються
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як у виробництві, так і в наданні послуг, які створюють доступ до
IКT. Наприклад, замовлення різних форм програмування ділово-
го процесу, розвиток мікропідприємств, бізнес у мобільному сек-
торі.

Всі три аспекти розвитку ринку IКT доречні. Проте, їх приро-
да і значення змінюються, залежно від специфічної ситуації і по-
літичних пріоритетів. Так, Всесвітній економічний форум (ВЕФ)
опублікував черговий глобальний звіт про розвиток інформацій-
них технологій [6]. Він оцінює розвиненість інфраструктури, ре-
гулювання і кон’юнктуру ринку, готовність і глибину викорис-
тання людьми, бізнесом та урядами інформаційно-комунікацій-
них технологій. Цього разу в дослідженні враховувалися дані по
138 країнам за 2010—2011 роки.

Індекс розвиненості інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) оцінюється впливом ІКТ на економічний розвиток і конку-
рентоспроможність країн. З його допомогою вимірюється, зокре-
ма, готовність країн до ефективного використання ІКТ за трьома
вимірами: загальна середу для розвитку ІКТ (бізнес-клімат, зако-
нодавче регулювання та інфраструктура), готовність трьох основ-
них груп до плідної використання ІКТ (індивідуальних громадян,
бізнесу та національних урядів) і дійсне використання найсучас-
ніших доступних мережевих технологій. Як зазначив старший
керуючий і голова центру з інформаційних технологій і телеко-
мунікацій ВЕФ Алан Маркус, інновації та ІКТ надали вирішальне
значення на довгострокове зростання країн. Тому, на його думку,
ті країни, які «повністю інтегрують нові технології і посилюють
вплив інформаційної революції на свій розвиток і стратегію зрос-
тання, закладають фундамент для конкурентної і життєздатної
економіки в майбутньому». Висновку Алана Маркуса цілком
можна повірити, ознайомившись з даними наведеного в звіті рей-
тингу розвиненості ІКТ.

У Звіті про розвиток інформаційних технологій перші п’ять
рядків займають відповідно Швеція, Сінгапур, Фінляндія, Швей-
царія та США. Причому серед них тільки один новачок — Фін-
ляндія, яка в 2009—2010 рр. займала шосту строчку рейтингу.
Другу п’ятірку сформували Тайвань (підйом на п’ять пунктів),
Данія (перш займала третє місце), Канада (опустилася на одну
сходинку), Норвегія (раніше перебувала на 10 місці) і Корея (під-
нялася на 5 пунктів). Якщо говорити про Україну, то на цей раз
наша країна зайняла 90 місце. Незважаючи на збереження зна-
чення свого індексу розвиненості інформаційно-комунікаційних
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технологій (3,53), країна втратила 15 місць протягом останніх
двох видань. Наша країна знову пропустила вперед таких «тех-
нологічних лідерів», як Перу, Пакистан, Албанію, Монголію то-
що (табл. 1).

Таблиця 1
ІНДЕКС РОЗВИНЕНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рейтинг 2010—2011 Рейтинг 2009—2010 Зміна

Швеція 1 1 —
Сінгапур 2 2 —
Фінляндія 3 6 3
Швейцарія 4 4 —
США 5 5 —
Тайвань 6 11 5
Данія 7 3 –4
Канада 8 7 –1
Норвегія 9 10 1
Корея 10 15 5
Китай 36 37 1
Індія 48 43 –5
Бразилія 56 61 5
Росія 77 80 3
Україна 90 82 –8

Джерело: The Global Information Technology Report 2010—2011

При цьому варто відзначити, що по ряду параметрів станови-
ще України оцінюється непогано. Україна займає «середні «по-
зиції за рівнем розвитку телекомунікаційної інфраструктури та
використання населенням телекомунікаційних технологій, вклю-
чаючи Інтернет. Так, у рейтингу країн зі сприятливим для розвит-
ку ІКТ-інфраструктури нашій країні відведено вже 48 місце. А за
рівнями готовності населення до використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій і їх безпосереднього використання на-
селенням Україна отримала відповідно 28 і 84 місця.

