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ВСТУП 

 

Актуальність теми.  

У ХХІ сторіччі світовий соціально-економічний розвиток набув нових 

рис, що зумовлено переходом більшості країн світу до фази інформаційного 

суспільства та формування економіки знань. Таке суспільство характеризується 

зміною індустріального устрою на новий, де значущими є сфера послуг, 

інновації, прискорення розвитку технологій та включення до процесу 

глобалізації. Трансформація соціуму, цінностей, сфери професійного 

становлення, призводить також до змін в осмисленні поняття соціального 

класу. Протягом довгого часу домінуючими були теорії економічної 

детермінації розподілу соціуму на класи, а головним фактором розвитку країни 

був середній клас. Головним фактором становлення економіки знань є 

людський капітал та його креативне начало.  

Саме тому серед інших  стратифікаційних і класових теорій певної 

популярності сьогодні набула теорія «креативного класу», розроблена 

американським економістом Річардом Флорідою. Він виділяє креативні 

індустрії, в яких задіяні науковці, винахідники, підприємці, працівники сфери 

освіти, інформаційних технологій, мистецтва, медіа. Такі спеціалісти у повній 

мірі беруть участь в творчому процесі. На його думку, будучи відкритим до 

змін, толерантним та володіючи великим інноваційним потенціалом, 

креативний клас є творцем та рушійною силою розвитку «креативної 

економіки» і культури. Креативному класу, згідно теорії, притаманні особливі 

цінності та установки, що обумовлені видом професійної діяльності.  

Осмислення креативного класу, його цінностей та локалізацій, місця у 

соціальній структурі суспільства, ролі у процесах регіонального та 

національного економічного зростання набула поширення серед американських 

та європейських науковців. Щороку публікується все більше досліджень, 

присвячених розвитку креативного класу в певних країнах та особливостям 

різних професійних груп як представників креативного класу. У 2015-му році 
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опублікувалися дані розрахунків глобального індексу креативності – показника 

сталого економічного розвитку, де 139 країн світу були співставлені  за рівнем 

освіти, технологічності та толерантності, куди потрапила і Україна, зайнявши 

45-те місце [40, С. 54]. 

Проблема дослідження розвитку креативного класу є актуальною темою в 

сучасному суспільствознавчому дискурсі. Україна, як країна пост-радянського 

простору, за роки незалежності зазнала значних соціальних змін. І хоча 

проблематика розвитку креативної економіки та креативного класу не знайшла 

великої популярності у вітчизняному науковому полі, деякі дослідники все ж 

аналізують перспективи їх розвитку в Україні. Вітчизняні науковці 

наголошують на тому, що держава потрібна вживати заходів щодо 

стимулювання та покращення умов для креативного класу. У найближчому 

майбутньому, як зазначає засновник порталу креативної економіки Chernozem 

бізнесмен-активіст Костянтин Кожум'яка, Україну очікує сплеск розвитку 

креативних індустрій [23]. 

Не дивлячись на те, що вітчизняна наукова спільнота акцентує увагу на 

рекомендаціях Р. Флоріди щодо проблем недофінансування креативних 

індустрій та неналежних умов праці креативних спеціалістів, актуальним є 

питання чи дійсно креативний клас в Україні існує у тому вигляді, в якому він 

функціонує у США. Важливо дослідити цінності та установки типового 

представника креативного класу, описаного у роботі Р. Флоріди, та чи вони  

поділяються креативними спеціалістами в Україні. 

Однією з найперспективніших і найбільш розвинених креативних 

індустрій сьогодні є сфера інформаційних технологій (IT). IT набуває дуже 

стрімкого розвитку та популярності як серед молоді, яка тільки виходить на 

шлях професійної реалізації, так і серед спеціалістів, які вже самореалізувалися. 

IT вважається перспективною та прибутковою сферою діяльності, що 

призводить до розвитку ринку попиту-пропозиції на IT-фахівців. Україна 

посіла перше місце в Європі за кількістю IT-спеціалістів за даними порталу IT 
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Outsoursing News [60]. На сьогоднішній день українська IT-спільнота налічує 

понад 100 тисяч програмістів. 

Об’єкт дослідження – соціально-професійна група працівників 

української IT-сфери 

Предмет – ціннісні орієнтації та установки працівників української IT-

сфери 

Мета дослідження: встановити межі застосовуваності теорії креативного 

класу Р. Флоріди в українському суспільстві на прикладі працівників ІТ-сфери. 

Досягнення мети передбачається за умови виконання поставлених за- 

вдань: 

- узагальнити теорію креативного класу та її критику в наявній науковій 

літературі; 

- дослідити особливості цінностей та установок фахівців ІТ-сфери згідно 

концепції креативного класу 

- описати методологію дослідження цінностей та установок IT-фахівців в 

Україні як можливих представників креативного класу 

- емпірично дослідити відповідність групової свідомості IT-фахівців в 

Україні згідно концепції креативного класу Р. Флоріди. 

Наукова розробленість проблеми дослідження: Питанням класового 

розподілу суспільства у світовій соціологічній науці займалися такі соціологи 

та економісти як К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокін, П. Бурдьє, Е. Гідденс та ін. 

Проблемою дослідження креативного класу, його місця і ролі в сучасному 

суспільстві займалося багато науковців. Насамперед необхідно зазначити 

автора теорії креативного класу американського соціолога Р. Флоріду. Також 

різні актуальні інноваційні ідеї містяться у роботах Ч. Лендрі. 

У вітчизняному науковому полі питанням креативного класу та 

креативної економіки займалися такі дослідники як Г. Монастирська, Л. 

Антошкіна, Чуль О. М., Сакало О.Є. Вагомий внесок у дослідження цього 

питання зробили російські економісти та політологи В. Іноземцев, В. 

Гнєдовський, А. Окара. 
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Методи дослідження. Для вивчення робіт закордонних та вітчизняних 

авторів з обраної теми, використовувалися такі методи, як аналіз і синтез, 

порівняння та узагальнення. Для проведення емпіричного дослідження був 

обраний якісний метод – глибинного інтерв‘ю. 

Наукова новизна результатів, одержаних в дисертації: 

- досліджено та систематизовано висвітлення поняття креативного класу 

у теоріях зарубіжних науковців, розглянуто критику теорії креативного класу, а 

також виявлено розробленість досліджень креативного класу у вітчизняній 

соціології;  

- досліджено можливості застосованості теорії Р. Флоріди на прикладі 

розгляду представників ІТ-сфери в Україні як потенційного креативного класу;  

- вперше було проведено соціологічне дослідження цінностей та 

установок спеціалістів української сфери ІТ з використанням якісного методу 

дослідження для аналізу можливості застосування теорії креативного класу в 

українських соціальних реаліях, розкривши збіги та відмінності у декларованих 

теорією та визначених респондентами протягом глибинних інтерв’ю цінностях. 

Теоретична цінність роботи полягає в узагальненні досліджень 

креативного класу в наявних літературних джерелах та аналізі результатів 

авторського емпіричного дослідження з питання застосовуваності теорії 

креативного класу в сучасних українських соціальних реаліях на прикладі 

працівників сфери ІТ, що доповнює наявну теоретичну базу розробленості 

даної проблематики. 

Практична цінність роботи полягає в результатах авторського соціоло- 

гічного дослідження з використанням методу глибинних інтерв‘ювань 

працівників ІТ сфери в Україні щодо їх професійних та особистих цінностей та 

установок, що дає можливість проаналізувати застосовуваність теорії 

креативного класу Р. Флоріди в Україні та доповнити наявну базу теоретичних 

та емпіричних здобутків з даної проблематики. 
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Структура магістерської дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, семи підрозділів, висновків та рекомендацій, а також списку 

використаних джерел.  

Загальний обсяг роботи 95 сторінок, з них – основного тексту – 90 

сторінок. Список використаних джерел містить 64 найменування. 

Апробація результатів дисертації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження теорії креативного 

класу  

 

 

1.1. Креативний клас як предмет наукового аналізу 

 

 

Здавна розподіл матеріальних та символічних благ формував соціальну 

структуру суспільства. Такий розподіл виник практично водночас із 

зародженням самого суспільства та видозмінювався з ходом історії. Разом з 

цим змінювався і дискурс теорій стратифікації та класових теорій зокрема. Для 

того, щоб розглядати формування та сутність поняття «креативного класу», 

насамперед, розглянемо визначення поняття «клас» в цілому. 

Однією з найвпливовіших класових теорій є теорія К. Маркса, яка 

пояснює наявність  соціальної нерівності через різну власність на засоби 

виробництва. Маркс вважав, що «існування самих класів пов'язане лише з 

певними фазами розвитку виробництва» [7, C. 424]. Він визначив «клас» як 

великі групи людей, які мають пряме відношення до засобів виробництва і, 

таким чином, вступають у виробничі відносини – відносини експлуататорів і 

експлуатованих. Він також зазначав, що «історія усіх досі існуючих суспільств 

була історією боротьби класів» [8, C. 427] і таким чином підкреслював 

антагонізм як рушійну силу розвитку суспільства. При цьому, вже у 

марксистській теорії з’являється ідея про розподіл праці на фізичну та 

розумову, тобто існує «великий поділ праці між масою, зайнятою простою 

фізичною працею, і деякими привілейованими, які керують роботами, 

займаються торгівлею, державними справами, а пізніше також мистецтвом і 

наукою» [9, C. 293].  

