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РОЗДІЛ 5
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ
ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
5.1. Виклики та можливості сучасного ринку праці в
умовах автоматизації виробництва і цифровізації
економіки: футурологічний аспект
О. В. Манжура, д. е. н., доцент (ПУЕТ, м. Полтава);
К. М. Краус, к. е. н., доцентка (Київський університет
імені Бориса Грінченка, м. Київ);
Н. М. Краус, д. е. н., доцентка (Київський університет
імені Бориса Грінченка, м. Київ)
Сучасний ринок праці характеризується фундаментальними
змінами. Виконання значної кількості професійних завдань нині
стає автоматизованим, а робочі місця людей все частіше займають роботи. Змінюються й очікування компаній від співробітників, що ставлять перед HR-службами нові виклики і створюють перешкоди у пошуках талантів, підштовхують до несподіваних рішень та змушують працювати в умовах безпрецедентних ризиків, дестабілізації і соціальних потрясінь.
Темп цих динамічних змін наростає, як і жорсткість конкуренції у боротьбі за вакантні таланти. Відтак, сьогодні перед
компаніями постає складне завдання підготовки до майбутнього, про яке ні в кого немає чіткого уявлення. Часу для того,
щоб відсторонено спостерігати за поточною трансформацією
ринку праці і чекати відповідей, немає. Тому, щоб бути готовим
до викликів майбутнього, його слід осмислити.
Жодне із досліджень майбутнього ринку праці не дає гарантій, адже сьогодні сюрпризи і несподіванки трапляються набагато частіше, ніж ми того бажаємо. Розмірковуючи про майбутнє трудової діяльності, слід в першу чергу дати відповідь на
питання щодо місця технологій, автоматизації та штучного
інтелекту, а також усвідомити роль людини в роботизованому
світі.
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Одним із визначальних чинників майбутнього ринку праці у
світі та Україні, зокрема, є звісно ж науково-технічний прогрес,
розвиток технологій та автоматизація. Їх вплив на трудові ресурси передбачуваний, і саме тому варто не лише розумітися на
інноваційних технологіях, але й усвідомити всі можливості їх
використання. З плином часу технології суттєво удосконалюються, породжуючи все нові й нові промислові революції
(рис. 5.1.1).

Рисунок 5.1.1 – Хронологія промислових революцій у світі
Джерело: узагальнено авторами.

Експерти Всесвітнього економічного форуму (WEF) вважають, що вже за 5 років кількість роботи, яку буде виконувати
штучний інтелект і роботи, значно зросте. Сьогодні цей показник знаходиться на рівні 29 %, а за кілька років досягне понад
50 %. Наразі експерти WEF ще не дають прогнозів щодо виду
підготовки фахівців для нових вакансій, затребуваних сучасним
ринком праці. Така підготовка залежить від підходу, що базується на аналізі даних і розумінні тенденцій, які визначають
майбутнє ринку праці та залученості інвестицій у постійне
навчання працівників, що мають адаптуватися до нових умов
праці [315].
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Кириленко О. До 2025 року штучний інтелект та роботи виконуватимуть понад 50 %
завдань. Hromadske, 17 вересня 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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Європейський центр розвитку професійної освіти Cedefop у
своєму звіті «Прогноз навичок: тенденції та виклики до 2030
року» визначив ключові тенденції розвитку робочої сили в
Європі, наслідки для певних професій, невідповідність кваліфікацій і навичок потребам ринку праці та зміни у змісті робочих
функціональних обов’язків на період до 2030 року [316].
Сучасний ринок праці характеризується динамічністю та
конкурентністю, а тому головним фактором є інвестування у
навички і компетенції громадян. Які ж вимоги нині ставляться
до навичок на конкретні вакансії?
Більшість експертів, що досліджують ринок праці стверджують, що визначальним чинником тут є освіта і навчання
впродовж усього життя, які стали свідомим вибором для людей.
Водночас освіта має адаптуватися та передбачати зміни, які
впливають на економіку і суспільство а, отже, й на ринок праці.
