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Отже, правові межі здійснення грошово-кредитної політики в рамках ЄСЦБ 
являють собою розгалужену систему фінансового законодавства з чітко 
окресленими правами, повноваженнями і зобов’язаннями господарських 
суб’єктів.
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«Полтавський університет економіки і торгівлі»

м. Полтава, Україна

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ КРАЇН ЄС

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій безпосередньо впливає 
на якість життя населення, економічну ефективність бізнесу і держави, а також 
сприяє виникненню нових форм праці. Масове використання цифрових 
технологій (смартфонів, планшетів, ноутбуків, 3D-принтерів) швидко змінює 
традиційні моделі праці. Діджиталізація бізнес-операцій розмиває географічні 
кордони між країнами і створює в сучасному світі єдиний діджиталізований 
ринок праці.

У наш час лише в країнах ЄС сформовані основи для адаптації до нових 
форм дистанційної роботи з використанням цифрових технологій. Тому виникає 
необхідність у дослідженні ключових тенденцій у сфері праці, які формуються 
під впливом розвитку цифрових технологій, оскільки вони неминуче будуть 
впливати на діджиталізацію європейського ринку праці.

Діджиталізація ринку праці -  це нове явище у світовій економіці, яке 
передбачає експоненційне зростання кількості електронних бірж праці,
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віртуалізованих майданчиків, онлайн-платформ, які формують єдиний 
глобальний ринок праці.

Діджиталізований ринок праці характеризується такими особливостями: 
1) зростання обсягів робіт, виконаних за рахунок використання цифрових 
технологій; 2) збільшення кількості електронних бірж праці (посередників між 
працівниками і роботодавцями); 3) зростання загальної кількості незалежних 
самозайнятих професіоналів-фрілансерів; 4) поширення нових форм праці на 
основі укладання контрактів на тимчасове працевлаштування, нульових трудових 
договорів (zero hours contract -  трудовий договір, за яким роботодавець не гарантує 
працівникові щоденну зайнятість і оплачує тільки фактично відпрацьовані години); 
парасолькових договорів (umbrella contract -  трудовий договір, який складається з 
низки індивідуальних договорів); 5) поширення краудсорсингу -  залучення 
«розумного натовпу» для спільного пошуку ефективних бізнес-рішень.

Формування єдиного діджиталізованого ринку праці дає будь-якому бізнесу 
доступ до великої кількості мобільної робочої сили зі специфічними навичками 
для вирішення актуальних проблем. Діджиталізована праця передбачає 
виконання різних видів робіт працівником дистанційно від місця розташування 
роботодавця на основі використання цифрових технологій та мобільних додатків 
через електронні біржі праці («Upwork», «Freelancer», «Time etc.», 
«Clickworker», «PeoplePerHour» та ін.). У наш час транснаціональні корпорації 
для вирішення внутрішніх питань обробки даних звертаються за допомогою до 
позаштатних професіоналів через низку онлайн-платформ, що спрощує та 
пришвидшує процес пошуку необхідного пулу висококваліфікованих кадрів.

Проаналізувавши рівень сформованості діджиталізованого ринку праці у 
країнах ЄС, необхідно зазначити, що згідно дослідження Асоціації незалежних 
професіоналів та самозайнятих осіб (Association of Independent Professionals and 
the Self-Employed -  IPSE) у 2015 р. кількість незалежних самозайнятих 
професіоналів-фрілансерів становила 9,5 млн осіб, тобто 29% від загальної 
кількості самозайнятих та 4% від обсягу всієї робочої сили країн ЄС. Починаючи 
з 2000 р. загальна кількість незалежних самозайнятих професіоналів-фрілансерів 
зросла на 99% [1].

Найбільша кількість таких працівників сконцентрована у розвинутих 
країнах ЄС із розгалуженою сферою послуг. Незалежні самозайняті 
професіонали-фрілансери Великої Британії, Італії та Німеччини становлять 
більше половини самозайнятого населення ЄС, що працює на умовах фрілансу.

У країнах ЄС 30% незалежних самозайнятих професіоналів-фрілансерів 
виконують роботи у науково-технічному секторі, 15% -  у секторі охорони 
здоров’я та соціального захисту. Отже, можна стверджувати, що особливою
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рисою фрілансерів, які зареєстрували свою діяльність у країнах ЄС у порівнянні 
з фрінлансерами інших країн світу, є високий рівень їх підготовки (57% мають 
найвищий рівень кваліфікації та багаторічний досвід роботи).

Гендерна структура діджиталізованого ринку праці країн ЄС має такий 
вигляд: 53% серед незалежних самозайнятих професіоналів-фрілансерів
складають чоловіки, 47% -  жінки. Крім того, необхідно відзначити, що у 
інформаційно-комунікаційній, фінансовій та страховій сферах діяльності 
переважать фрілансери чоловічої статі (80% та 70% відповідно), у той час як у 
сферу охорони здоров’я та соціальної роботи (70%), а також у сферу освіти 
(56%) значною мірою залучені фрілансери жіночої статі.

Більшість незалежних самозайнятих професіоналів-фрілансерів (60%) у 
країнах ЄС -  це категорія працівників у віці 25-49 років. Другою за величиною 
категорія -  це люди віком 50-64 роки (30%). Європейські незалежні 
професіонали-фрілансери старші за переважну більшість працівників, які 
виконують роботи через електронні біржі праці у інших країнах світу, особливо, 
у порівнянні з країнами, що швидко розвиваються.

Звіт Фундації європейських прогресивних досліджень (FEPS) «Праця у 
європейській цифровій економіці» (Work in the European gig economy) свідчить, 
що для переважної більшості представників діджиталізованого ринку праці 
країн ЄС дохід від фріланс-діяльності не є основним. Лише у найбільш 
розвинутих європейських країнах (Австрія, Німеччина, Італія, Нідерланди, 
Велика Британія) доходи від такої діяльності становлять більше половини від 
загального доходу незалежних самозайнятих професіоналів-фрілансерів [2].

Зважаючи на пришвидшення процесів діджиталізації економіки країн ЄС та 
формування у майбутньому єдиного діджиталізованого ринку праці основним 
завданням урядів країн ЄС стає узгодження політик у сфері трудового 
законодавства. Згідно дослідження Міжнародної організації праці (МОП) і 
Європейського фонду «Робота в будь-якому місці в будь-який час і її вплив на сферу 
праці» (Working anytime, anywhere: The effects on the world of work) у Франції та 
Німеччині здійснюється пошук рішень на рівні компаній, а також розглядаються 
можливості внесення змін до існуючого законодавства у сфері праці і запровадження 
нових законів, пов’язаних з дистанційною працею. Наприклад, у ході останнього 
перегляду Трудового кодексу Франції з’явилось «право на дистанційну роботу» 
(le droit à la déconnexion) [3]. Крім того, у країнах ЄС діє Європейська рамкова угода 
про дистанційну роботу (European Framework Agreement on Telework). Однак більша 
частина таких ініціатив відноситься до формальної дистанційної зайнятості, в той 
час як основні проблеми, пов’язані з неформальною та тимчасовою дистанційною 
роботою з використанням цифрових технологій.
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