Інший видатний соціолог М. Вебер вважав, що підставою поділу 

суспільства на класи є не лише економічна детермінанта, але і особисті 

відмінності кожної людини, тобто кваліфікація, наявність диплому, уміння і 
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навички працівника визначають тип діяльності. Таке визначення відходить від 

марксистського суто економічного підходу до визначення класу. Отже, можна 

припустити, що перші основи якщо не концепції креативного класу, то 

принаймні виокремлення  інтелектуальних можливостей, були закладені ще М. 

Вебером. 

Існують інші класові теорії, які за основу беруть економічний 

детермінізм. Зокрема, такі дослідники, як Е.О. Райт, Р. Дарендорф, Т. Маршалл 

до критеріїв формування соціального класу додають авторитет, права 

громадянина, влада та інші. Таким чином, велике значення у розшаруванні 

суспільства має не лише власність, але і можливість управління. Хоча фактор 

матеріальних благ відіграє велику роль у системі стратифікації, але починає 

з’являтися також поняття людського фактору - суб’єкту керування, управляння, 

володіння. 

Людський капітал, що включає в себе ресурси різних видів: кваліфікацію, 

освіту, цінності та установки, статус та роль, які визначають положення 

індивіда в соціальній структурі суспільства. Так,  французькі науковці А. Турен 

і П. Бурдьє, класові відносини розглядають через його конфліктний характер. І 

небезпека цього конфлікту в тому, що домінування однієї соціальної групи по 

відношенню до інших є виправданою, так як високе положення в суспільстві 

зумовлене не експлуатацією інших груп, а особистісними якостями [22, C. 4]. 

Тобто приналежність до класу тепер лише вказує на існуючі в суспільстві 

класові проблеми, але ніяк не визначає будь-які соціальні групи. 

На думку П. Бурдьє, клас можна розглядати тільки як теоретичну 

конструкцію, яка не дана в соціальній реальності. Однак у цій конструкції є 

потенційний шанс виходу в реальність, якщо визначати її як сукупність 

«агентів», що займають подібну позицію, що знаходяться в однакових умовах і 

володіють подібними інтересами. Лише ці підстави здатні об'єднати індивідів в 

групу [4, c. 60]. Про це ж говорить і А. Турен, стверджуючи, що класи можуть 

виникнути лише там, де індивіди розглядаються саме як соціальні актори. 
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Таким чином, економічний ресурс вже не виступає в ролі визначального 

критерію класоутворення, поступаючись місцем соціокультурним факторам.  

Сам теоретик креативного класу, Річард Флоріда звертав увагу на роботи 

П. Друкера і Ф. Махлуп, які  були присвячені опису зростаючої ролі і влади 

представників нової професійної групи, яких вони назвали «працівниками 

інтелектуальної праці», а Д. Белл звернув увагу на нову, більш мерітократичну 

класову структуру, що охоплює вчених, інженерів, менеджерів та 

адміністраторів, що виникла в результаті переходу від промислової економіки 

до постіндустріальної. Саме таку структуру Флоріда поклав в основу своєї 

концепції. Він досліджував «професійно-адміністративний клас» соціолога Е.О. 

Райта та теорію «класу Х» П. Фассела, а також змішання богемних і 

буржуазних цінностей представників нового громадського утворення «бобо» Д. 

Брукса, описані у його роботі «Клас». Усі ці теорії описували класові 

особливості, які пізніше Флоріда став вважати приналежністю креативного 

класу [26, C. 82]. 

Флоріда вважав, що «ми зобов'язані переосмислити поняття класу. Ми 

часто схильні класифікувати людей на підставі їх споживчих звичок, способу 

життя або, простіше, рівня доходів. Наприклад, ми часто зрівнює середній 

дохід і приналежність до середнього класу. Хоча я вважаю ці показники 

важливими ознаками класу, вони не є його головними детермінантами». Він 

визначав клас як «сукупність людей, що володіють загальними інтересами і 

схильних думати, відчувати і вести себе подібно, проте ці риси подібності в 

корені визначаються економічною функцією - тим видом роботи, який 

забезпечує їм засоби для існування [26, C. 22]. Тобто, окрім суто економічних 

показників доходу, що використовуються у класичних класових теоріях, він 

підкреслює важливість властивих певній групі людей цінностей та установок, 

що формуються в особистості залежно від роду діяльності. Решта особливостей 

мають для дослідника вторинний характер.  

Різноманіття теорій класів та виокремлення інтелектуальної праці 

неможливо не розглянути у контексті сформованої у ХХ столітті теорії 
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інформаційного суспільства. Йдеться про становлення глобальної 

інформаційної індустрії, підвищення ролі знань і інформації в економічному і 

соціокультурному розвитку, їх вплив на сферу державного управління, освіти, 

професійного становлення та інші сфери життєдіяльності суспільства. 

Японський науковець Й. Масуда визначає інформаційне суспільство як «новий 

тип суспільства, де володіння інформацією (і нематеріальними благами) є 

рушійною силою трансформації та розвитку, і де процвітає людська 

інтелектуальна творчість» [10, C. 46], а Д. Белл зазначає, що таке суспільство 

«передбачає виникнення інтелектуального класу». Такі визначення в першу 

чергу підкреслюють важливість інтелектуальної праці та вказують на значні 

зрушення у системі економічних відносин та системі цінностей. Такі значні 

зрушення у суспільстві викликані, на думку Р. Флоріди, рушійною силою під 

назвою «креативність». Посилаючись на словник Вебстера, Р. Флоріда визначає 

креативність як “здатність створювати значущі нові форми”, тобто продукувати 

нові ідеї, розробки, винаходи, методи управління тощо. Саме креативність 

сьогодні стимулює професійний розвиток та економічне зростання, а також 

перетворилася на основне джерело конкурентної переваги. Тому, можна 

сказати, що вона стала і найбільш цінним товаром [26, C. 18]. 

Креативність спонукає компанії формувати зовсім нові види витрат, та 

зміщувати фінансові пріоритети з стимулювання збуту на стимулювання 

креативності у працівників. Тобто, збільшуються витрати на наукові 

дослідження і розробки, високотехнологічне обладнання та засоби управління, 

що допомагають забезпечити належні умови для креативності та мобілізувати 

креативно мислячих людей для роботи. Р. Флоріда вважає, що креативність є і 

буде визначальною у професійній сфері, вона має багато вимірів та аспектів, 

але з  приходом такого її панування зростатиме конфлікт «креативність - 

організація». Це протистояння призвело до розробки нових гнучких методів 

управління процесом праці, що буде розглянуто трохи згодом. У сфері ж 

глобального економічного розвитку можна казати про формування нової 
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«економіки заснованої на знаннях», «креативної економіки», нерозривно 

пов’язаної і з формуванням «креативного класу».  

Різні дослідники вказують на різні галузі діяльності, які повинні бути 

включені у «креативну економіку». Британські соціологи С. Леш та Дж. Уррі 

пишуть, що кожна з творчих галузей має мінімальне нескорочуване ядро, 

пов'язане з обміном фінансів щодо прав інтелектуальної власності [49, C. 117]. 

Британський Департамент зі справ культури, ЗМІ та спорту (DCMS) дає точне 

визначення, яке описує творчі галузі як «ті галузі промисловості, які мають своє 

походження в індивідуальній творчості, майстерності і таланті, і які мають 

потенціал для багатства і створення нових робочих місць шляхом створення і 

використання інтелектуальної власності» [33]. 

Станом на 2015-ий рік DCMS визнає дев'ять творчих секторів 

економіки, а саме [34]: 

1. реклама і маркетинг 

2. архітектура 

3. ремесла 

4. дизайн: продукт, графіка та дизайн одягу 

5. кіно, телебачення, відео, радіо і фотографії 

6. ІТ, програмне забезпечення та комп'ютерні послуги 

7. видавнича 

8. музеї, галереї і бібліотеки 

9. музика, виступи і образотворче мистецтво 

Джон Хоукінс, британський дослідник поняття «креативних 

індустрій», до цього списку додає іграшки та ігри, а також набагато ширшої 

сфери досліджень і розробок в області науки і техніки [44, C. 90].  

Дослідник Д. Хезмондалш зменшує список до основних культурних 

галузей: реклами і маркетингу, мовлення, фільмів, інтернету та музики, галузей 

промисловості, друкованих та електронних видань, а також відео- та 

комп'ютерних ігор. Його визначення включає в себе тільки ті галузі, які 
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створюють тексти або «культурні артефакти», і які беруть участь в тій чи іншій 

формі промислового відтворення [42, C. 13].  

Отже, у загальному визначенні креативні індустрії – це діяльність на 

основі індивідуального творчого потенціалу, навиків або талантів, які можуть 

створювати об’єкти інтелектуальної власності. 

