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Зайнятість населення є однією з най-
важливіших кількісних і якісних оцінок 
трудового потенціалу. Незважаючи на 
конституційні гарантії реалізації права 
на працю, в Україні є чимало проблем з 
ефективним адмініструванням та функ-
ціонуванням ринку праці.

Модернізація технологічних вироб-
ничих процесів, що має на меті покра-
щення умов праці, в багатьох випадках 
супроводжується скороченням персо-
налу. На жаль, відповідні вивільнен-
ня проводяться за умов недостатнього 
рівня організації зайнятості в Україні. 
Висококваліфіковані кадри змушені 
залишати нашу державу в пошуках 
кращої роботи за кордоном. Крім цьо-
го, ринок освітніх послуг не своєчасно 
реагує на динамічні зміни ринку праці. 
Ураховуючи це, можемо ствердити, що 
ера розвитку штучного інтелекту, крім 
позитивного впливу на розвиток зайня-
тості населення, все ж створює певні 
несприятливі наслідки для вітчизняно-
го ринку праці. 

Незважаючи на численні досліджен-
ня правового забезпечення розвитку 
та проникнення штучного інтелекту в 
різноманітні сфери людського життя, 
його вплив на зайнятість населення є 
найменш висвітленим. Актуальність 
теми дослідження зумовлюється також 
і тим, що у вітчизняній юридичній на-
уці відсутні монографічні дослідження, 
присвячені відповідній проблематиці. 
Для України вплив розвитку штучного 
інтелекту, зокрема, на зайнятість насе-
лення можуть поки здаватися пробле-
мою далекого майбутнього, адже нам, 
мовляв, до масштабної роботизації да-

леко. Однак такі процеси вплинуть не 
тільки на розвинені країни, а й на усю 
світову економіку. Тому українське 
суспільство не може стояти осторонь. 
Інакше вкотре імпортуватимемо готові 
чужі відповіді на свої питання. Відтак 
метою статті є характеристика та ана-
ліз впливу штучного інтелекту на пра-
цевлаштування населення в Україні та 
загальнодержавну стратегію зайнято-
сті. У цьому контексті потребують вирі-
шення такі завдання: охарактеризувати 
трудові відносини в умовах розвитку 
штучного інтелекту; дослідити світовий 
досвід правового регулювання відповід-
них суспільних відносин; з’ясувати, які 
ж працівники завжди будуть потрібні 
на ринку праці.

Розвиток робототехніки в умо-
вах зростання безробіття

У другій половині 20-го сторіччя 
інформаційна епоха, яка плавно замі-
нила собою індустріальну, перейняла 
у спадок від попередниці її здобутки 
та проблеми. У сфері зайнятості насе-
лення такими є одночасне підвищення 
продуктивності праці та зростання без-
робіття, що зумовлені вдосконаленням 
технологічного прогресу. Підвищення 
попиту на висококваліфіковану пра-
цю, що одночасно супроводжується 
зниженням попиту на середньо квалі-
фіковані роботи, є одним із головних 
факторів скорочення робочих місць. За 
таких умов формування ринку праці, 
переваги у працевлаштуванні отрима-
ють талановиті, ініціативні та іннова-
ційні учасники. Покращуючи якість та 
знижуючи вартість надання послуг чи 
товарів, вони зможуть швидше, ніж 
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будь-коли, витіснити усталених грав-
ців ринку [1].

Наведена модель розвитку ринку 
праці поки що Україні не загрожує. 
Згідно з результатом дослідження, що 
базується на даних сайтів із пошуку 
роботи, в короткостроковій перспек-
тиві суттєвих змін на вітчизняному 
ринку праці не очікують. Як і раніше, 
найбільш затребуваними є спеціалісти 
у сфері торгівлі та маркетингу, технічні 
спеціалісти різних виробничих проце-
сів, робочі спеціальності, персонал для 
дому тощо. Велика кількість вакансій, 
яку прогнозують, стосуватиметься про-
фесій продавця, двірника, водія, приби-
ральника приміщень та підсобного ро-
бітника [2]. Отже, в Україні попит на 
висококваліфікований персонал не пе-
ревищує запити ринку праці на просту 
некваліфіковану працю. 

Ситуація на ринку праці в Україні 
зміниться, коли найбільша кількість ва-
кансій, яку прогнозують на найближче 
майбутнє, не потребуватиме працівни-
ка-людини, адже працю фізичної особи 
замінить «розумний робот». Урахову-
ючи це, виникає запитання: кількість 
безробітних зросте з новим, «нелюд-
ським» темпом, чи масштаби автомати-
зації усе ж не вплинуть на зайнятість 
населення України?