Звісно ж здійснені інвестиції в освіту та навчання приносять
свої результати й окупаються через роки. Згідно з прогнозами
Cedefop, чисельність населення працездатного віку в цілому
зростатиме, але в різних країнах по-різному. Передбачається, що
у 2020–2025 роках загальна зайнятість щорічно зростатиме на
0,5 %, а потім цей ріст уповільниться в результаті довгострокових демографічних тенденцій. Так, у Болгарії, Німеччині,
Естонії, Хорватії, Латвії та Литві кількість зайнятих зменшиться
у зв’язку зі старінням населення та міграцією.
Cedefop також прогнозує скорочення службових обов’язків,
пов’язаних із фізичною працею та зростанням інтелектуальних
завдань. Результатом цього стане ріст кількості робочих місць у
сфері управління (професії, що потребують розумової праці),
харчовій та готельній промисловості, роздрібній торгівлі.
Передбачається, що для виконання службових обов’язків у
майбутньому будуть затребувані такі компетенції як ділова
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Офіційний сайт «Профспілки працівників освіти і науки України». Прогноз ринку
праці до 2030 року: зростання зайнятості в освітній сфері буде обмеженим. Новини,
9 квітня 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pon.org.ua/novyny/7018prognoz-rinku-prac-do-2030-roku-zrostannya-zaynyatost-v-osvtny-sfer-bude-obmezhenim.
html. – Назва з екрана.
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грамотність, математичні навички (бухгалтерський облік, аналітика), творчість, здатність вирішувати проблеми, збір та оцінка
інформації, знання ІКТ й навички програмування. Соціальні навички, такі як догляд, продаж, навчання, управління, автономія і
робота в команді, також залишаться важливими для багатьох
завдань, що стосуються роботи з людьми [317].
Світові глобальні тенденції сьогодення є надзвичайно потужною силою, що змінює суспільство, разом із робочим середовищем. Зміни в розстановці трудових сил в економіці ведуть до
перерозподілу влади, матеріальних багатств, конкурентних
переваг і можливостей у всьому світі; проривні інновації, зухвалі ідеї, нові бізнес-моделі та дефіцит ресурсів впливають на
всі сфери життя. Сучасному бізнесу потрібна чітка осмислена
мета і свобода дій при залученні й утриманні персоналу, клієнтів та партнерів на десятиліття вперед [318].
Головними тенденціями, що визначають сучасний та майбутній (на найближчі 5–10 років) ринок праці вже стали повсюдна автоматизація, суттєвий розрив у вміннях фахівця та потребах ринку, а також самостійність у здійсненні трудової діяльності.
Автоматизація вже перетворює економіку та робочу силу, але
з часом її ефект буде ще більше прискорюватися, технології
ставатимуть більш розвиненими і прийнятними. Передбачається,
що до 2022 року зміна розподілу праці між людьми та машинами (роботами) витіснить 75 млн робочих місць у світі. Водночас
може з’явитися понад 133 млн нових вакансій, більш пристосованих до нового розподілу праці між людьми, машинами та
алгоритмами. Автоматизація вже сьогодні переписує правила
конкурентної переваги, коли йдеться про пошук нових навичок.
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Офіційний сайт «Профспілки працівників освіти і науки України». Прогноз ринку
праці до 2030 року: зростання зайнятості в освітній сфері буде обмеженим. Новини, 9
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Майбутнє ринку праці. Протиборство тенденцій, які будуть формувати робоче
середовище в 2030 році. PricewaterhouseCoopers [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/workforce-of-the-future-ukr.pdf. – Назва з екрана.
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Що ж стосується розриву у вміннях фахівців і потребах
сучасного ринку праці, то ці прогалини в навичках будуть ще
більше посилюватися, оскільки діяльність з низьким та середнім
рівнем кваліфікації стане «комодизованою» та автоматизованою,
дефіцит таланту високої майстерності триватиме. Конкурентна
перевага ж на ринку праці буде залежати від здатності передбачати прогалини в навичках. Найвищими на сьогодні навичками розвитку фахівця є: глибоке (всебічне) навчання, ефективне використання мобільних додатків та кібернетика.