Для підтвердження розвитку креативної економіки у своїй роботі Флоріда 

наводить гарний статистичний приклад. Кількість професіоналів креативної 

технічної роботи (інженери, вчені) збільшилася у США з 42 000 у 1900 році до 

625 000 в 1950 році, після чого воно зросло ще у вісім разів і до 1999 року 

склало 5 мільйонів осіб. Також, у 1900-у році на кожні 100 000 осіб в США 

припадало лише 55 вчених і інженерів. Ця цифра збільшилася до 400 до 1950-го 

року і до тисячі в 1980-му році. До 1999-го року на 100 000 чоловік доводилося 

понад 1800 вчених і інженерів [26, C. 60]. 

Таке стрімке збільшення людей, що задіяні у креативному секторі праці 

Річард Флоріда виділив у специфічну «соціальну структуру креативності», щоб 

розмежувати чисельні сфери такої діяльності і, водночас, показати розмаїття 

креативних робіт. Отже, «структура креативності» включає у себе по-перше, 

нові системи креативності в області технологій і підприємництва, по-друге, 

нові, більш ефективні моделі виробництва товарів і надання послуг і, по-трете, 

загальні соціальні, культурні та географічні умови, сприятливі для креативності 

будь-якого роду [26, C. 62]. 

Відповідно до становлення нової креативної економіки та виділення 

соціальної структури креативності виникло поняття креативного класу. 

Концепцію креативного класу Р. Флоріда виклав у своїй книзі «Креативний 

клас: люди, які змінюють майбутнє» (The Rise of The Creative Class and How It's 

Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life) [26, C. 12]. У своїй 

роботі науковець пише про те, що креативний клас - основна рушійна сила 

економічного зростання, тому креативні працівники повинні бути забезпечені 

належними умовами праці: гнучким графіком роботи, особистою свободою, 

стимулюючим креативним середовищем. Частку креативного класу у різних 
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країнах та регіонах Р. Флоріда визначає за індексом креативності - сумарним 

показником рівню технічних інновацій, толерантності та таланту. 

Також Флоріда стверджував, що так званий «творчий вік» відзначався 

розвитком двох великих соціальних класів. Першим з них є креативний клас – 

робочі в області науки і техніки, мистецтва, культури і розваг, охорони 

здоров'я, права і управління, чиї заняття засновані на ментальній або творчій 

праці. Другий, більший за кількістю представників – обслуговуючий клас. 

Представники даного класу готують і подають їжу, виконують рутинні і 

адміністративні завдання, забезпечують обслуговування будинків і надають 

послуги з охорони здоров’я, інші допоміжні роботи, тощо. Обслуговуючий клас 

зростав поруч з креативним класом, підвищившись з двадцяти відсотків від 

усієї робочої сили в кінці XIX-го століття і тридцяти відсотків в 1950-х роках до 

майже половини від робочої сили в США на сьогодні, а це близько 60 мільйонів 

робочих [37]. 

Креативний клас почав активно розвиватися в 1980-х роках. З того часу в 

Сполучених Штатах Америки були створені більше двадцяти мільйонів нових 

робочих місць для креативного класу. Р. Флоріда наголошує, що представники 

креативного класу генерують більш як 2 трлн. дол. США щорічно у фонді 

заробітної плати, а це понад дві третини від загального фонду оплати праці в 

США. Також науковець наголошує, що в наступні десятиліття буде створено 

ще близько семи мільйонів креативних робочих місць, а це майже такий же 

обсяг заробітної плати. Представники креативного класу беруть участь в 

комплексному вирішенні проблем суспільства, що вимагає високого рівня 

освіти. Однак, до них не можна просто відносити людей з вищою освітою. У 

той же час, майже три чверті випускників коледжу належать до креативного 

класу, а чотири з десяти членів креативного класу не мають вищої освіти, але як 

і раніше виконують роботу, яка за визначенням є творчою [37]. 

Р. Флоріда визначаючи поняття креативного класу зазначив, що: «якщо 

для феодальної аристократії джерелом влади і класової ідентичності служив 

спадковий контроль над землею і населенням, а для буржуазії – властиві її 
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представникам «ролі» комерсантів і фабрикантів, то особливості креативного 

класу визначені творчою функцією його членів. Оскільки креативність – це 

рушійна сила економічного розвитку, креативний клас до теперішнього часу 

зайняв в суспільстві домінуюче становище. Тільки усвідомивши собі феномен 

зростання цього нового класу і його характерних цінностей, ми будемо в змозі 

зрозуміти природу масштабних і на вигляд ізольованих змін в нашому 

суспільстві і більш раціонально планувати майбутнє». Також, науковець 

наголосив, що: «креативний клас – це скорочена назва приблизно третини 

робітників у США та світі загалом, котрим щастить отримувати грошову 

компенсацію за результати своєї творчої праці» [26, C. 12-13]. 

Багато дослідників також погоджуються з визначеннями Флоріди. 

Наприклад, Дж. Пек як наступник Р. Флоріди зазначив, що: «креативний клас – 

це переможна третина суспільства» [57]. Важко не погодитись з твердженням 

Т. Букхольса: «креативність та можливості її реалізації пов’язані між собою 

нерозривно. Боротьба довкола доступу до можливостей є передумовою 

креативності – і водночас сьогодні необхідно бути дуже креативним, щоб 

існувати в креативному капіталістичному місті» [5]. Російський політолог А. 

Окара вважає, що: «саме національний креативний клас є основним 

генератором і джерелом інновацій. У ситуації, коли він пригнічений, 

маргіналізований, інновації доводиться експортувати ззовні – це характерно для 

наздоганяючих модернізацій» [14]
 
. 

Важливо також зазначити, що відповідно до підходу Р. Флоріди 

креативний клас має свої особливі підсистеми. Він поділяється на 

суперкреативне ядро, до якого входять професії в області програмування і 

математики, архітектури і інженерної справи, природничих та соціальних наук, 

освіти, виховання, а також мистецтва, дизайну, розваг, спорту, ЗМІ. Другою 

підсистемою є креативні професіонали з управляння, бізнесу і фінансів, права, 

охорони здоров'я (лікарі і технічні фахівці), а також керівні професії, пов'язані з 

продажами та управлінням продажами [26, C. 43]. 
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Таким чином, суперкреативне ядро – це спеціалісти, які задіяні у 

безпосередній творчій діяльності, створенні нового твору, продукту, ідеї. 

Креативні професіонали у своїй роботі можуть зустрічатися з креативними 

завданнями, для вирішення яких необхідний високий рівень освіти. У процесі 

своєї роботи вони можуть продукувати нові ідеї або методи, але це не входить в 

коло їх основних обов'язків. 

Зважаючи на структуризацію креативного класу за Р. Флорідою, можна 

стверджувати, що до креативного класу можна віднести представників будь-

яких багатьох професій, які використовують креативність під час основної 

діяльності [26, C. 44]. В даному аспекті Р. Флоріда уточняє, що: «радикальна 

відмінність між креативним і іншими класами полягає в тому, за що вони 

отримують свої гроші. Представникам робочого і обслуговуючого класу 

платять, головним чином, за виконання роботи згідно з планом, тоді як 

креативний клас заробляє гроші, проектуючи і створюючи щось нове, і робить 

це з більшим ступенем автономії і гнучкості, ніж два інші класи» [26, C. 23]. В 

даний час все більше заводських професій вимагають креативності як однієї з 

умов прийому на роботу. На заводі з виробництва електронних приладів 

компанії Sony, розташованому в околицях Пітсбурга, навіть кандидати на 

посади найнижчого рівня в складальному цеху повинні пройти ряд тестів на 

наявність певних здібностей: навичок вирішення завдань і вміння працювати в 

самоврядних командах [47]. 

Важливим критерієм для виділення певної групи у клас є свідомість, 

ціннісні орієнтації, установки. До цінностей креативного класу Флоріда 

відносить, по-перше, це індивідуальність. Креативний клас потребує 

можливості прояву власної індивідуальності та самоствердження. Такі 

прагнення зачіпають усі сфери їх життя. У професійному плані працівники 

прагнуть до індивідуального підходу в умовах праці, можливості 

самовираження в одязі та своїх думках, можливості керувати своїм часом та 

рівнем доходу. У сфері дозвілля креативні спеціалісти прагнуть до 

максимально активного та насиченого проведення часу у незвичний шлях. При 
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виборі місця проживання існує необхідність необмеженої мобільності і 

можливості змінити локацію та оточення на більш цікаві при бажанні. 

Індивідуальність повинна проявлятися при прийнятті будь-якого значущого 

рішення і не мати особливих перешкод. 

По-друге, мерітократію. Особисті навички та таланти дуже сильно 

цінуються представниками креативного класу. Вони потребують 

індивідуального підходу в об’єктивній оцінці своїх професійних навиків та 

прагнуть отримати визнання за роботу, які виконують. Креативні працівники  

самоідентифікують себе не в залежності від доходу або позиції, яку вони 

займають у компанії, а залежно від виду діяльності, яким займаються. Вони 

амбітні і прагнуть докладати свої здібності і зусилля для визнання колег та 

начальства. Найбільш цінною мерітократія є для працівників на фріланс-моделі 

працевлаштування. 