Як слабку сторону можна відзначити низький рівень викорис-
тання інструментів ІКТ для підвищення ефективності державного
управління. У держсекторі процеси надання державних послуг
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поки не інтегрують нові можливості інформаційних технологій.
Загальну картину за даними Всесвітнього економічного форуму
«псують» такі показники: особливо непривабливі ринкові умови,
які пропонує Україна (128-е місце) і складність нормативно-
правової бази (122) для освоєння ІКТ, а також низькі рівні готов-
ності до використання і безпосереднього використання ІКТ з бо-
ку бізнесу (106) і держсектора (122).

Доступність благ нових технологій, особливо інформаційних
та комунікаційних, згідно з декларацією Цілей розвитку тисячо-
ліття, — має стати стратегічною задачею для держави у співпраці
з приватним сектором. Таким чином, ефективне використання
IКT може сприяти розширенню зайнятості в приватному та дер-
жавному секторах.

Традиційно, сектор ІКТ був прерогативою великих держав-
них корпорацій і транснаціональних корпорацій (ТНК). Так, ви-
робник і продавець комп’ютерів компанія DiaWest прогнозує
збільшення ІТ-ринку України на 10—15 % у 2012 році. Таке не-
значне зростання пов’язане з очікуванням другої хвилі кри-
зи. Представник компанії DiaWest зазначив, що у 2011 році
український ІТ-ринок зріс на 30 % до 1,3 млрд євро. Компанія
DiaWest повідомила про плани збільшити товарообіг на 20 %,
або на 64 млн гривень до 384 млн гривень у 2012 порівняно з
2011 роком.

Необхідно підкреслити і той принципово важливий аспект
оцінок провідних американських економістів щодо ролі вкладу
інформаційної інфраструктури та ІКТ у темпи економічного зрос-
тання і зростання продуктивності праці. На відміну від багатьох
інших інфраструктурних галузей, широке розповсюдження інфор-
маційної інфраструктури та ІКТ супроводжується появою нема-
теріальних форм капіталу, які в цілому збільшують розмір вкладу
інформаційної інфраструктури та ІКТ у темпи економічного зрос-
тання і зростання продуктивності праці. Зокрема, згідно з розра-
хунками С. Олінера, Д. Сайкеля і К. Штіроха, у 2000—2003 рр.
розмір щорічних нематеріальних інвестицій в економіку США
склав більше 1 трлн дол, з яких 14 % припало на частку комп’ю-
теризованої інформації, а 13 % — на частку торгової марки (брен-
ду) фірм і корпорацій [7].

Необхідність авансування капіталу раніше означало, що прог-
рес у сфері ІКТ-ринку був сферою впливу великих підприємств.
Дійсно, велика частина пов’язаних з ним технологій бізнесу та-
ких послуг, як зберігання даних і розробка програмного забезпе-
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чення є можливими для великих компаній. Тим не менш, є також
важлива роль для малого бізнесу. Багато нових робочих місць в
ІКТ можуть бути організовані на мікро- та малих підприємствах.
Як зазначається в доповіді Всесвітнього саміту інформаційного
суспільства (WSIS), мільйони людей у країнах, що розвиваються,
знайшли нові можливості отримання доходів у секторі ІКТ — на
формальних чи неформальних підприємствах [8]. Наприклад, у
той час як близько 60 000 осіб зайняті у формальному сектор ІКТ
у Камеруні, за оцінками, ще 200 000 працюючих у неформально-
му секторі ІКТ. В Єгипті у секторі ІКТ, а також на підприємствах
в ІКТ-послугах працювало близько 182000 осіб у 2009 р., в той
час як в Індії, офіційний ІКТ-сектор зайнятості склав 2,5 млн у
2004/05 році. Незважаючи на зниження з 2000 року, формальним
ІКТ-сектором зайнятість у Малайзії становила близько 479 тисяч
у 2007 році. У Бразилії, у 2006 році близько 1 млн осіб, або 3,8 %
бізнес-сектор робочої сили, були зайняті у сфері ІКТ-сектора —
близько 80 % з яких були у формальному секторі і 20 % у нефор-
мальному секторі.