Варто пам’ятати, що майже 65 % робочих місць, де буде
задіяне покоління «Альфа» в майбутньому, нині ще не існує.
Серед них:
1. У комерційній дронній індустрії – фахівці зі стандартів
безпілотників, конструктори та інженери по безпілотниках,
екологічні мінімізатори.
2. У сфері 3D друку – аудитори автоматизації, інженеридизайнери, 3D-вимірники.
3. У сфері криптовалюти та альтернативних фінансах –
криптовалютні банкіри, фахівці з прийняття валюти, теоретики
криптовалюти.
4. У сільському господарстві – молекулярні гастрономи,
інженери біофабрикатів.
Для України сфера сільського господарства є особливо важливою. У майбутньому тут з’явиться ряд нових завдань, виконання яких буде покладено на фахівців нових професій: агроном-економіст, ГМО-агроном, агроінформатик, агрокібернетик і
сіті-фермер. Передбачається, що до переліку нових завдань в
агросекторі майбутнього ввійдуть:
 автоматизація й інформатизація сільськогосподарських
ферм;
 експлуатація роботизованої сільськогосподарської техніки;
 проектування і управління автоматизованими процесами
агрокомплексу;
 розвиток конкурентоспроможного насінництва та селекційно-племінної роботи;
 використання альтернативних джерел енергії в процесах
сільськогосподарського виробництва;
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 вибудовування системи відносин кадрів, бізнесу і влади в
сільському господарстві;
 проведення досліджень і розробок у галузі біотехнологій,
інформатики та робототехніки;
 екологічний моніторинг [319].
Успішне виконання цих завдань залежить від фахівців найбільш запитуваних професій на ринку праці в результаті його
системної й комплексної модернізації (табл. 5.1.1)
Таблиця 5.1.1 – Запитувані професії національного аграрного сектору та їх нове змістове наповнення
Керівник відділу/директор підрозділу/до 30 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 6 %
Необхідний досвід роботи – 5 років
Вища освіта (залежно від сфери і напряму діяльності може бути технічною, агрономічною, економічною, юридичною) і наявність досвіду
роботи – вимоги до кандидатів. Вміння спланувати, організувати та
проконтролювати роботу дорученого підрозділу, ініціативність, відкритість, харизматичність, вміння керувати персоналом і знаходити
спільну мову зі співробітниками, вміння аналізувати та прогнозувати,
щоб бути на крок попереду конкурентів, вважаються найціннішими
якостями. Вимоги до кандидатів – вміння нестандартно мислити,
знаходити вихід у найскладніших ситуаціях. Керівникам надається
службове авто та засоби зв’язку. Кандидатам з інших регіонів, які
згодні на переїзд, роботодавці готові компенсувати вартість оренди
житла
Менеджер із закупівель сільгоспкультур/
зернотрейдер/9000-20000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 2,3 %
Необхідний досвід роботи – 0–2 роки
На цю позицію роботодавці беруть переважно дівчат з досвідом роботи і без шкідливих звичок. До кандидатів висувають вимоги: дипломатичність, відповідальність, цілеспрямованість, здатність переконувати,
319

Офіційний сайт «SuperAgroDom.com». Названо професії сфери агрономії, які будуть
популярні у майбутньому. Новини. Технології, 3 жовтня 2019 [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://superagronom.com/news/8463-nazvano-profesiyi-sferi-agronomiyiyaki-budut-populyarni-u-maybutnomu. – Назва з екрана.