По-третє, різноманітність і відкритість. Люди креативного класу цінують 

різноманітність у всіх її проявах. Вони прагнуть до можливості зміни компанії, 

місця проживання на більш цікаві та перспективні. Цінують відкритість 

колективу та оточення до етнічного, культурного різноманіття. Креативний 

клас переважно віддає перевагу активним, нестандартним видам дозвілля, 

мандрівкам, прагне спробувати свої сили у творчості. Вони прагнуть бути 

прийнятими у будь-якому оточенні незалежно від раси, сексуальної орієнтації, 

інтересів та зовнішнього вигляду [26, C. 95-96]. 

За концепцією креативного класу підставою для формування класових 

цінностей є вид діяльності. Креативна діяльність формує особливе 

світосприйняття, мислення, потреби. В сфері професіональної самореалізації 

виділяються фактори праці. Серед факторів праці, які креативні спеціалісти 

обирають за важливі, є цікава та відповідальна робота, гнучкі та стабільні 

умови праці (графік та середовище), оплата, можливість підвищення 

кваліфікації, визнання зі сторони колег, стимулюючий креативній колектив, 

цікава робота, розвинута корпоративна культура, а також місцезнаходження та 
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ком’юніті [26, C. 110]. Ці фактори є важливими, так як стимулюють творчу 

діяльність, генерацію нових ідей. 

Окрім факторів праці Флоріда виділяє ще один, дуже важливий на його 

думку фактор життя, який «в більшій ступені впливає на наше економічне 

майбутнє, наше щастя і підсумок життя в цілому. Це відповідь на питання 

«де?» [27, C. 6]. Він вважає, що місце, яке ми обираємо для життя, впливає на 

всі його аспекти та на подальший розвиток особистості. Саме місце може 

визначати рівень доходу, соціальне оточення, з яким ми взаємодіємо, друзів, 

партнерів, яких обираємо, і можливості, які стають нам доступні. На мою 

думку, це твердження є цілком раціональним з огляду на те, що різні міста 

пропонують нам різний ринок праці, інфраструктуру, кар’єрні перспективи, 

різні ціни на житло тощо. Оскільки креативні фахівці концентруються там, де 

найбільш задоволені їх специфічні потреби, місто повинне відповідати цим 

потребам і сприяти створенню комфортного середовища для креативного класу. 

Таким чином,   мобільність серед таких спеціалістів стає все більш частим 

явищем.  

Серед пріоритетів креативного класу при виборі місця проживання 

Флоріда виділяє по-перше, наявність щільного ринку праці, що забезпечує 

мобільність, можливість зміни місця роботи без зміни місця проживання (мова 

йде про фріланс-модель праці); по-друге, різноманіття проведення вільного 

часу, насичений спосіб життя, який може запропонувати локація проживання; 

по-третє, різноманітне оточення: наявність в місті представників будь-яких 

культурних, політичних, релігійних поглядів, будь-яких рас і національностей. 

Таке оточення є індикатором відкритості новим ідеям і можливостям [36, C. 

85]. 

Такі вимоги до умов життя спонукають спеціалістів залишати маленькі 

міста, та переїжджати до мегаполісів з більш розвиненою інфраструктурою та 

умовами праці. Але така тенденція призводить до інших, більш глибоких 

проблем, на думку Флоріди. Він вважає, що світ не можна осмислювати з точки 

зору традиційних опозицій «багаті - бідні», «розвинені країни - країни, що 
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розвиваються». Тепер глобальна політика буде залежати від наростаючої 

напруги між «заможними» інноваційними регіонами, які залучають 

талановитих людей, і регіонами «незаможними», з яких таланти експортуються. 

Такі міста він називає «піками» та «рівнинами». Серед міст менш інноваційних 

і розвинених розгортається потенційно спустошлива боротьба за робочі місця, 

людей і інвестиції. Мобільність приводить до того, що одні міста стають 

центрами розвитку інноваційної економіки, де в рази більшими є заробітна 

плата та умови життя, а інші залишаються на існуючому етапі розвитку і 

модернізуються все повільніше. Крім того, в «піках» концентруються 

високооплачувані вакансії «економіки знань», а на «рівнинах» - 

низькооплачувані і некваліфіковані вакансії, пов'язані з фізичною або просто 

нетворчою працею [36, C. 45]. 

Зростання і процвітання творчого потенціалу міста Р. Флоріда виявляє у 

новій моделі трьох Т економічного розвитку: технологій, талантів і 

толерантності. Творчість і представники креативного класу концентруються в 

тих місцях, які володіють усіма трьома з цих чинників. Кожен є необхідною, 

але недостатньою умовою. Щоб залучити творчих людей, стимулювати 

інновації та економічний розвиток, місце повинно мати всі три. Толерантність 

Флоріда визначає як відкритість, всеосяжність і різноманітність для всіх 

етнічних груп, рас. Талант визначається як сукупність людей зі ступенем 

бакалавра і вище. Технологія є сукупністю інноваційних і високотехнологічних 

розробок в регіоні. Дослідження науковця показують, що талановиті люди 

тягнуться до місць, які пропонують толерантну роботу і соціальне середовище, 

а також вказують на міцні зв'язки між технологією, терпимістю і талантом [36, 

C. 8-10]. 

Три Т, як вони часто називаються, розглядаються як взаємозалежні 

параметри, які окремо мають позитивний, але обмежений вплив на зростання; 

Проте, в співіснуванні вони мають значний синергетичний ефект. Флоріда 

визнає численні пояснення регіонального росту, які можна знайти в області 

регіональної економіки та економічної географії. Особливо важливим є 



20 

 

наявність людського капіталу, так як висока концентрація освічених людей 

прискорює регіональне зростання. Відповідно, талановита робоча сила і її 

основна економічна діяльність мають важливе значення для регіонального 

зростання тільки в поєднанні з толерантним, відкритим і різноманітним 

кліматом. Поєднання толерантності до параметру економічного зростання є, 

мабуть, найбільш інноваційною частиною теорії креативного класу. Технологія 

у концепції розуміється як високотехнологічна галузь у якій задіяні творчі 

працівники, тому взаємозв'язок між технологією і талантом полягає у 

концентрації задіяності творчих людей у інноваційних та високотехнологічних 

видах економічної діяльності.  

Важливим моментом такого класового підходу є те, що творчі 

наукомісткі підприємства рухаються в регіони з високою часткою талановитої 

та творчої робочої сили, і що творчі люди, як правило, тяжіють до місць з 

певними якостями. Це означає, що традиційна орієнтація на бізнес-клімат 

змінюється і починає орієнтуватися на соціальний клімат. Соціальний клімат 

можна розглядати як набір інгредієнтів, які оживляють місто і зроблять його 

привабливим для креативного класу. Особливе значення має параметр 

толерантності. Якщо необхідного соціального клімату немає, креативний клас 

буде рухатися далі до нових місць. Креативний клас вважається надзвичайно 

мобільним і ставить індивідуальні потреби в першу чергу; отже, він буде 

рухатися від регіону до регіону, якщо його потреби не будуть задоволені. У 

країнах Європи ступінь рухливості не можна порівняти з 

північноамериканським аналогом - в США число міст набагато вище, і 

міжміська конкуренція на національному рівні набагато більш виразна, ніж в 

країнах Європи, та всіх інших. 

Толерантність, третій параметр, охоплює широкий спектр елементів, які 

впливають на середовище і атмосферу міста. Найголовніше, що толерантність 

має відношення до низьких бар'єрів входу. Мається на увазі, що міста ростуть 

не тільки через рівень народжуваності або розвиток інфраструктури; залучення 

талановитих і творчих людей також є важливим. Таким чином, низькі бар'єри 
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входу, такі як відкритість до приїжджих і неупередженості по відношенню до 

різних культур і різних норм можуть допомогти регіонам у конкурентній 

боротьбі за таланти. Відкритість полегшує іноземцям можливість зміни місця 

проживання, а можливість переосмислення різних норм може бути дуже 

інноваційним.  

В одному зі своїх інтерв’ю Річард Флоріда наводить приклад про 

одностатеві шлюби в якості прикладу стимулюючого для креативного класу  

середовища. Він зазначає, що опитування громадської думки в Ірландії 

показують, що більшість людей було б за одностатеві шлюби, але уряд ще не 

зробив крок до їх легалізації, а це нерозуміння цінності такого прогресу 

шкодить розвитку країни. Флоріда каже, що «в рамках міжнародних досліджень 

економічної ефективності, мої колеги бачать показник гомофобії насправді 

значущим, і що гомофобні країни не ростуть. Це не тому, що вони гомофобні, а 

тому, що вони не сприймають весь інший світ, нових людей, цінності». За 

словами Флоріди, великі центри інновацій і творчості можуть подолати ці 

проблеми, але керівництво має вирішальне значення в усуненні нетолерантних 

відносин. «Так що я думаю, що реальна задача керівництва повинна бути в 

тому, щоб показати, що кожна людина повинна мати спосіб вписатися в нову 

креативну економіку, і що для кожного в ній є майбутнє. Якщо цей розрив 

залишається між творчими класами та іншими - ми в біді» каже він. Розрив між 

групами населення викликаний нерозумінням і небажанням сприймати нове. 

Проблема різноманітності поширюється також на іммігрантів. Річард Флоріда 

називає себе величезним прихильником руху інновацій в США, який бореться 

за імміграційну реформу. Імміграція або відкрита міграція є ключовим 

моментом розвитку відкритості суспільства. Мобільність створює динамізм в 

суспільстві, тому, на його думку імміграція та інновації йдуть рука об руку [45].  

