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ВИКЛИКИ ІНДУСТРІЇ 4.0  

Ринок праці, як динамічна система, постійно змінюється під 
впливом науково-технічних новацій. Наразі відчуваємо поступ  
4-ї промислової революції, основу якої склали роботизація, циф-
ровізація. Нові технології змінюють зміст та характер праці, тож 
змінюються вимоги до знань, навичок працівників. Як правило, 
цифровізація вимагає більшої мобільності, гнучкості та стійкої 
мотивації до навчання впродовж всього життя. ОЕСР зазначає, 
що 14 % робочих місць скоріш за все будуть автоматизовані, а 
32 % — зазнають істотних змін щодо кількості та якості функ-
ціональних обовязків [3]. Науковці також наголошують на ви-
соких ризиках на ринку праці [2, 5, 6, 8] оскільки уже зараз ві-
дчувається дисбаланс попиту і пропозиції на робочу силу. І в 
першу чергу це пов’язано з невідповідністю компетенцій, кот-
рих набувають майбутні працівники у закладах освіти з потре-
бами роботодавців щодо певних знань, навичок, тощо. Нажаль 
дослідження ОЕСР виявили, що 15 % дорослих людей не ма-
ють базових цифрових навичок, а 13 % — не мають базових 
навичок числення; в середньому в ОЕСР 6,6 % молодих випус-
кників мають низьку грамотність та математичні навички [3]. 
Разом з тим, роботодавці вимагають посилення таких компете-
нтностей, як емоційний інтелект, комплексність під час вирі-
шення проблем, відсутність потреби у постійному контролі, 
тощо. Проте аналіз стандартів професійної освіти та стандартів 
вищої освіти свідчать про часткове врахування вимог ринку 
освітніми закладами (табл 1). 
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Таблиця 1 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОТРЕБИ РОБОТОДАВЦІВ У КОМПЕТЕНЦІЯХ  

ТА РІВЕНЬ ЇХ ВРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ* 

2015 рік 2020 рік 2030 рік 

Вимоги робо-
тодавців 

Враху-
вання 

навчаль-
ними за-
кладами 

Вимоги  
роботодавців 

Враху-
вання 

навчаль-
ними за-
кладами 

Ключові компетенції  
працівників 

1) Комплек-
сне рішення 
проблем 

частково 
1) Комплекс-
не рішення 
проблем 

частково 

Форсайт (у сенсі передба- 
чення майбутнього). Діяти у 
короткостроковому періоді, 
розуміючи очікувані зміни, 
невизначеності та ризики  

2) Коорди- 
нація дій  
з іншими 

частково 2) Критичне 
мислення частково 

Вміння розв’язувати скла-
дні завдання (робота з 
дилемами, суперечностями 
та неоднозначністю) 

3) Управлін-
ня людьми так 3) Креатив-

ність так 
Розробка нових наративів 
та переосмислення став-
лення до навколишнього 
середовища  

4) Критичне 
мислення так 4) Управління 

людьми частково Відповідальність 

5) Взаємодія, 
ведення  
переговорів 

частково 
5) Координа-
ція дій  
з іншими 

частково Креативність та творчість 

6) Контроль 
якості так 6) Емоційний 

інтелект ні 
Клієнтоорієнтованість 
(створення цінності для 
інших)  

7) Сервіс-
орієнтація так 

7) Складання 
суджень і 
прийняття 
рішень 

так 
Міждисциплінарність, яка 
базується на фундамента-
льних знаннях з базових 
дисциплін 

8) Складання 
суджень  
і прийняття 
рішень 

так 8) Сервіс-
орієнтація так 

Координація, взаємодія, 
вміння працювати у «ме-
режевому» колективі 

9) Активне 
слухання частково 

9) Взаємодія, 
ведення пере-
говорів 

частково Когнитівна гнучкість 

10) Креатив-
ність 

частково 10) Когнітив-
на гнучкість 

ні Емоційний інтелект 

*побудовано автором за матеріалами джерел 1, 4, 7, 9 
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З таблиці 1 бачимо, що ринок праці найближчі роки поповню-
ватиметься робочою силою, котра не у повній мірі відповідає по-
требам ринку. Тому важливо переглянути методичні підходи до 
вибору навчальних програм закладами освіти аби у повній мірі 
урахувати перетворення, виклики Індустрії 4.0. Зокрема, важливо 
переглянути процедури ліцензування освітніх програм (з обов’яз- 
ковим погодженням їх зі роботодавцями), знизити нормативи 
щодо наповненості навчальних груп та стимулювати поширення 
тренінгової практики проведення навчання, гарантувати й дотри-
муватися відповідності професійних стандартів та стандартів 
освіти.  
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