225

Продовж. табл. 5.1.1
гнучкість. Перевагою є аналітичні здібності, вміння прогнозувати й
аналізувати ринок. Менеджеру із закупівель потрібно вести електронну клієнтську базу, підтримувати зв’язок з контрагентами, консультувати їх щодо асортименту та якості товару, оперативно вирішувати нагальні складні питання. Окрім фіксованої заробітної платні,
роботодавці приваблюють кандидатів можливістю отримання суттєвого відсотку (10–20 %) з кожного підписаного договору
Лаборант (аналіз зерна)/7 000–10 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 1,5 %
Необхідний досвід роботи – 1–2 роки
Лаборантів, здатних аналізувати зерно, шукають не лише у лабораторії
на елеватори, а й на зернові термінали та борошномельні підприємства. До кандидатів висувають такі вимоги: відповідальність, уважність, середня технічна або вища аграрна освіта, наявність хоча б мінімального досвіду роботи в зерновій лабораторії. На перший погляд ця
робота зводиться до контролювання відбору проб і фізико-механічних
дослідів зерна. Від отриманих результатів залежать умови доопрацювання, зберігання і транспортування врожаю.
Ветеринар/12 000–20 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 10 %
Необхідний досвід роботи – 1–2 роки
Впевненості, що тварини кращі за людей, кандидатові не- достатньо.
Наявність вищої або середньої спеціальної освіти для ветеринара
обов’язкова, як і бажання працювати з тваринами. Роботодавці цінують такі особисті якості кандидатів, як уважність, відповідальність
та здатність приймати рішення, адже співробітнику доведеться моніторити і діагностувати стан здоров’я тварин/птахів, лікувати їх і контролювати виконання санітарних правил утримання. Від претендентів
на посаду роботодавці вимагають знання програм годівлі тварин та
птахів, бо швидше за все, саме ветеринару доведеться корегувати і
збалансовувати їх раціон, а харчування значно впливає на результат у
тваринницькій галузі/птахівництві.
Оператор на виробництво/5 000–15 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 0,8 %
Необхідний досвід роботи – без досвіду
Зобов’язання оператора на виробництві – стежити за виробничими
процесами (виходом, якістю і фасуванням продукції). Зазвичай таких
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фахівців шукають борошномельні підприємства, виробники олії чи
молока. На олійноекстраційних заводах їм доводиться контролювати
повноту зливу цистерн, готувати трубопроводи й обладнання до
ремонтних робіт, проводити чищення резервуарів. А на молокозаводі
– контролювати процес розливу молочної продукції: вагу, якість фасування, перевіряти маркування. Наявність технічної освіти у кандидатів
в оператори вітається. Роботодавці надають перевагу працьовитим,
відповідальним і уважним працівникам
Збирач грибів/5 000–15 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 0,7 %
Необхідний досвід роботи – без досвіду
Роботодавці пропонують постійну роботу на спеціальних фермах у
закритих приміщеннях кандидатам без досвіду. На цю посаду частіше
запрошують жінок віком 25–55 років. Претендентки мають бути відповідальними, акуратними, без шкідливих звичок. Окрім збору грибів,
мають займатися їх фасуванням, а іноді навіть вирощуванням. Зарплата тут невисока, але й робота неважка. Особливо сумлінним збирачам роботодавці обіцяють підвищення заробітної платні та можливості кар’єрного росту до бригадира і керуючого фермою.
Еколог/6 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 2 %
Необхідний досвід роботи – 2–5 років
Обов’язкова освіта у галузі екології й охорони довкілля, знання природоохоронного законодавства, діючих екологічних норм та стандартів. Цінним є вміння інтерпретувати законодавчі норми і захищати
інтереси підприємства-роботодавця. Еколог має розробляти та контролювати дотримання правил екологічної безпеки на підприємстві, складати відповідні звіти, взаємодіяти із природоохоронними структурами
під час перевірок із організаціями, що видають дозвільні документи й
погоджують проектну документацію. Еколог повинен планувати
витрати у сфері поводження з відходами, інспектувати місію їх зберігання на підприємстві, видавати рекомендації щодо поводження з
відходами, контролювати їх своєчасну утилізацію
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Інженер із сервісно-гарантійного обслуговування
сільгосптехніки/9 000–25 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 5 %
Необхідний досвід роботи – 1–5 років
Від кандидатів на посаду сервісного інженера вимагається знання
сільгосптехніки, вміння проводити її діагностику та ремонт, що має
свідчити про наявність досвіду роботи. До обов’язків фахівців входить
сервісний супровід техніки та обладнання, які реалізує роботодавець,
та навчання клієнтів користуватися придбаними агрегатами. Умовою
успішного працевлаштування є наявність водійського посвідчення та
вища або хоча б середня спеціальна технічна освіта. Деякі компанії
ладні брати на цю посаду навіть студентів і випускників. Кандидати
мають прагнути розвиватися, бути активними, креативними. Це сприятиме розробці та впровадженню заходів з поліпшення експлуатації,
якості ремонту й підвищенню рівня технічної готовності машин та
устаткування.
