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У статті досліджено вплив інформаційного суспільства на розвиток ринку праці. Визначено характерні 
ознаки, умови та проблеми функціонування віртуального ринку праці. Проаналізовано особливості, переваги 
і загрози використання фрілансу як перспективної форми організації трудових взаємин. Обґрунтовано реко-
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В статье исследовано влияние информационного общества на развитие рынка труда. Определены ха-
рактерные признаки, условия и проблемы функционирования виртуального рынка труда. Проанализированы 
особенности, преимущества и угрозы использования фриланса как перспективной формы организации тру-
довых отношений. Обоснованы рекомендации по регулированию правовых, организационных и экономиче-
ских аспектов функционирования виртуального рынка труда.
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INFORMATION SOCIETY

The article investigates the influence of the information society on the development of the labor market. The 
characteristic features, conditions and problems of functioning of the virtual labor market are determined. The fea-
tures, advantages and threats of freelance usage as a perspective labor relations organization form are analyzed. 
The recommendations for the regulation of legal, organizational and economic aspects of the virtual labor market 
functioning are substantiated.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В Україні відбувається інтенсивна 
інформатизація більшості сфер людського 
життя та діяльності. Новітні інформаційні 
технології стають визначальними чинниками 
соціально-економічного та інтелектуально-
духовного розвитку українського соціуму. 
Специфічною рисою інформаційної сфери 
сучасного суспільства є її вплив на всі галузі 
суспільного життя, причому прояви такого 
впливу є вельми різноманітними. Головними 
чинником суспільних змін стають виробни-
цтво та використання інформації. Знання 
перетворюються на вищу цінність і основний 
товар, який лежить в основі формування 
нової соціальної структури суспільства, а 
також нових моделей управління. Особливо 

суттєвим є вплив інформатизації на ринок 
праці. Постійно змінюються зміст і характер 
праці, виникають нові форми організації праці 
та зайнятості, змінюються соціально-трудові 
відносини. Такі тенденції посилюють інтерес 
до теоретичного осмислення особливостей 
розвитку ринку праці та пошуку напрямів його 
регулювання і приведення у відповідність до 
вимог життя.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вплив інформаційних технологій на 
ринок праці є предметом дослідження бага-
тьох науковців та практиків. Питання зайня-
тості в інформаційному суспільстві дослі-
джені у низці наукових праць [3; 4; 5; 7]. Різні 
аспекти функціонування віртуального ринку 
праці вивчали такі вітчизняні та зарубіжні 
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науковці, як Ж.В. Балабанюк [2], І.М. Новак 
[8], У. Давідов, М. Малон [15], Дж. Ніллес [16]. 
Результати дослідження фрілансу представ-
лені у працях О.Є. Кузьміна, Н.Ю. Солярчук 
[6], С.М. Савченко [12], Д.О. Стребкова [14].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас актуальність 
і практична значущість вивчення, система-
тизації та оптимізації впливу інформаційних 
технологій і віртуалізації соціально-трудових 
відносин на подальший розвиток національ-
ного ринку праці викликають необхідність 
подальших досліджень у цьому напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення впливу 
інформаційного суспільства на розвиток ринку 
праці, виявлення характерних ознак, умов та 
проблем функціонування віртуального ринку 
праці, переваг і загроз використання фрілансу 
як перспективної форми організації трудових 
взаємин на віртуальному ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний період характеризується 
постійним зростанням впливу інновацій на 
соціально-економічний розвиток країни. Най-
помітніше місце в цих процесах посіли інфор-
маційні та комунікаційні технології, застосу-
вання яких зумовило появу якісно нового типу 
соціального устрою – інформаційного сус-
пільства.

Науковці розуміють інформаційне суспіль-
ство як нову історичну фазу розвитку цивілі-
зації, у якій головними продуктами виробни-
цтва є інформація і знання [5].

Наслідками інформатизації є підвищенням 
ролі інформації і знань у житті суспільства, 
зростання частки інформаційних продуктів 
і послуг у валовому внутрішньому продукті, 
створення глобального інформаційного про-
стору, який формує симбіоз інформаційної 
взаємодії людей, суб’єктів господарювання, 
країн, полегшує доступ до світових інформа-
ційних ресурсів.

Інформаційне суспільство – це суспіль-
ство, орієнтоване на людей, відкрите для всіх 
і спрямоване на розвиток, в якому кожний 
може створювати інформацію і знання, мати 
до них доступ, користуватися і обмінюватися 
ними, даючи змогу окремим особам, грома-
дам і народам повною мірою реалізувати свій 
потенціал, сприяючи своєму сталому розви-
тку і підвищуючи якість свого життя [4].