Таким чином, три Т регіонального розвитку є взаємопов’язаними 

параметрами, які можуть розвиватися самостійно, і при цьому зумовлювати 

розвиток інших. 
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Для того, щоб краще оцінити розвиток міст було створено індекс 

творчості. Відправною точкою для побудови індексу креативності є ідея, що 

творчий акт може бути відображений за допомогою і з застосовуванням 

концепції про цикл творчої діяльності. Можливість створювати і робити щось 

нове і цінне - внутрішній процес соціальних суб'єктів. Це означає, що окремі 

особи, приватні корпорації та агенти в державному секторі могли б розвивати 

свої власні навички, знання і ресурси і присвятити свій час і різним формам 

творчої діяльності. Творчість є соціальний процес безперервного формування 

цінностей, норм, практик і структур «соціального капіталу». Індекс творчості 

являє собою суму чотирьох рівнозначних критеріїв: частка творчого класу в 

робочій силі; хай-тек індекс; інновації, що вимірюються як кількість патентів на 

душу населення; і різноманітність, що вимірюється гей-індексом, критерієм 

відкритості до різних людей і ідей. Такий комбінований показник є найкращим 

показником основних творчих здібностей в регіоні, ніж проста міра творчого 

класу, оскільки вона відображає вплив його концентрації та інноваційних 

економічних результатів. Індекс творчості, таким чином - це базовий індикатор 

загальної позиції регіону в креативній економіці. Кожного року центри з 

вивчення креативної економіки розробляють регіональну, національну та 

світову статистику креативності, опираючись на індекс творчості. Звісно, 

Україна також потрапляє у поле зору дослідників креативності, де займає одне 

з найвищих місць у показниках освіченості населення [40]. 

У моєму розумінні креативність втілюється в творчості, орієнтованій на 

виробництво нового соціального продукту, нових ідей і знань, що необхідно в 

контексті традиційного розуміння творчості, як результату соціальної 

винятковості, піднесеної діяльності, не перетинаються з масовими соціальними 

практиками. Але українська модернізація може бути ефективною, якщо буде 

формувати і розвивати креативне суспільство з домінантою соціальної 

творчості, формуванням соціально-відповідального класу, з переходом від 

соціально-структурних змін до змін на рівні повсякденних практик, 

формуванням індивідно-структурного поля діяльності, що включає 
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інституціоналізацію соціальних творчих практик і соціальну солідарність 

суспільства на основі цінностей самовираження, самореалізації та соціального 

альтруїзму. 

Не оминула концепція креативного класу і вітчизняні наукові кола. 

Проблематику становлення і розвитку креативного класу в Україні 

досліджували: Г. В. Монастирська, С. Дацюк, О. Є. Сакало, М. О. Богданов, І. 

В. Стояненко, С. В. Киризюк, Х. С. Лошковська, аналітики Національного 

інституту стратегічних досліджень при Президентові України та багато інших. 

Праці вітчизняних вчених дещо відрізняються від зарубіжних аналогів, 

оскільки містять менше критики, натомість, більше практичних аспектів 

пристосування даної концепції до українських реалій. 

Для прикладу, О. Є. Сакало наголошує, що: «в сучасній Україні 

креативний клас поки що не сформований у більш-менш цілісну групу. 

Можливості для творчої діяльності є достатньо обмеженими або взагалі 

відсутніми, до того ж, подібний вид роботи рідко приносить достойну 

матеріальну винагороду» [20, С. 80]. В даному аспекті Г. В. Монастирська 

зазначає, що: «незважаючи на багаторазові завірення українського уряду про 

пріоритетність інноваційної моделі економіки України, питаннями креативної 

економіки держава практично не займається, а необхідні організаційні і 

соціально-економічні умови для розвитку креативного класу у нас не створені» 

[12, С. 200]. 

В 2010 р. в популярному онлайн-виданні «Українська правда» з’явилася 

доволі цікава стаття в якій розглянуто переваги креативного класу на прикладі 

української галузі високих технологій. О. Тиртичний слушно написав про те, 

що: «креативний клас має пряму вигоду від інноваційної модернізації, яка 

забезпечує сьогодні провідні позиції економічно розвинутих країн». 

Погоджуємося з даним твердженням, проте даний ефект може бути отриманий 

лише з дотриманням певних вимог. Л. І. Антошкіна в свою чергу зазначає, що: 

«у становленні креативної економіки важливу роль відіграє бізнес, заснований 

на творчості. У даний час в Україні даний сектор економіки розвивається 
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нестабільно і займає незначне місце в системі малого бізнесу. Для їх 

повноцінного розвитку необхідний комплексний підхід, що забезпечує 

розробку сучасних моделей територіального розвитку суб’єктів, розвитку 

секторів креативних індустрій» [2].  

На важливості розвитку креативної української економіки наголошують і 

аналітики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові 

України. Зокрема, вони пов’язують актуальність даного завдання із прагненням 

України інтегруватися в європейський і політичний простір. В даному аспекті 

О. П. Розумна зазначає, що: «в ЄС підтримка культурного сектору, який 

визначається у документі ЮНЕСКО «Creative Economy Report 2013» як доволі 

продуктивний та динамічний, є одним із пріоритетів соціально-економічного 

розвитку. Про це зазначено й у стратегії «Європа 2020». Культура і творчий 

сектор визнані джерелами економічного зростання та зайнятості населення, 

порозуміння і діалогу в суспільстві.   Важливість інвестицій у культуру та 

творчий сектор підкреслює програма Європейської Комісії «Креативна 

Європа», розрахована на 2014–2020 роки. Слід підкреслити, що ця програма є 

рамковим документом, спрямованим на підтримку європейського культурного і 

аудіовізуального секторів. Бюджет програми, зокрема на період 2014–2020 рр., 

становить 1,46 мільярдів євро. На відміну від попередніх культурно-

гуманітарних проектів Європейської Комісії нова програма передбачає участь 

країн, які не є членами ЄС: України, Молдови, Грузії та Туреччини» [19]. Отже, 

актуальність розвитку в Україні креативного класу підтверджується 

європейськими тенденціями та прагненнями України інтегруватися в 

європейське співтовариство. 

Також М. Скиба в напрямку вивчення досвіду Європейських країн 

використовує, так званий метод слона. Відповідно до підходу експерта – 

«креативна економіка в ЄС, а також Австралії та Канаді має щонайменше 

чотири надійні «ноги»: 

1) політики та законодавство; 

2) кластери й хаби; 
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3) інкубатори й акселератори; 

4) професійні мережі та асоціації. 

Це інфраструктурне опертя забезпечує стійкість і сталість сектору. 

Активну роль у створенні кластерів та інкубаторів відіграють муніципалітети, 

адже сучасні міста у світі конкурують передусім за креативних людей і доступ 

до технологій. Мережі та асоціації обстоюють інтереси сектору в політичному 

середовищі й спонукають дотримуватися відповідних стратегій та ухвалювати 

нормативні акти, які усувають, а не створюють бар’єри на шляху розвитку. 

Чуль О. М. розглядає проблематику розвитку креативної економіки через 

розвиток креативних міст. В даному аспекті науковець наголошує на декількох 

аспектах, які мали б зацікавити представників влади у вирішенні даного 

завдання: по-перше, формування інфраструктури креативного міста повинна 

бути завданням регіональної влади, підтримка освітніх закладів, системи 

охорони здоров’я, забезпечення дозвілля населення тощо; по-друге, 

формування креативного міського середовища, без якого, креативний клас не 

зможе в повній мірі розкрити потенціал; по-третє, створення єдиного 

інституційного та нормативного простору для функціонування приватного 

сектору та державних структур стане вагомим кроком до забезпечення 

соціальної стабільності та стійкого економічного міського розвитку [28]. 

Науковці критикували опис типового представника креативного класу, 

який запропонував Флоріда. Проте, виникає питання чи так розуміють основні 

характеристики креативної особистості сучасні аналітики. Зокрема, Деббі Добс, 

яка спеціалізується на наданні послуг із фінансового консалтингу для 

креативних підприємців, приїжджала в Україну щоб поділитися власними 

знаннями та досвідом. Вона наголосила, що: «практично кожна людина 

наділена здатністю творити, що може проявитися і в наукових відкриттях, і в 

інженерних розробках, у хобі. Старші й більш «поважні» креативні люди 

зазвичай мають сім’ї. Ця категорія зазвичай приєднується до професійних 

об’єднань, бере участь у важливих фахових і публічних подіях» [21]. Отже, 

сучасні креативні люди не надто схожі на тих, яких описував Флоріда. Вони 
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використовують свій креативний потенціал, при цьому не ведуть богемне 

життя, а залишаються звичайними, середньостатистичними громадянами, які 

мають сім’ї та усталені життєві цінності. І від цього, що вони не ведуть 

богемний спосіб життя, їх внесок в економічний розвиток держави не 

зменшується. 