Робота в секторі ІКТ виявилася більш продуктивною ніж в
інших секторах. Серед багатьох країн темпи росту продуктивнос-
ті праці протягом періоду 2000—–2009 рр. були, як правило, ви-
щі в секторі ІКТ, ніж для всіх інших видів економічної діяльнос-
ті, доходність від ІКТ була на достатньо високому рівні, про що
свідчить високий рівень інвестицій у сферу інформаційно-кому-
нікаційних технологій (табл. 2).

Дані, представлені в табл. 2, підтвердили, що доходність сек-
тору ІКТ в Україні є достатньо високою, що обумовлено перш за
все відносно низькою у порівнянні із західними країнами заробіт-
ною платою в цій сфері. Більше того, у співробітників ІКТ-
сектору, як правило, вище середнього рівень освіти, і вони молод-
ші, ніж співробітники в інших секторах. Крім того, робочі місця в
сфері ІКТ-сектора часто сприймаються як бажані через верти-
кальну мобільність, професійну безпеку та доступність навчан-
ня [9].

Для стимулювання розвитку індустрії програмного забезпе-
чення в Україні та для підтримки вітчизняного IT-ринку 23 січня
2012 р. зареєстрований у Верховній Раді законопроект № 9744
«Про внесення змін до Податкового кодексу України», в якому
пропонується парламенту звільнити ІТ-підприємства від сплати
податку на додану вартість у рамках спеціального режиму оподат-
кування з 1 січня 2013 року.
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Спеціальний режим оподаткування пропонується ввести до
2017 року з метою проведення економічного експерименту для
збільшення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
IT-галузі, збільшення робочих місць у галузі на 20 % і розвитку
галузевої системи освіти і науки. Цим проектом пропонується
встановити податок на доходи фізичних осіб, які працюють на
ІТ-підприємствах, у розмірі 5 % і податок на прибуток підпри-
ємств — у розмірі 16 %, розмір яких на сьогодні становить 15 % і
21 % відповідно.

Таблиця 2
ДОХОДИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В СФЕРІ ІКТ

Доходи від діяльності в
сфері ІКТ, у % від ВВП

Інвестиції в ІКТ,
у % від доходу

2000 2009 2000 2009

Світ 2,9 3,1 26,7 18,5

Європа та Централь-
на Азія 2,5 2,8 26 25,5

Білорусь 1,5 2,1 28,8 41,3

Болгарія 3 5,1 14 22,5

Чеська республіка 4,5 3,8 47,1 10,5

Естонія 5,1 4,5 17,6 13,3

Грузія 3,5 6,9 65,4 30,9

Німеччина 2,7 2,5 17,4 10,6

Угорщина 6,7 3,8 16,9 9,8

Молдова 3,9 10,1 67,9 35,7

Польща 4,1 3,9 19,4 14,4

Російська Федерація 2 2,6 11,5 …

Іспанія 3,2 4,1 36,7 11,7

Туркменістан 0,9 0,7 9 …

Україна 3,7 5,7 23,1 31,4

Британія 3,7 4,3 30,4 ….

Сполучені Штати 3 2,8 25,3 15,6

Джерело: дані Світового банку доступні за електронною адресою: http://sitereso-
urces.worldbank.org
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Висновки з проведеного дослідження. Робота у сфері ІКТ і
послуги на базі ІКТ відкривають можливості для зростання зай-
нятості. ІКТ полегшують процес адаптації й технічного обслуго-
вування компаній, тому уряду потрібно працювати з приватним
сектором, щоб створити інвестиційний клімат і ділове середо-
вище, які стимулюватимуть використання IКT як у межах при-
ватних фірм, так і на держпідприємствах. Потенціал IКT може
реалізовуватись через адекватну інфраструктуру і навички, для
того, щоб ринок праці розвивався ефективно.
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