В умовах інформаційного суспільства 
інформація стає визначальним виробничим 
ресурсом, а знання – вирішальним чинником 
виробництва.

Інформатизація, поширення цифрових 
технологій змінюють поведінку людей в роботі 
і в спілкуванні. Широкі функціональні можли-
вості сучасної комп’ютерної техніки і доступ 
до інтернет-ресурсів створюють умови для 
спільної роботи на національному і навіть 
міжнародному рівні в режимі реального часу 
практично в будь-якому виді діяльності. Зміна 
уявлення про традиційне робоче місце, поши-
рення гнучкої зайнятості, технічна і соціальна 
мобільність руйнують залежність працівників 
від географії і ринків. Полегшений доступ до 
ресурсів розвитку сприяє удосконаленню як 
самих співробітників, так і результативності 
операційної діяльності.

Функціонування економіки в умовах інфор-
маційного суспільства трансформує зміст і 
характер праці. Ці зміни виявляються у:

– підвищенні рівня інтелектуалізації праці;
– тому, що результат праці все частіше 

залежить від уміння орієнтуватися в інформа-
ційних потоках, вибирати оптимальні методи 
та прийоми їх обробки і систематизації, здат-
ності генерувати оригінальні ідеї та продуку-
вати інновації;

– наявності необхідних знань, навичок, 
компетенцій та досвіду, спроможності про-
дукувати інновації, що знижують залежність 
носія робочої сили від роботодавця;

– тому, що знання та вміння разом з 
комп’ютерними технологіями у більшості сфер 
діяльності виявляються основним джерелом 
зростання продуктивності та якості праці;

– появі можливостей дистанційного вико-
нання операційних функцій працівниками, що 
змінює традиційне уявлення про робоче місце 
(обмін результатами праці та співробітництво 
між працівниками може бути налагодженим 
у віртуальному середовищі за допомогою 
інформаційно-комп’ютерних технологій).

Розвиток інформаційного суспільства змі-
нює не тільки процес, але й форми організа-
ції праці. Інформатизація трудових процесів 
формує передумови для існування і розвитку 
віртуального ринку праці.

Загалом ринок праці є системою еконо-
мічних механізмів, норм та інститутів, які 
забезпечують відтворення робочої сили та 
її використання [3]. Він є певним економіч-
ним простором, тобто сферою працевлашту-
вання, в якій взаємодіють покупці і продавці 
робочої сили [13, с. 10].

У класичному розумінні ринок праці фор-
мують потенційні кандидати, роботодавці, 
наймані працівники та їх об’єднання (проф-
спілки), держава в особі органів центральної і 
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місцевої влади, а також цивільні та міжнародні 
організації. Інформатизація економіки і роз-
виток інформаційного суспільства доповню-
ють цей перелік штучним інтелектом (ЕОМ), 
який через інтернет-ресурси поєднує суб’єктів 
ринку праці, даючи їм змогу ефективно вза-
ємодіяти у віртуальному середовищі.

На відміну від класичного ринку, віртуаль-
ний ринок праці характеризується такими 
ознаками:

– результатом використання робочої сили 
є інформаційний товар (послуга) або інте-
лектуальний продукт, тобто представлена на 
матеріальних носіях інформація, яка містить 
нове знання, що є результатом інтелектуаль-
ної творчої праці;

– наявність віртуальних суб’єктів, до яких 
слід віднести замовників послуг та їх виконав-
ців (електронних фрілансерів);

– наявність віртуальної інфраструктури, 
до складу якої входять онлайн-платформи 
для пошуку роботи і пропонування послуг 
(фріланс-біржі, краудфандингові платформи, 
професійні соціальні мережі, групи і сторінки 
в соціальних мережах, кар’єрні сайти чи роз-
діли компаній та організацій, сайти рекру-
тингових агентств і кар’єрних консультантів, 
служб зайнятості та профільних асоціацій), 
електронні платіжні системи, інформаційні 
системи тощо.

Електронний фріланс є перспектив-
ною гнучкою формою зайнятості, яка дає 
можливість дистанціювати працівника від 
роботодавця. Концепцію віддаленої роботи 
(remote work) обгрунтував Дж. Ніллес ще 
на початку 1970-х років, коли він керував 
першим подібним проектом в університеті 
Південної Каліфорнії, проте її повноцінна 
масова реалізація стала можлива пізніше 
завдяки подальшому розвитку технологій 
зв’язку, здатних оперативно передавати 
великі обсяги інформації [16].