У 2013 році Карл Б. Фрей і Майкл 
А. Осборн презентували доповідь під 
назвою «Майбутнє зайнятості: наскіль-
ки чутливими є робочі місця до комп’ю-
теризації?» [3]. Використовуючи ідеї 
та матеріали цієї праці, розроблено та 
активізовано сайт, на якому кожен ба-
жаючий може дізнатися, забере робот 
його роботу? Аналіз запитів та отрима-
них даних свідчить, що ймовірність ав-
томатизації посади касира – 97%, во-
дія – 98%, робітника з обслуговування 
металу – 84% [4].

Сьогодні в багатьох країнах світу 
спостерігається тенденція витіснення 
людського персоналу з виробництва 
через впровадження технологічних но-
винок. Безумовно, що таке колосальне 
зникнення робочих місць спровокує со-
ціальні зміни, з якими нам не доводило-

ся мати справи раніше. Адже стрімкий 
розвиток робототехніки та штучного 
інтелекту доводить, що роботи змо-
жуть замінити людей не лише в техніч-
них професіях та на виробництві, але 
також і у сферах, де потрібна розумова 
діяльність [5; 6]. 

Використання роботів дає низку пе-
реваг компаніям, оскільки вони мають 
можливість уникати соціальних виплат, 
що забезпечує значну економію. Крім 
цього, роботи не хворіють, не втомлю-
ються і не висувають претензій. 

Засновник компанії Microsoft, мі-
льярдер Білл Гейтс вважає, що роботи 
почнуть працювати в деяких галузях, 
замінюючи людей, тому вони також по-
винні відраховувати кошти до бюдже-
тів країн. На його думку, той факт, що 
працівник технічно не є «живим», не 
означає, що він може приносити кошти 
просто так. Гейтс вбачає, що додаткове 
оподаткування роботодавців, які відмо-
вилися чи частково відмовилися від ви-
користання найманої праці на користь 
роботів, має стати джерелом підтримки 
соціальних програм: охорони здоров’я, 
інфраструктури та правоохоронних ор-
ганів, перекваліфікації працівників [7].

Не всі підтримують думку, що штуч-
ний інтелект призведе до того, що лю-
дина втратить роботу. Багато науковців 
прогнозують перерозподіл обов’язків у 
сфері праці. Людина відповідатиме за 
стратегії, інновації, кооперації й емо-
ційні контакти, а штучний інтелект, у 
свою чергу, автоматизує щоденні рути-
ні справи. Працівники зможуть мати 
більше вільного часу для творчої або 
індивідуальної рекреаційної діяльності. 

Дискусійною є думка, що, позбув-
шись тягаря фізичної роботи, всі люди 
почнуть більше цікавитися мистецтвом, 
культурою, розширювати свій кругозір. 
Якщо зазирнути в сучасну реальність, 
то відсутність необхідності працювати 
далеко не завжди змушує людей ча-
стіше бачитися з друзями або знахо-
дити нові хобі. Зазвичай вони просто 
дивляться телевізор і сплять. Безро-
бітні опиняються в соціальній ізоляції. 
Ральф Каталано, професор Універси-
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тету в Берклі, вважає, що без роботи 
людина втрачає статус, і така демора-
лізація відбивається як на психіці, так 
і на фізичному стані [8]. Самотність і 
проблеми з повагою до власної гідно-
сті – ймовірні наслідки безробіття. 

Отож думки розділилися: песимісти 
переконують, що штучний інтелект ви-
тіснить найманих працівників – фізич-
них осіб із їх робочих місць. Натомість 
оптимісти вважають, що гряде ера парт-
нерства, і на нас чекає перерозподіл 
обов’язків та людино-машинна співпра-
ця. Незважаючи на певні розбіжності 
в поглядах, усі солідарні у твердженні, 
що штучний інтелект точно вплине на 
роботу фахівців різних галузей.

Правові відповіді на неправові  
питання

Очікувані структурні зміни еконо-
міки, трансформація ринку праці ви-
магають внесення серйозних змін у 
законодавство. Основною метою вдо-
сконалення правових норм за таких 
умов є одночасне забезпечення вико-
ристання економічних переваг від ви-
сокого рівня розвитку технологій та 
гарантування ефективного соціального 
захисту для всіх членів суспільства. 