Цікавим є підхід К. В. Ніколенко, який досліджує поняття креативності на 

рівні окремої особистості. Науковець зазначає, що: «креативність в суспільстві 

виконує важливу функцію – визначає рівень виробництва. Креативні орієнтації, 

які працюють на суспільний розвиток та розвиток ідеї нових і всеохоплюючих 

трансформацій, охоплюють всі сфери діяльності людини» [13, С. 33]. Також 

автор наголошує, що: «під креативним суспільством варто розуміти сукупність 

людей, які керуються принципами креативності в різних сферах свого життя». І 

знову ж таки підхід цього науковця дещо відрізняється від того, що нам 

запропонував Флоріда. 

У підсумку варто розглянути думку Г. В. Монастирської, яка стверджує, 

що: «ситуація для становлення креативного класу в Україні, з одного боку, є 

складною (відсутня реальна підтримка з боку держави, більшості роботодавців 

тощо), а з іншого – у нас ще зберігаються високий науково-освітній потенціал 

та культурні традиції, у цілому непогана кадрова база для формування 

креативного класу. Але існує багато проблем, що перешкоджають цьому: 

недофінансування бюджетного сектора економіки і низький рівень заробітних 

плат; велике значення посад та нівелювання самою природою різних видів 

діяльності; невідповідність організації праці; падіння престижу більшості 

креативних професій; нерозвиненість інституціонального середовища та 

інноваційної структури як бази для становлення креативної економіки [12, С. 

204]. 

Таким чином, креативний клас – це особлива частина соціальної 

структури суспільства, яка задіяна в креативних індустріях та має особливий 

набір цінностей та установок. Креативний клас цінує фінансові капітали менше, 

ніж людський капітал. Це означає, що його представники воліють 
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подорожувати, вчитися, вивчати мистецтво, кататися на сноуборді, а не брати 

кредит на покупку будинку і автомобіля. Вони цінують сутність їх роботи вище 

оплати. Сама творча сутність роботи є найціннішим критерієм, а іноді замінює 

сферу дозвілля, що робить творчі професії наближеними до мрії «робота як 

хобі», що стає по пріоритетам вище грошей і відпочинку. Креативні люди 

беруть участь у різноманітних активностях частіше, ніж спостерігають за ними. 

Творчі фахівці хвалять свій особистий досвід, шляхи проведення вільного часу, 

нові цікаві місця, подорожі тощо.  

У підсумку зазначу, що ідеї креативності знайшли відображення в 

дослідженнях вітчизняних науковців. Необхідність розвитку креативної 

економіки в Україні підтверджується намірами України інтегруватися в 

європейське економічне та політичне середовище. Проте, на шляху створення 

креативної спільноти існує безліч проблем, серед яких не розуміння з боку 

держави важливості трансформацій (протягом усіх років незалежності в Україні 

спостерігаються посилення низхідного тренду в технічному і технологічному 

розвитку національної системи господарювання та відставання в цьому 

відношенні від провідних економік світу. З бюджету країни на науку 

асигнується в 10 разів менше коштів, чим на держапарат та правоохоронні 

органи) [18, С. 27]. Вітчизняні науковці розглядають концепцію креативного 

класу як позитивне явище. 

 

 

1.2. Критика концепції креативного класу в зарубіжній науці 

 

 

Неважко зрозуміти, чому ідеї Флоріди так швидко поширюються. Його 

книга стала надзвичайно популярною серед молодого покоління, технічно 

орієнтованих робітників і підприємців. Теорія креативного класу також 

орієнтується на більш широку групу молодих, освічених працівників, яким 

вдалося поєднати дві традиції, буржуазну трудову етику з богемною 
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культурою. Для таких людей, робота пропонує духовне, а також економічне 

задоволення. Вони можуть прийти в офіс, одягнені в джинси і кросівки і з 

задоволенням працювати 12 годин на день. Флоріда розглядає таких 

працівників, як потужний і абсолютно новий клас капіталістів [39]. 

У міжнародному науковому середовищі теорії Флоріди знайшли далеко 

не одностайну підтримку. До кінця 2000-х років у світовій спільноті ажіотаж 

навколо його теорії зменшився, і почали розвиватися критичні течії. Критиці 

піддаються і визначення креативного класу, і його значущість в економічному 

розвитку, і його реальні потреби, і співвідношення прибутку і витрат по його 

залученню. Критику наукових поглядів Флоріди розділяють на два напрямки: 

американський та європейський. Якщо американські науковці спростовують 

відповідність концепції креативного класу реаліям американського  життя, то 

європейські вчені розпочали дослідження щодо можливості застосування теорії 

для європейських умов.  

Вагомою підставою для критики ідеології креативного класу став елітизм 

– підхід, в рамках якого вся увага приділяється дуже вузькому соціальному 

прошарку, потреби якого принципово відмінні від потреб інших соціальних 

верств. На цьому наголошував Дж. Зіммерман. Результатом такого підходу стає 

ущемлення інтересів широких верств населення. Щоб довести це твердження, 

Зіммерман на прикладі міста Мілуокі в США показав, що політика 

реконструкції міського центру з метою створення «класного» міста привела не 

стільки до збільшення привабливості міста для креативного класу, скільки до 

зростання соціальної напруженості і негативного ставлення спільноти до самих 

креативних фахівців [64]. 

Дослідник М. Натан поставив під сумнів про те, що питання 

працевлаштування не є першочерговими факторами вибору місця проживання 

креативних фахівців. Європейські дослідники вказують на значно більш 

обмежені можливості трудової мобільності на території Європи, пов'язані як з 

мовними бар'єрами, так і із загальною культурою населення [55, С. 438]. 
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Маркусен вважає, що першочерговим фактором міграції для європейців є 

питання працевлаштування, а не певні характеристики міського середовища. 

Згідно з моніторингом європейських міст кілька років поспіль для 

європейських роботодавців, найбільш значущим фактором вибору місця 

розташування компанії є доступність ринків, споживачів або клієнтів. І це 

абсолютно зрозуміле та логічне твердження. Доступність кваліфікованого 

персоналу знаходиться на другому місці, при цьому розвинені комунікації і 

транспортні зв'язки з іншими містами виявляються майже так само значимі. 

Американські дослідники також зазначають, що Флоріда не враховує суттєвих 

обмежень, що виникають при виборі місця проживання навіть у найбільш 

мобільних груп населення [52, С. 1926]. 

Американський представник теорії людського капіталу Е. Глейзер, 

погоджуючись з багатьма тезами Флоріди, не бачить в них принципових 

відмінностей від теорії людського капіталу. Він зазначає, що і в рамках теорії 

людського капіталу «успіх міського розвитку заснований на привабливості» 

цього міста «для високоосвічених і кваліфікованих людей», теорія також визнає 

цінність ведення певного способу життя для людей, зайнятих в різних сферах 

[39].  

Більше того, концепція Флоріди надає деякої «вульгарності» працюючим 

з творчим мисленням, оскільки приписує їм певні богемні характеристики. 

Фактично, Глейзер критикує Флоріду за те, що той звужує потреби «ресурсу 

міського розвитку» до ведення богемного способу життя, з чого випливають 

відповідні практичні рішення щодо розвитку міст як «прикольних» місць 

молодіжної тусовки. Сам Глейзер стверджує, що багато креативних людей 

вважають за краще модель «класичного американського» способу життя. «Я 

вивчав безліч креативних людей. Більшості подобається той же, що і всім, – 

свій будинок в передмісті - з високим ступенем доступності міського центру, 

безпечними вулицями, гарними школами і низькими податками» [39]. 

Подібну думку висунув і представник американського урбанізму Дж. 

Коткін [48, С. 30]. Дослідник не вживає поняття креативності людей, проте 
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також підкреслює значимість традиційного способу життя. Якщо Флоріда 

говорить про перспективи розвитку міського способу життя у зв'язку зі 

скороченням числа традиційних сімей, збільшенням числа одинаків, то Коткін 

вважає судження про зменшення значимості субординації у зв'язку з зі 

соціальними і демографічними зрушеннями необґрунтованими і поверхневими. 

Розглядаючи інститут сім'ї та сімейні цінності як основу сталого соціально-

економічного розвитку міст, Коткін стверджує, що в майбутньому неминуче 

продовження субурбанізації. Автор бачить основне завдання розвитку не в 

обмеженні зростання передмість, а в створенні більш комфортних умов для 

проживання в них. 

Дж. Пек критикуючи концепцію Флоріди зазначив, що: «Причина, по якій 

я виступив проти теорії Річарда, проста. Його пошуками став активно 

користуватися мер Медісона. А я жив у східній частині міста, що найближче 

підходила до лайфстайлу Флоріди, і чудово розумів, що всі ці розмови про 

творчий драйвер економіки виїденого яйця не варті. Насправді економіка 

Медісона забезпечувалася активним публічним сектором, але аж ніяк не 

динамікою, зазначеної Флорідою» [32]. Дж. Пек сказав, що народження 

креативного класу ознаменувалося використанням «дуже хитких методів 

аматорської мікросоціології і прикладом трансформації хіпстера в буржуа» [58, 

С. 202]. Іншими словами, Флоріда описував «хіпстерізацію» багатих міст і 

робив висновок, що саме вона є причиною їх збагачення.  