За визначенням Д.О. Стребкова та 
А.В. Шевчука, фрілансери – незалежні про-
фесіонали, які не перебувають у штаті орга-
нізацій, а самостійно надають послуги різним 
замовникам завдяки використанню інформа-
ційно-комунікаційних технологій [14].

Електронні фрілансери отримують 
завдання через фрілансерські онлайн-плат-
форми, відправляють виконані завдання у 
цифровому вигляді та отримують грошову 
винагороду за виконане завдання через елек-
тронні платіжні системи. До найпопулярніших 
інтернет-бірж праці світового рівня можна 
віднести “Elance” [9], “FreelanceSwitch Jobs” 

[10], “oDesk” [11]. За даними офіційного сайту 
www.elance.com, однієї з найбільших онлай-
нових фріланс-бірж, станом на 2016 рік на ній 
були зареєстровані понад 10 мільйонів фрі-
лансерів [9].

Розвивається також ринок українських 
фріланс-бірж, де фрілансери можуть реє-
струватися та працювати безкоштовно, а 
за бажання оформити «угоду без ризику», 
яка дає змогу отримати гарантію оплати, 
а також гарантію повернення коштів у разі 
невиконання угоди фрілансером. Серед 
найпопулярніших інтернет-бірж в Україні 
слід назвати такі: https://freelancehunt.com,  
https://freelance.ua, https://www.weblancer.net,  
https://free-lance.ua, https://kabanchik.ua/free-
lance, https://globalfreelance.ua. Відповідні 
інтернет-платформи забезпечують офіційні 
договори, які дають змогу вести діяльність з 
фрілансу офіційно.

Професійний склад фрілансерів постійно 
розширюється. Сьогодні він охоплює веб-
розробки, дизайн, переклад, рекламу, неймінг, 
ІТ-сферу, сектор освітніх послуг тощо.

У зв’язку зі швидким поширенням інфор-
маційних технологій усе більше підприємств 
здійснюють інвестиції у побудову digital-
комунікацій із споживачами, для здійснення 
яких зростає попит на фрілансерів з інтер-
нет-маркетингу, а саме контент-менеджерів, 
копірайтерів, SMM-менеджерів, спеціалістів з 
контекстної та медійної реклами, SEO/SERM-
спеціалістів, спеціалістів з управління репута-
цією в мережі тощо.

Згідно з експертними оцінками ємність вір-
туального ринку праці на засадах фрілансу в 
Україні перевищує 1 млрд. дол. США, а дина-
міка щорічного приросту оцінюється на рівні 
20–30% [1].

Електронний фріланс є різновидом само-
зайнятості, який створює умови для само-
реалізації, досягнення успіху у професійній 
сфері, визнання досягнень іншими фахівцями 
у відповідній сфері, отримання гідної винаго-
роди за виконану працю. Особливою перева-
гою працевлаштування на умовах фрілансу 
є гнучкість робочого часу, тобто можливість 
самостійно регламентувати робочий час та 
час відпочинку. До інших переваг слід відне-
сти побудову відносин між роботодавцем та 
фрілансером на основі партнерства, а не за 
принципом «керівник – підлеглий», авторське 
право на виконані роботи.

Водночас застосування електронного фрі-
лансу несе певні ризики як для однієї, так і 
для іншої сторони (табл. 1).
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На думку багатьох теоретиків та практи-
ків, найбільш суттєвим недоліком фрілансу 
як перспективної форми організації трудових 
взаємин на віртуальному ринку праці висту-
пає прекаризація (від англ. “Precarious” і лат. 
“Precarium” – «сумнівний», «небезпечний», 
«ризикований», «негарантований»).

Під прекаризацією розуміють трудові вза-
ємовідносини, які можуть бути розірвані 
роботодавцем у будь-який час, а також 
дерегуляцію трудових відносин і неповно-
цінну, утиснуту правову і соціальну гарантію 
зайнятості [2]. Прекаризація позначає про-
цес посилення нестабільності у становищі 
найманих працівників-фрілансерів, а також 
ускладнення їхнього соціального становища. 
Об’єктивні передумови процесів прекариза-
ції полягають у тому, що перехід від масового 
(так званого фордистського) виробництва до 
дистанційних форм працевлаштування при-
вів до посилення нестабільної та випадкової 
зайнятості, яку ще називають «прекаризова-
ною», або «атиповою» [8].

Найчастішими проявами прекаризації є 
обман і несумлінне ставлення до виконання 
договірних зобов’язань як з боку замовни-
ків, так і з боку виконавців послуг на засадах 
фрілансу.

При цьому варто відзначити, що подолання 
цього ризику учасниками трудових взаємин 
здійснюється по-різному.