Правове забезпечення перебудови 
системи професійної підготовки, ско-
рочення робочого часу, введення без-
умовного базового доходу як соціаль-
ного заходу, пов’язаного з об’єктивно 
неминучим витісненням людей із ринку 
праці внаслідок процесів автоматиза-
ції, – це ті юридичні заходи превентив-
ного характеру, які мали б зменшити 
негативний вплив автоматизації.

Ймовірно, правове регулювання со-
ціалізації штучного інтелекту пройде 
шлях від розгляду робота як об’єкта 
відносин до наділення його правами та 
обов’язками [9]. Над вирішенням цих 
та суміжних проблем працюють пред-
ставники відповідних галузей знань із 
різних куточків світу. Наприклад, комі-
тет із правових питань Європейського 
парламенту ухвалив резолюцію «Норми 
європейського цивільного права у сфе-
рі робототехніки» [10], в якій, зокрема, 
пропонується передбачити спеціальні 

обов’язкові звіти компаній, що вико-
ристовують у своїй діяльності роботів, 
щодо економії сум на соціальні внески 
за рахунок використання робототехні-
ки замість людського персоналу. 

Безумовно, Резолюція не може пе-
редбачити сьогодні всі положення, 
стандарти та правила діяльності «ро-
зумних штучних істот», оскільки техно-
логії розвиваються дуже стрімко і важ-
ко передбачити фінальні досягнення 
щодо впровадження штучного інтелек-
ту. Проте, враховуючи той факт, що де-
путати Європарламенту запропонували 
визнати роботів «електронними особа-
ми», можемо очікувати, що у швидкій 
перспективі «розумні роботи» змінять 
свій правовий статус – від об’єктів 
до суб’єктів права. Автономних робо-
тів більше не можна вважати тільки 
інструментами для роботи – складні 
механізми гідні отримати юридичний 
статус із відповідними правами та 
обов’язками і нести відповідальність за 
дії і бездіяльність, у тому числі за нане-
сення шкоди людині.

Члени Європарламенту наголошу-
ють на необхідності введення стра-
хування за заподіяну роботом шкоду. 
Справді, чим вищий рівень автомати-
зації машини, тим складніше встанови-
ти особу, яка повинна відшкодовувати 
збитки. Цікавим є те, що в Європар-
ламенті обговорюється необхідність 
регулювання правовідносин повністю 
самостійних машин, які зможуть самі 
знаходити собі контрагентів-робото-
давців, обговорювати умови договорів 
і вирішувати як їх виконувати. Чино-
вники ще не змогли домовитися, за 
якими саме правилами буде наступа-
ти відповідальність за шкоду, завдану 
повністю автономною машиною. Це 
питання залишено на найближче май-
бутнє [11].

Європарламентарі підкреслюють, 
що загальноєвропейські правила необ-
хідні, щоб ефективно використовувати 
економічний потенціал робототехніки 
та штучного інтелекту і водночас га-
рантувати стандартний рівень безпеки 
та соціальної захищеності.
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На рівні Європарламенту була вне-
сена пропозиція рекомендувати країнам 
ЄС запровадити базовий дохід як засіб 
боротьби з негативними наслідками 
автоматизації. А 5 червня 2016 року у 
Швейцарії відбувся референдум щодо 
введення базового доходу: пропонувало-
ся щомісяця виплачувати 2500 франків 
($ 2555) кожному дорослому жителю і 
625 франків на кожну дитину. Більшість 
виборців цю ідею не підтримали. Зокре-
ма, проти неї виступили сильні швей-
царські профспілки, які вважають більш 
доцільною стратегією боротьбу за підви-
щення зарплат і допомогу з безробіття. 

Базовий дохід був одним із пунктів 
виборчих програм кандидатів у прези-
денти Франції (Бенуа Амон) і Півден-
ної Кореї (Лі Дже Мен). В одному з 
інтерв’ю Барак Обама заявив, що кра-
їна, якою він керував, прийде до сер-
йозного обговорення базового доходу 
протягом найближчих 10-20 років [12]. 
Хоч пропозиції поки не знайшли під-
тримки, сам факт розгляду можливості 
гарантувати базовий дохід для всіх є 
красномовним. 

Цікавим є досвід Південної Кореї. 
Уряд саме цієї держави підготував про-
ект закону про введення податку на ро-
ботів. Пропонується ввести непрямий 
податок, тобто не обкладати стягнен-
ням кожного робота, а посилити подат-
кові умови для підприємств, які широ-
ко використовують автоматизацію [13].

