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У двадцять першому столітті тема діджиталізації набула широкого сенсу 

та її ефект можна спостерігати у кожній галузі. Це відбувається через динамічні 

інноваційні зміни у професійній діяльності людей,  що і вимагає детального її 

розгляду.  Інновації також торкнулися світового ринку праці, що є важливою 

темою для робітників та роботодавців [1, 2]. 

У наш час стала актуальною тема великої технологічної автоматизації. 

Багато людей вважають, що це може призвести до масового безробіття, але 

багато експертів заперечує цю думку. Також під час пандемії COVID-19 ми 

побачили як нові технології допомогли багатьом країнам світу уникнути 

економічної кризи. Також пандемія показала наскільки важливі інноваційні 

зміни на світовому ринку праці. Багато роботодавців наймають на роботу людей, 

які адаптовані до нових технологій, бо праця з використанням цих технологій дає 

можливість для обслуговування більшої частини людей, завдяки чому компанії 
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ефективно розвиваються, а їх працівники отримують вигідну заробітну працю та 

робочі місця. Також розвивається дистанційна робота, тобто працівники 

працюють через інтернет та цифрові біржі, виконуючи завдання компаній. 

Велика кількість країн кожного дня впроваджують автоматизацію у різні 

галузі праці, розглянемо цей вислів на прикладі. Дуже багато компаній 

використовують промислових роботів, про що свідчать дані з Міжнародної 

Федерації Робототехніки (The International Federation of Robotics (IFR)) [3]. 

Впровадження роботів найшвидшими темпами є в Азії, але її роботизація 

почалася пізніше, чим у Європі та США. Ми вважаємо, що  Європа та США 

роботизовані достатньо. Також зрозуміло, що швидше за всіх діджиталізація 

відбувається у більш розвинених країнах, бо вони мають більший доступ до 

нових технологій. Таким країнам  вигідно замінювати робототехнікою власну 

недешеву робочу силу. Використання і обслуговування нових технологій 

потребує кваліфікованих працівників, праця яких потребує високого рівня 

інтелекту та освіти. Новітні технології, зокрема сфера ІТ, дозволяють створити 

нові робочі місця, що дозволяє ій стати однією з рушійних сил економічного 

розвитку, тому через це багато людей хвилюються, що можуть залишитися 

безробітними. Розвиток діджиталізації направлений на створення кращих умов 

для життя, підвищення рівня заробітної платні.  

Але негативною стороною є загроза безробіття під час інноваційних змін. 

Багато людей стурбовані, що можуть залишитися без роботи, бо у розвинених 

країнах та у тих, що розвиваються існують окремі приклади такої практики. Ми 

можемо бачити такі зміни і в Україні, наприклад, у великих магазинах 

з’являються касири-роботи та автомати самообслуговування. Теж у комерційних 

банках, широво застосовуються банкомати та термінали, які обслуговують 

клієнтів банків, клієнти все рідше звертаються до співробітників банків. Клієнти 

банків можуть зовсім не приходити до нього, бо майже кожен банк має свій 

інтернет-банкінг, використовуючи який клієнти банків можуть отримати 

банківські послуги не відвідуючи відділення банку [4].  
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Також можна навести приклад використання різноманітних програм 

перекладу, і хоча вони не зовсім досконалі, але існують приклади, коли 

перекладачі професіонали залишають свою роботу, бо, наприклад, людина може 

перекласти текст та вислови у додатку. За прогнозами компанії  McKinsey що 

кожного року все більше і більше людей будуть втрачати робочі місця через 

автоматизацію.  

У висновку, ми можемо сказати що діджиталізація має як переваги 

(створення гнучкого графіку роботи та нових робочих місць для професіоналів, 

забезпечення високого рівня заробітної плати, підвищення ефективності 

промислового виробництва та економії часу) так і загрози (загроза зниження 

кількості робочих місць та підвищення рівня безробіття, наявність фінансових 

бар’єрів для краін, що розвиваються, для прискоренного розвитку автоматизації 

та цифрових технологій (діджиталізації). 
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