Так, будь-який потенційний претендент під 
час реєстрації на фріланс-платформі фор-
мує своє портфоліо, яке супроводжується 
відгуками його попередніх роботодавців і 
замовників послуг. Перевірити правдивість і 
достовірність кар’єрної історії з урахуванням 
відкритості й можливостей отримати доступи 
до індивідуальної сторінки кандидата через 
Інтернет не представляє особливої складності.

Досить дієвим інструментом регулювання 
віртуальних трудових взаємин виступають 
електронні договори, зокрема електронні 
листи і повідомлення. Вони є своєрідними 
фіксаторами взаємодії між замовником і вико-
навцем робіт на фріланс-біржах.

Водночас з’являється дедалі більше інно-
ваційних цифрових рішень, які забезпечують 
регулювання та гарантування взаємної відпо-
відальності на віртуальному ринку праці.

Більшість сучасних інформаційних тех-
нологій спрямована на захист роботодавців, 
хоча все частіше виникають сервіси, які допо-
магають найманим працівникам впливати на 
рівень оплати праці та умови трудових відно-
син. Прикладами таких сервісів є “Coworker.
org” і “Hourvoice”, які дають змогу порівнювати 
умови роботи з погодинною оплатою, яку про-
понують за аналогічні послуги різні замовники. 
“Couple” створив умови для пошуку погодин-
ної роботи і рейтингу замовників таких робіт. 
“Jornalero” – сервіс для низькокваліфікованих 

Таблиця 1
Ризики для фрілансерів та замовників послуг

Ризики для фрілансера Ризики для роботодавця
1. Існує ризик невиплати винагороди замов-
ником.
2. Необхідність трансакційних витрат та 
витрат на організацію робочого місця (облад-
нання, пристрої, програмне забезпечення), 
на підвищення кваліфікації.
3. Відсутність соціального пакета.
4. Можливість виникнення проблем самоор-
ганізації, зловживання вільним часом.
5. Відсутність відчуття приналежності до 
колективу, корпоративного духу.
6. Відсутність обміну досвідом між колегами.
7. Потреба в освоєнні суміжних спеціальнос-
тей для підтримки конкурентоспроможності 
на ринку праці.
8. Необхідність вирішення організаційних 
питань, таких як, зокрема, пошук замовника, 
з’ясування вимог до робіт, пошук способів 
отримання оплати.

1. Існує ризик «зникнення» фрілансера після 
передоплати.
2. Доробка або переробка завдання вимагає 
додаткової оплати.
3. Послуги фрілансера дорожчі у коротко-
строковому періоді, ніж праця штатного пра-
цівника.
4. Обмежені можливості контролю роботи 
фрілансера.
5. Фрілансер, як правило, працює одно-
часно над декількома проектами, що збіль-
шує витрати часу на виконання замовленої 
послуги.
6. Фрілансер може одночасно обслуговувати 
конкурентів замовника. Незацікавленість 
фрілансера в успіху бізнесу замовника.
7. Авторське право на виконані роботи зали-
шається за фрілансером.
8. Фрілансер часто нехтує звітністю про свою 
роботу.
9. Витрати часу на пояснення вимог до 
роботи та специфіки замовлення.

Джерело: доповнено автором за матеріалами [12]
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робітників і мігрантів, який дає змогу стежити 
за дотриманням умов праці і трудових догово-
рів з боку роботодавців.

Існують також внутрішньо-корпоративні 
інформаційні ресурси, які виконують функції 
депрекаризації. Так, “Worklt” – додаток для 
співробітників гіпермаркетів “Wal-Mart” – дає 
змогу спілкуватися, отримувати інформацію 
про трудові права та обов’язки і обмінюва-
тися нею за допомогою штучного інтелекту у 
вигляді чат-бота [2].

В умовах віртуальних контактів і слабких 
формальних інститутів підвищується роль 
соціальних зв’язків, які стають основним засо-
бом підвищення ефективності та захисту від 
прекаризації. Через соціальні мережі цирку-
лює більш надійна інформація про контраген-
тів, а відносини довготривалої співпраці, осо-
бисті знайомства і рекомендації зміцнюють 
довіру, гарантують виконання зобов’язань 
і приносять більш вигідні контракти. Згідно 
з наявною на сайті фріланс-біржі “Elance” 
інформацією близько 68% фрілансерів пра-
цюють з постійними замовниками; 51% отри-
мує замовлення за рекомендаціями своїх 
колишніх клієнтів; 40% довіряють рекоменда-
ціям друзів і знайомих. Загалом соціальний 
капітал під час пошуку роботи задіють 85% 
фрілансерів [9].

