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СЕКТОРАЛЬНІ ЗМІНИ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ 
ПІД ВПЛИВОМ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

Туль Світлана Іванівна
старший викладач кафедри міжнародної економіки 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

У наш час цифрова економіка набуває глобального характеру. Діджиталізація 
є одним з головних драйверів трансформації світового ринку праці. Використання 
цифрових технологій у бізнес-операціях змінює форми праці, впливає на появу 
нових професій і спеціальностей, спрощує процедуру пошуку роботи, надає 
компаніям доступ до широкого пулу висококваліфікованих спеціалістів через 
online-майданчики, електронні біржі праці, фріланс- або краудсорсинг- 
платформи.

Діджиталізація докорінно змінює характер виробництва і способи реалізації 
компаніями товарів і надання послуг. Використання цифрових технологій 
транснаціональними корпораціями дозволяє продавати товари без значних 
вкладень у фізичну інфраструктуру на іноземних ринках. Діджиталізація сприяє 
підвищенню рівня конкурентоспроможності різних секторів глобальної 
економіки, під її впливом формується доступ до глобальних електронних 
ланцюжків створення вартості.

У наш час процеси діджиталізації впливають на появу нових професій не 
лише у технологічному секторі економіки, а також мають значний вплив на 
секторальні зміни світового ринку праці в цілому.

Банківський та фінансовий сектор зазнає значних змін під впливом процесів 
автоматизації, роботизації та використанням штучного інтелекту. Діджиталізація 
процесів збору та обробки даних, актуарних розрахунків, андеррайтингу впливає 
на якісні зміни структури трудових ресурсів у фінансовому секторі економіки. 
Найближчим часом у банківській та фінансовій сфері буде спостерігатися 
скорочення кількості працівників, які володіють базовими навичками (вміння 
рахувати, введення даних у облікові системи та їх обробка), в той час як потреба 
у працівниках із високотехнологічними навичками (розробка програмного 
забезпечення для здійснення фінансових операцій) та соціально-емоційними 
здібностями (клієнтоорієнтованість) буде зростати. За даними McKinsey Global 
Institute [3], до 2030 р. кількість працівників, робота яких буде поступово 
автоматизованою (касири, фахівці із виставлення рахунків, оператори з введення 
даних у облікові системи), скоротиться на 38%. Попит на розробників 
програмного забезпечення, аналітиків комп'ютерних систем, керівників 
комп'ютерних та інформаційних систем, представників служби підтримки
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клієнтів, фінансових аналітиків, менеджерів з кредитування та радників з 
персональних фінансів у банківському та фінансовому секторі буде зростати.

Цифрові технології та автоматизація процесів виробництва впливають на 
трансформацію гірничодобувних, нафтогазових галузей економіки. Повністю 
інтегровані цифрові платформи сприяють підвищенню ефективності видобутку 
корисних копалин, оптимізації використання необхідних ресурсів та 
обладнання, своєчасному виявленню та виправленню несправності обладнання, 
а також дозволяють управляти операціями в режимі реального часу 
дистанційно [1]. Зважаючи на ці трансформації у галузі, буде спостерігатись 
тенденція скорочення кількості зайнятих фізичною низькокваліфікованою 
працею (оператори електростанцій, водії транспортних засобів у копальнях, 
зварювальники) на 30% до 2030 р. Натомість видобувна промисловість буде 
залучати таких професіоналів, як технічні спеціалісти з електроніки, інженери 
та аналітики комп’ютерних систем, аналітики з управління, представники 
служби підтримки клієнтів.

У наш час запровадження штучного інтелекту та діджиталізація бізнес - 
операцій формують Промисловість 4.0, яка передбачає трансформацію 
виробничих функцій на заводах за рахунок інтенсифікації процесів колаборації 
між людьми та робототехнікою. Поетапна автоматизація виробничих процесів 
призведе до скорочення кількості працівників, зайнятих збіркою, пакуванням та 
маркуванням продукції на 50% до 2030 р. [3]. У той же час Промисловість 4.0 
буде потребувати фахівців нового покоління: розробників програмного
забезпечення, інженерів-коучерів, фахівців з бізнес-операцій, керівників першої 
ланки для працівників служби підтримки.