Твердження Флоріди про богемне життя креативного класу спричинило 

неабияку реакцію з боку науковців та аналітиків. Зокрема, дослідник і 

журналіст С. Маланга звертає увагу на те, що описуваних Флорідою людям 

фактично вдається поєднувати два раніше несумісних способу життя: з одного 

боку, вони слідують протестантській трудовій етиці, з іншого – ведуть 

богемний спосіб життя. Таке поєднання властиво дуже обмеженому числу 

людей, в той час як за підрахунками Флоріди близько 30% населення країни 

потрапляють в цю групу. Флоріда також зауважив, що список більшості гей-

толерантних міст Америки відповідає списку технологічних центрів. У 
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пошуках інших способів вимірювання характеристик міст нової економіки, 

Флоріда розробив так званий Bohemian Index, який підрахував кількість 

художників, письменників і виконавців в місті. Він додав індекс креативного 

класу для вимірювання концентрації працівників-вчених, інженерів, 

професорів. На думку Малага, Р. Флоріда зробив дві помилки в логіці своєї 

теорії. По-перше, він припустив, що існує певний причинно-наслідковий зв'язок 

всіх цих показників для економічного зростання і прийшов до висновку, що в 

новому економічному порядку двигуном зростання є не окремі компанії, а, 

скоріше, творчі працівники. Щоб заманити цих працівників, дослідник указав 

за необхідність "толерантність, різноманітність і відкритість для творчості". 

Такі доводи Маланг вважає дуже сумнівними і така критика є раціональною, 

оскільки малоймовірно, що представники трудового класу можуть поєднувати в 

собі одразу і трудову етику та вести богемний спосіб життя [51]. 

Відомий соціолог С. Сассен проводить жорстке розмежування між 

інтелектуалами і представниками «креативного класу», критикуючи останніх. 

Більш того, на думку тих же Маркузе і Лінда, креативний клас став головною 

перешкодою на шляху технологічного та економічного прогресу, і, звертаючи 

увагу на елітарний характер креативності у Флоріди, Пітер Маркузе зауважує, 

що «креативний клас» Роберта Флоріди можна сміливо назвати головною 

перешкодою на шляху створення «міста майстрів для всіх» [1]. 

Вагомої критики концепція креативного класу Флоріди зазнала з боку 

російських науковців та аналітиків. Зокрема, В. С. Мельниченко ставить під 

сумнів саме поняття креативного класу. Науковець підкреслює, що креативний 

клас – це досить слабо диференційоване співтовариство, його складно 

визначити по якихось формальних або статусним критеріям. Його неможливо 

виділити адміністративним шляхом або створити «зверху» – з волі будь-якої 

влади, навіть самої жорсткої або самої освіченої [11]. Належність до цього 

класу прямо не залежить ні від суспільного становища, ні від рівня доходів, ні 

від рівня споживання, ні навіть від освіти. Представники креативного класу 

нагадують «підприємців» в економічній теорії Йозефа Шумпетера, які 
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володіють «підприємницькою здатністю» – вони орієнтовані не на лінійний 

економічне зростання, а на інновації та економічний розвиток. Проте, 

науковець також наголошує, що теорія креативного класу Р. Флоріди є 

закономірним підсумком множинних теорій і припущень [11]. На сьогоднішній 

день вона є найбільш адекватним відображенням однієї з сторін соціальних 

процесів. Теорія креативного класу невипадково виникла на межі XX-XXI ст., 

вона є свого роду спробою осмислення нової фази розвитку капіталістичного 

суспільства, яку прийнято називати постіндустріальної. Приділяти пильну 

увагу креативності як здатності і явищу стали лише зі зміною індустріального 

періоду розвитку людства на постіндустріальний. Ознаки постіндустріального 

суспільства почали чітко проступати в останній третині XX ст. Його головна 

відмінність від індустріального суспільства полягає в зміні точки опори 

розвитку. Отже, концепція креативного класу є нащадком наукової роботи Е. 

Гулднера, Д. Голдторпа, Б. Еренрайха та Д. Еренрайха, Р. Райха, тощо. 

Наступним дискусійним моментом щодо концепції креативного класу 

Флоріди – це запропонований науковцем індекс креативності. Флоріда 

запропонував використовувати індекс креативності, який об'єднує чотири 

рівнозначні чинники: 

1) Частка креативного класу в зайнятому населенні. 

2) Інноваційність (кількість патентів на душу населення). 

3) Високотехнологічні індустрії (індекс TechPole – «індекс високих 

технологій»). 

4) Різноманітність, відкритість регіону по відношенню до нових людей і 

ідей. 

Індекс креативності Р. Флоріди, особливо його радикальні підходи до 

вимірювання різноманітності та відкритості, викликали багато критики. В 

першу чергу через те, що в розрахунок були включені соціальні аутсайдери, в 

числі яких іммігранти або приїжджі з інших регіонів країни, люди, які виросли 

з ярликом «ботаніка», люди з незвичайними звичками і стилем, соціальні і 
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сексуальні меншини. Індекс креативності Р. Флоріди не є єдиним, хоча і 

вважається одним з найуспішніших [6].  

На мою думку, важливим питанням, яке має вирішальне значення для 

емпіричного дослідження креативного класу є проблема переліку, визначення 

кількості творчих людей. Творчість навряд чи може бути оцінена 

безпосередньо і не є характеристикою, яка повідомляється в офіційній 

статистиці. Тому підхід Флоріди є неточним, а вимір креативного класу по роду 

діяльності може розглядатися як дуже приблизний. Креативний клас, згідно з 

цим підходом, є досить різнорідною масою. Він включає в себе людей різного 

віку, на різних етапах їх кар'єри; вчених, інженерів, високооплачуваних 

менеджерів, а також бідних митців без регулярного доходу. Основна ідея, що 

творчий потенціал і знання є ключовими факторами регіонального розвитку, а 

політична система повинна підтримувати людей, які втілюють в собі ці важливі 

творчі ресурси, дуже приваблива. Проте, необхідно більш детально дослідити 

креативний клас та його роль у розвитку будь-якої локальної соціальної 

системи, щоб мати можливість зробити обґрунтовані висновки. 

У підсумку можна зазначити, що поняття креативного класу доволі нове, 

проте дуже актуальне, що пов’язано з інтенсифікацією глобалізаційних 

процесів та становленням нових типів економічних систем. Основоположник 

концепції креативного класу Р. Флоріда зазначив, що креативність, тобто 

створення нових продуктів, ідей, методів, є рушійною силою економіки. Нею 

управляє саме креативний клас, оскільки кількість працівників творчих 

професії зростає, а компанії все більше орієнтуються на їх залучення. До того 

ж, Р. Флоріда стверджував, що успішними будуть лише ті міста, які 

залучатимуть до свого управління представників креативного класу.  

Концепція креативного класу зазнала нищівної критики з боку 

американських, європейських та російських вчених. Основні положення, які 

піддаються критиці наступні: саме визначення креативного класу та методи 

його оцінки, які запропонував Флоріда; опис характеристик типового 

представника креативного класу; вплив креативного класу на формування міст 
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та рух трудового потенціалу та багато інших. Таким чином, концепція 

креативного класу ставить більше запитань, ніж дає відповіді на вже існуючі. 
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РОЗДІЛ 2. Ціннісні орієнтації та установки  працівників  ІТ-сфери в 

Україні як потенційного креативного класу 

 

 

2.1. Об’єктивні передумови розгляду працівників ІТ-сфери в Україні як 

представників креативного класу 

 

 

Р. Флоріда наголошує на тому, що сучасна економіка є креативною 

економікою. Розвинені країни переходять до типу економіки, заснованої на 

інформації та керованої знаннями, а головною рушійною силою є креативність. 

У ХХ столітті у багатьох країнах світу спостерігалося бурхливе зростання 

творчої активності та інвестиції в наукові дослідження, розробки. Дж. Хокінс 

вперше у своїй книзі “Креативна економіка”, де поділив її на п'ятнадцять 

креативних індустрій, включив у них також програмування. Програмування є 

однією з областей, що виробляють інтелектуальну власність у вигляді патентів, 

авторських прав, торгових марок і оригінальних розробок. 

Програмування тільки у США створило особливий ефект на підйом 

економіки і вже у 1999 році  зробило вклад  в світову економіку в розмірі 325 

млрд. доларів, що становить 66% від світового доходу цієї галузі [26, С. 59]. 

Таким чином, сфера інформаційних технологій займає вагому роль серед 

креативних індустрій і продовжують успішно розвиватися на ринку праці. 

Фахівці IT займаються створенням і підтримкою працездатності інформаційно-

технічної інфраструктури, яка стала невід'ємною частиною і базовою умовою 

діяльності сучасних організацій.  

Коли комп'ютерна галузь тільки зароджувалася, клієнтами комп'ютерних 

фірм були спеціально підготовлені люди, професіонали. У той час тільки 

співробітники технічних спеціальностей могли звертатися з апаратним і 

програмним забезпеченням. У міру того, як ІТ ринок розвивався, програми 

ставали все більш стандартизованими, призначеними для вирішення типових 
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бізнес-задач, з дружнім інтерфейсом, що дозволяє непрофесіоналам легко і 

просто навчитися необхідним навичкам. Поляризація між двома типами 

користувачів ІТ-продуктів посилюється і поглиблюється. На одному краю 

виявляються непрофесіонали, здатні застосовувати комп'ютери виключно для 

найпростіших операцій: введення текстів і даних, найпростішого аналізу, 

пошукових систем Інтернету. Інший край представлений професіоналами 

найвищого рівня, які можуть не тільки налаштувати калькулятор як комп'ютер, 

але і зайнятися промисловим шпигунством без відома роботодавців. Часто ІТ-

фірми випускають ІТ-продукти в двох версія, повна версія ПО для 

кваліфікованих (професійних) користувачів і скорочена версія ПО для 

непрофесіоналів. 