Можливості віддалених комунікацій поро-
джують нові організаційні форми. У віртуаль-
ний простір заглиблюються не тільки окремі 
бізнес-процеси, але й господарська діяль-
ність фірм загалом. Новою формою органі-
зації праці в умовах інформаційного суспіль-
ства виступають віртуальні підприємства 
(організації) [15]. Такі підприємства мають 
мережеву, комп’ютерно-інтегровану організа-
ційну структуру, яка об’єднує територіально-
розмежовані робочі місця (ланки, підроз-
діли). Основна перевага віртуальних форм 
організацій полягає в можливості вибирати і 
використовувати найкращі трудові ресурси, 
знання і здібності з найменшими поточними 
витратами. В результаті формуються мережі 
віртуальних взаємодій між просторово роз-
осередженими агентами. Нова господар-
ська модель не заміщає собою традиційну 
реальну економіку, а співіснує поряд з нею 
як окремий сегмент.

Подальший розвиток віртуального ринку 
праці в Україні потребує регулювання пев-
них правових, організаційних та економічних 
аспектів його функціонування.

Погоджуємось з думкою про те, що сьогодні 
українське трудове законодавство практично 

не відображає еволюцію форм зайнятості та 
залишається у парадигмі стандартного регу-
лювання трудових відносин. Підвищення жор-
сткості традиційних трудових правових норм 
виступає чинником посилення прекаризації у 
сфері віртуального ринку праці.

У зв’язку з правовою неврегульованістю 
між фрілансером і його роботодавцем сьогодні 
виникають не трудові, а цивільно-правові від-
носини, а застосовується в цьому випадку не 
Кодекс законів про працю, а Цивільний кодекс 
та інші акти цивільного законодавства. Умови 
співпраці роботодавця і позаштатного співро-
бітника регулюються, як правило, договором 
підряду або надання послуг.

Держава намагається впливати на такі 
трудові відносини виключно через фіскальні 
важелі, тобто через можливість здійснювати 
транзакції і підтвердження джерел доходу. 
Так, якщо робота з фрілансу виконується на 
систематичній, постійній основі, то з метою 
легалізації зайнятості фрілансери реєстру-
ються як фізичні особи-підприємці. Якщо ж 
робота позаштатника не має систематичного 
характеру, реєструватися як суб’єкт підприєм-
ництва немає потреби. У цьому випадку утри-
мання прибуткового податку здійснює робото-
давець як податковий агент.

У зв’язку з тим, що фріланс є нестандарт-
ною формою зайнятості, а відповідно, і більш 
соціально нестабільною та вразливою, тру-
дове законодавство має гарантувати особам, 
зайнятим на таких умовах, права, аналогічні 
правам інших працівників.

В результаті перед державою виникають 
два важливі завдання. По-перше, це лега-
лізація віртуальних трудових відносин для 
можливості сплати податків через фіскальні 
інструменти, насамперед, через деклару-
вання витрат, джерел доходу, а таокж підтвер-
дження їх походження, а по-друге, перегляд 
соціальних стандартів.

Відповідно до цього у новому Трудовому 
кодексі України повинні буди вміщені норми, 
які легалізують інноваційні види зайнятості 
(фріланс, аутсорсинг, аутстафінг), що вже 
давно є на українському ринку праці, а у роз-
винутих країнах світу стали головним трен-
дом. Модернізація зайнятості має відбува-
тися на засадах поєднання справедливості зі 
здатністю адаптуватися, соціального діалогу 
і врахування інтересів сторін з метою забез-
печення підвищення гнучкості зайнятості за 
належного рівня її захищеності.

Висновки з цього дослідження. В умо-
вах інформаційного суспільства віртуаль-
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ний ринок праці виступає новим сегментом 
у складі наявного ринку, частка і вагомість 
якого постійно зростає. Упорядкування його 
розвитку та механізму функціонування має 
ґрунтуватися на залученні всіх необхідних 
ресурсів та засобів. У рамках правового регу-
лювання повинен бути вирівняний статус усіх 
учасників соціально-трудових відносин: і тих, 
які працюють на умовах постійної/тимчасової 
зайнятості, і тих, які задіяні на засадах іннова-

ційних форм зайнятості (фріланс, аутсорсинг 
тощо). За допомогою економічних засобів 
повинні бути забезпечені гідні умови роботи 
для суб’єктів віртуального ринку праці на рівні 
з іншими працівниками, задіяними в опера-
ційній діяльності підприємств.

З урахуванням отриманих результатів пер-
спективи подальших наукових розробок охо-
плюватимуть дослідження інфраструктури 
функціонування віртуального ринку праці.
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