Робототехніка насправді покращує 
умови праці та створює робочих місць 
більше, ніж ліквідує. Раціональніше го-
ворити про те, що люди будуть працю-
вати разом із роботами. Працювати на 
порядок ефективніше, творчо та цікаво. 
А штучний інтелект стане продовжен-
ням нашого мозку [14]. 

Україна поки робить перші кроки 
у сфері впровадження інформаційних 
технологій та штучного інтелекту зав-
дяки сміливій ініціативі окремих юрис-
тів та компаній. Вітчизняними пер-
шопрохідцями є проекти SmartDoc та 
Freelawyer. 

Основна місія SmartDoc – досяг-
нення максимальної якості і міні-

мальної вартості юридичних послуг 
за рахунок їх автоматизації [15]. 
А Freelawyer – це онлайн біржа юри-
дичних послуг, де кожен зможе ефек-
тивно вирішити юридичні питання за 
мінімальною ціною [16]. 

Для того, щоб досягнути успіху в 
майбутньому, потрібно навчитися вза-
ємодіяти із цими «розумними штучни-
ми істотами», швидко адаптовуватися, 
мислити креативно та інноваційно. 
Уже сьогодні варто змінювати напрями 
розвитку відповідно до вимог часу, щоб 
вирішити проблеми неефективної робо-
ти ринку праці ефективними методами.

Автономна комп’ютерна система не 
може захворіти або страйкувати, не 
матиме права на щорічну відпустку чи 
відпустку по догляду за дитиною, не 
залежить від зовнішніх чинників, а це 
означає, що працює надійно і постій-
но. Роботи більш стандартизовані та 
синхронізовані, в результаті чого під-
вищаться показники продуктивності в 
компанії. 

Це серйозний виклик працівни-
кам-людям, що ставить нові цілі та ви-
моги. Наприклад, ключовим талантом 
у нових умовах на ринку праці стане 
креативне та критичне мислення, що 
зазначається в нещодавньому звіті IBA 
Global Employment Institute [14]. 

Ще однією рисою, потреба в якій 
зросте, є адаптивність. Наступне поко-
ління працівників має навчитися швид-
ко пристосовуватись до технічних, со-
ціальних та цифрових змін. У світі над 
цим активно працюють уже сьогодні, 
проте в Україні впровадження «освіти 
майбутнього» і зміна векторів відбува-
ється дуже повільно. 

Наведені умови та темпи розвитку 
роботизації та штучного інтелекту ви-
магають, щоб світові лідери діяли на 
випередження. Дискусії повинні дати 
відповідні результати ще до того, як 
штучний інтелект зможе спровокува-
ти нові юридичні й етичні проблеми. 
У контексті зайнятості виникає необ-
хідність розгляду питання про те, чи 
може широкомасштабне використання 
штучного інтелекту бути підставою для 
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запровадження скороченого робочого 
дня або збільшення часу відпочинку. 
Наприклад, у працівників-людей буде 
не два вихідні дні на тиждень, а, як мі-
німум, три.

Дедалі більше впровадження еле-
ментів штучного інтелекту в наше жит-
тя змушує замислитись про дієвість 
права як регулятора, який навряд чи 
може претендувати на звання найбільш 
дієвого засобу правового регулювання 
серед інших соціальних норм. Необхід-
но змінювати та оновлювати систему 
освіти, адаптовувати законодавство 
відповідно до вимог часу, щоб штучний 
інтелект трансформувався з нового ви-
клику для людства у сфері зайнятості 
у спосіб вирішення проблем з ефектив-
ним адмініструванням та функціону-
ванням ринку праці. А це, безумовно, 
створює перспективи для подальших 
наукових досліджень.

Ключові слова: зайнятість насе-
лення, штучний інтелект, ринок праці, 
працівник.

Стаття присвячена вивченню 
впливу розвитку штучного інтелек-
ту на зайнятість населення Украї-
ни. Аналізується дієвість права як 
соціального регулятора в умовах 
зростаючого впровадження елемен-
тів штучного інтелекту в суспільне 
життя.

Статья посвящена изучению вли-
яния развития искусственного ин-
теллекта на занятость населения 
Украины. Анализируется действен-
ность права как социального регу-
лятора в условиях растущего вне-
дрения элементов искусственного 
интеллекта в общественную жизнь.

This article is devoted to the study 
of the development of artificial intelli-
gence and its influence on the ukrainian 
population’s employment. The effec-
tiveness of law as a social regulator 
in the context of the increasing intro-
duction of elements of artificial intelli-
gence into social life is analyzed.
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