Менеджер з продажу/торговий представник/10 000–30 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 26 %
Необхідний досвід роботи – 1–2 роки
Потреба у таких фахівцях висока. Компанії шукають менеджерів з
продажу запчастин, сільгосптехніки, засобів захисту рослин, насіння,
добрив. Від кандидатів вимагають наявності хоча б мінімального
досвіду роботи в активних продажах, іншому обіцяють навчити. Особливу увагу роботодавці приділяють особливим якостям претендентів.
Цінують цілеспрямованість, комунікабельність, вміння переконувати
та працювати на результат, активність, а також відповідальність і
стресостійкість. Наявність вищої освіти бажана, але необов’язкова
умова, на відміну від наявності водійських прав. Кандидатів заохочують можливістю добре заробляти та розвиватися
Оператор тваринницького комплексу/8 000–15 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 1,6 %
Необхідний досвід роботи – без досвіду
На цю посаду роботодавці шукають людей віком до 40 років. Для
кандидатів бажана спеціальна зоотехнічна чи ветеринарна освіта. Вітається здатність до навчання і підвищення кваліфікації. В обов’язки
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такого оператора входить догляд за тваринами: годування, прибирання. Якщо на роботу запрошує молочна ферма, то додається ще
доїння, миття обладнання, перевірка поголів’я на мастит, виконання
ветеринарно-санітарних робіт з догляду за вим’ям та профілактика
маститу. Зазвичай ферми пропонують кандидатам безкоштовне навчання, пільгове харчування та мотиваційні програми
Тракторист/комбайнер/водій/механізатор/9 000–30 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 9 %
Необхідний досвід роботи – 1–2 роки
Роботодавці висувають до кандидатів ідентичні вимоги або шукають
фахівця, що може усі ці функції поєднати. Умовою зарахування на
посаду є наявність у претендента посвідчення тракториста, комбайнера та відповідних водійських прав. Досвід роботи з імпортною
сільгосптехнікою, вміння проводити за необхідності її технологічні
регулювання та налаштування відповідно до виконуваних робіт
обов’язкові. У пошукачах агрофірми цінують порядність, працездатність, відсутність шкідливих звичок, неконфліктність, акуратність,
уважність. Забезпечують фахівцям не лише своєчасну виплату заробітної платні, а й гарячі обіди, спецодяг та навіть житло
Зоотехнік/зооінженер/7 000–30 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 3 %
Необхідний досвід роботи – 0–5 років
Умовою отримання посади зоотехніка є вища зоотехнічна або ветеринарна освіта, знання специфіки розведення та відгодівлі тварин.
Досвід роботи бажаний, проте компанії готові брати на роботу і
студентів. Фахівців обіцяють забезпечувати житлом. До виробничих
обов’язків зоотехніка входить здійснення селекціно-зоотехнічної
роботи з покращення племінних та продуктивних якостей тварин:
відбір тварин для запліднення, саме штучне запліднення, вирощування
племінного молодняка, облік продуктивності, лабораторний контроль
якості запліднювального матеріалу. У кандидатах роботодавці цінують професіоналізм, високу працездатність, системний підхід
Слюсар-ремонтник/6 000–8 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 1 %
Необхідний досвід роботи – 0–2 роки
Слюсарі потрібні не лише на сервісних підприємствах з ремонту сільгосптехніки, а й на елеваторах та комбікормових заводах. Наявність
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досвіду роботи для кандидатів є конкурентною перевагою. Особливих
вимог до претендентів, окрім спеціальної технічної освіти та знання
специфіки роботи, роботодавці не висувають. Сервісні підприємства
можуть відправляти співробітників у відрядження. За таких фахівців
аграрії конкурують з автопромом та іншими галузями, де попит на них
значно вищий, як і заробітна платня
Агроном/8 000–60 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 12 %
Необхідний досвід роботи – 2–5 років
На посаду беруть фахівців з вищою агрономічною освітою та досвідом
роботи, особливо на керівні посади на зразок головного агронома.