Поширення цифрових технологій мають значний вплив на трансформацію 
сфери торгівлі: автоматизовані системи самообслуговування замінюють касирів, 
роботизована техніка виконує роботу вантажників, машинне навчання дозволяє 
прогнозувати попит споживачів на товари та послуги. У наш час електронна 
комерція є найпоширенішим каналом реалізації товарів у світовій економіці. За 
даними Statista [2], у 2017 р. обсяги електронної комерції в усьому світі 
становили 2,3 трлн дол. США, і до 2021 р. її обсяги зростуть майже вдвічі 
(4,88 трлн дол. США). Тому найближчим часом буде спостерігатися скорочення 
обсягу робіт (на 25%), пов’язаних зі зважуванням, складуванням, 
навантаженням чи розвантаженням товарів. Натомість попит на професії у сфері 
обслуговування клієнтів (промоутери продукції, торговельні представники, 
фахівці з цифрового маркетингу) буде зростати швидкими темпами.

Необхідно зробити висновок, що діджиталізація сприяє формуванню 
унікальних технологічних навичок у працівників нового покоління. На 
світовому ринку праці спостерігається зростання попиту на висококвалі
фікованих спеціалістів з технічними навичками, які здатні вирішувати складні 
та нестандартні завдання. Проте вплив цифрових технологій на трансформацію 
робочих місць та появу нових професій є нерівномірним в усьому світі. Ступінь 
діджиталізації праці залежить від рівня розвитку країни, структури її економіки, 
якості освіти робочої сили та можливості швидкої адаптації до змін, які 
відбуваються на сучасному ринку праці.
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POJMOVE VYMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY PLNENIA -  
PRAVNOKOMPARATISTICKE ASPEKTY 

Cisko Lukas
JUDr., PhD., Advokatsky koncipient 

SITAr  & SALOKA, Advokatska kancelaria 
Kosice, Slovenska republika, Europska unia

I. Uvod
Clanok pojednava a skuma vybrane pravne instituty odvetvia sukromneho 

(obchodneho) prava so zretelom na ramec kupnej zmluvy v obchodovam. S ohladom 
na stanoveny limitovany rozsah clanku sa pokusame objasnif aspon niektore 
teoreticke vychodiska, viazuce sa na pravnu regulaciu tzv. sankcnych mechanizmov v 
obligacnych vzfahoch obchodnopravnych subjektov.

II. Pojmove vymedzenie zodpovednosti za vady plnenia
Pri skumam pravneho institutu zodpovednosti za vady plnenia, ktoreho 

inspiracne impulzy mozno vystopovaf uz v casoch rimskeho imperia, treba maf na 
zreteli, ze v doktrine obchodneho prava, co sa premieta aj do Obchodneho zakonmka 
(zakon c. 513/1991 Zb.) platneho v Slovenskej republike, tato zodpovednosf nie je 
tvorena ako samostatny druh zodpovednosti. Je obsiahnuta v jednotlivych zmluvnych 
typoch tohto sukromnopravneho kodexu. Mozno ju charakterizovaf ako 
najspecifickejs^ druh zavazkovej zodpovednosti, nakolko sa vzfahuje na porusenie 
odplatnych zavazkov a len pre pripad, ked’ sa porusenie zaklada na nedostatku 
predmetu plnenia, ak je mm vec alebo pravo [1]. Podla ustanovenia § 324 ods. 3 
Obchodneho zakonmka, ktore je ustanovemm kogentneho charakteru, dochadza ku 
zmene obsahu zavazku ex lege vadnym plnemm dlzmka, ak veritel nema pravo 
odstupif od zmluvy alebo toto pravo nevyuzije.

Ak povodny zavazok nezanikne odstupemm veritela, mem sa jeho obsah v 
zavislosti na narokoch veritela a povinnostiach dlzmka, vzniklych z vadneho plnenia.
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