Відкриті вакансії є не лише в агрохолдингах, а й невеличких господарствах. Рівень заробітної платні залежить від посадових обов’язків,
кваліфікації фахівців. Аграрії готові забезпечувати агрономів службовим авто (наявність водійських прав є обов’язковою умовою) і житлом. Агроном має бути впевненим користувачем ПК, здатним розвиватися і не боятися застосовувати новітні технології
Різноробочий/5 000–10 000 грн
Частка від фактичного обсягу наявних на ринку вакансій – 2,5 %
Необхідний досвід роботи – без досвіду
Кандидати мають бути працелюбними, порядними, відповідальними,
дисциплінованими, без шкідливих звичок. Найманих працівників
українські роботодавці забезпечують житлом у гуртожитках, спецодягом, іноді навіть годують обідом. Між тим, саме за цю категорію
співробітників українським аграріям найважче змагатися із закордонними роботодавцями через високу зарплатню, обіцяну іноземцями.
Там некваліфікованим працівникам платять до 60 000 грн на місяць,
але годувати і забезпечувати житлом їх не поспішають
Джерело: складено авторами на основі джерел [320, 321, 322, 323, 324].
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Підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що затребуваними навиками фахівців у сфері сільського господарства на
ринку праці є:
 підвищення кваліфікації в техніці (зрозуміти технологічні
рішення, які команда вже має; освоїти сучасну технологію, щоб
стати ефективним раннім користувачем, коли тактика автоматизації скорочується);
 подвоєння м’яких навичок (змусити кандидатів відчувати
себе комфортно, продаючи фірмову культуру та персоналізуючи
свою роботу).
Ще однією сучасною тенденцією ринку праці є самостійна
професійна діяльність, зростання якої очікується завдяки демографічним, технологічним та політичним змінам. Прогнозується,
що вже за кілька років ринок отримає понад 90 млн незалежних
працівників у ЄС-15, а це 26 % усієї робочої сили. Це в свою
чергу зумовить появу на глобальному ринку робочої сили міленіалів, що будуть головними до 2025 року за рахунок своєї
самостійності, гнучкості та призначення; збільшить кількість
віддалених працівників; підвищить ефективність витрат.
Описані мегатенденції визначають те, як буде виглядати ринок праці в майбутньому, але не від них залежить, які риси він
буде набувати в конкретний момент часу. Специфіку визначатиме те, як люди будуть реагувати на виклики і можливості, які
несуть із собою глобальні тенденції.
Портрет та профіль фахівця майбутнього формується в результаті комплексного впливу ряду змінних протиборчих фак-
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торів. Дія деяких з них неминуча, при цьому швидкість впливу
залишається непередбачуваною.
З поступовою автоматизацією все більше функціональних
обов’язків виконується за допомогою штучного інтелекту і
складних алгоритмів. А тому вже нині третина світового населення турбується про збереження своїх робочих місць. Автоматизація звісно ж призведе до масових змін у класифікації та
балансуванні робочих місць. Деякі ж професії і навіть цілі галузі
зникнуть, але при цьому будуть з’являтися нові.
Автоматизація вплине не тільки на типи вакантних посад, але
й на їх кількість і авторитет. Замінюючи співробітників, що
виконують рутинні методичні операції, машини зможуть доповнити потенціал тих, хто зайнятий у сфері конфлікт-менеджменту, управління, на посадах, що вимагають проявів емоційного
інтелекту, співчуття і творчих здібностей. Працівники ж, які
виконують завдання, що не під силу роботам, стають особливо
цінними, а отже, креативність, гарна уява, інноваційність та
дизайнерські здібності будуть затребувані роботодавцями й
надалі.
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