З іншого боку, у міру дії ефекту навчання, частина непрофесіоналів 

підвищує свою кваліфікацію до рівня просунутих користувачів, багато в чому 

також знають, як і люди зі спеціальною освітою. Цьому сприяє система 

короткострокових курсів, що діють практично при будь-якому освітньому 

центрі або комп'ютерній фірмі. Таким чином, поляризація попиту носить 

скоріше динамічний, ніж статичний характер: нові клієнти утворюють область 

непрофесіоналів, частина непрофесійних користувачів просувається до сфери 

професійних знань. А колишні професіонали можуть йти в інші галузі бізнесу 

та поступово втрачати навички, відставати від останніх ІТ-тенденцій і 

переходити, внаслідок цього, в сегмент менш професійних учасників. 

Термін “інформаційна технологія” в вперше з'явився в роботі Г. Дж. 

Левітта у 1958 році, де було зазначено, що "нові технології поки не мають 

жодної загальноприйнятої назви,  тому ми будемо називати їх інформаційні 

технології (ІТ)." Їх визначення складається з трьох категорій: методів обробки, 

застосування статистичних і математичних методів в процесі прийняття рішень 

та моделювання за допомогою комп'ютерних програм [50]. 

На сьогодні визначення є таким: інформаційні технології (ІТ) - це 

застосування комп'ютерів для зберігання, вилучення, передачі і обробки 

інформації. Це поняття в широкому сенсі включає в себе кілька професій: 
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програмістів, системних адміністраторів, тестувальників, веб-розробників та 

дизайнерів, а також усіх, хто приймає участь в управлінні та підтримці процесу 

створення програмного продукту. 

Вітчизняна IT-сфера є частиною глобальної IT-індустрії. IT-професія в 

Україні (як і в усьому світі) знаходиться в постійному процесі трансформацій, а 

працівники цієї сфери є учасниками глобальних процесів. В результаті, на 

вітчизняному ринку праці попит на фахівців IT залежить, в тому числі, від 

світових тенденцій. Незалежно від специфіки галузі роботи, будь то програмні 

продукти і операційні системи, або пристрої з технічної точки зору (hardware), 

IT-фахівці займаються проблемами створення і розробки умов для можливості 

взаємодії людини і комп'ютера, його підтримки і усунення неполадок. Таким 

чином, фахівці галузі інформаційних технологій забезпечують можливість 

інтегрованості інформаційних технологій в сучасне життя. 

Україна є дуже розвиненою платформою для розвитку ІТ-сфери. 

Український уряд спільно з провідними IT-аутсорсерами оголосило про запуск 

спільного проекту. Його мета - зробити Україну рушійною силою в IT-сфері 

Європи. Ініціатори програми сподіваються зупинити відтік українських 

розробників за кордон. Програма передбачає створення хороших умов для 

роботи і життя IT-фахівців в Україні, тим самим мотивуючи їх залишатися на 

батьківщині. Крім того, до 2020 року планується створити 100 000 нових 

робочих місць в IT-сфері. Програму розвитку IT-галузі в Україні обговорили і 

підписали міністр економічного розвитку і торгівлі, а також керівники 

компаній провідних ІТ-компаній як Ciklum, SoftServe, Miratech, EPAM Ukraine, 

GlobalLogic, Luxoft Ukraine і IT Ukraine. В рамках проекту планується 

підвищити якість підготовки українських айтішників: в розширення і 

модернізацію освітньої системи України планується інвестувати 1 млрд. 

доларів. Щоб зробити Україну конкурентоспроможною на міжнародному 

ринку, автори ініціативи збираються переглянути податкове законодавство 

України, що стосується IT-аутсорсингу. Автори плану підрахували, що за 

умови успішної реалізації цих кроків дохід від експорту IT-послуг в США і ЄС 
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складе більш ніж 10 млрд. доларів [24]. Торбен Майгард, засновник і 

генеральний директор компанії Ciklum, яка є одним з найбільших експортерів 

IT-послуг в Україні заявив, що Україна і далі буде надійним IT-партнером, а 

діалог з новим урядом тільки посилив цю впевненість. Тому планується і надалі 

інвестувати в розширення IT-бізнесу в Україні.  

У 2015 році Україна заробила близько  2,5 млрд. доларів від експорту 

програмного забезпечення та ІТ-послуг, а отримані цифри, вказують на 

прискорення зростання технічної промисловості України  рік за роком. «ІТ-

сектор в Україні продовжує стабільне зростання на 25% на рік, а якщо додати ці 

показники за останні 10 років, то вона піднялася в десять разів. За оцінками 

фахівців, компаній і асоціацій, обсяги експорту в 2015 році було еквівалентно 

2,5 млрд доларів на рік» - зазначає Олена Мініч, директор департаменту 

економіки України Міністерства інновацій та інтелектуальної власності. 

Статистичні дані, опубліковані на сайті українського технічного журналу DOU 

показують, що деякі з ІТ-компаній України, або ті, які мають великі науково-

дослідні офіси в країні, розширюються настільки швидко, що вони вже 

працюють від 2000 до 4000 програмістів. У 25-ти найбільших технологічних 

компаній в Україні спільно працюють понад 30 тисяч програмістів. Промислові 

оцінки показують, що в даний час заробіток від експорту ІТ-послуг складає 

близько 3% від валового внутрішнього продукту України і може вирости до 

15% до 2020 року. «IT займає третє місце після сільського господарства і 

металургійної промисловості, а також знаходиться на одному рівні з об'ємом 

експорту хімічних речовин» - каже Олена Мініч [63]. 

Але в той час як Україна пожинає вигоди від продажу своєї 

інтелектуальної власності, залежність від аутсорсингу може мати зворотну 

сторону. Україна не зможе використовувати свою інтелектуальну власність, 

щоб розвивати свою власну ІТ-індустрію, якщо це все продається за кордон. 

Таким чином, Україна є країною, що стрімко розвивається у сфері ІТ. Ще 

одним показником є місячний дохід українських розробників, який значно 

контрастує з середнім заробітком громадянина країни. За даними огляду ІТ-
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сфери розробник-початківець заробляє близько 1000 доларів у Києві та близько 

700 доларів по регіонах України. Професіонал з досвідом в місяць може 

розраховувати на дохід у 2-3 тис. доларів, а менеджер ІТ-проектів отримує від 3 

тисяч доларів на місяць [54]. Звісно, такі цифри є захмарними для працівників, 

які не задіяні в сфері інформаційних технологій з середньою місячною платою 

у 4-5 тисяч гривень. Тому, ІТ-спільнота може бути розглянута як одна з 

провідних галузей креативної економіки в Україні. 

З точки зору Р. Флоріди, спільнота IT-спеціалістів являє собою особливу 

групу креативного класу. Для аналізу їх професійних цінностей він посилається 

на дослідження IT-видання Information Week, яке провело детальний огляд не 

лише заробітних плат, але й низки ціннісних установок. У 2000-2001 роках в 

опитуваннях взяли участь близько 20 000 фахівців, що працюють у сфері ІТ. З 

них 11 000 назвали себе ІТ-спеціалістами та 9 000 - менеджерами. Вибірка 

включала в себе не тільки комп'ютерну індустрію і програмування, але і 

фахівців з інформаційних технологій, які працюють в багатьох інших секторах 

економіки [26, С. 107]. 

Дослідження показало цікаві результати щодо мотивації роботи. З одного 

боку, вони складають консервативний сектор креативного класу, з іншого, 

вважається, що для ІТ-фахівців занадто велике значення мають гроші. Так як 

вони належать до високооплачуваного сегменту працівників, з 90-х років великі 

IT компанії пропонували багато додаткових опцій для того, щоб наймати 

найкращих фахівців цієї сфери - премії, частки в акціях, дуже великі зарплати 

та інші матеріальні стимули. Проте, як виявили результати дослідження, на 

питання про те, що у роботі для респондентів має найбільше значення, 

більшість не поставила на перше місце матеріальні блага. Зарплата зайняла 

четверте місце серед головних стимулів після варіантів про цікаві завдання та 

відповідальність, гнучкі умови праці та стабільність. Трохи менше обрали 

відпустку, повагу до особистої думки, пільги, робочу атмосферу. Найменша 

кількість відповідей була на користь визнання та вклад у досягнення компанії. 



40 

 

Такі дослідження проводилися кілька років поспіль і показали, що 

пріоритети ІТ-фахівців не змінюються разом зі станом економіки. Те, що люди 

цінують у своїй роботі і на яку вони розраховують, не залежать від ситуації на 

фондовому ринку або піднесення та спаду технологічного сектора. 

Таким чином, за даними досліджень  Information Week виділяється 

певний перелік факторів, що мають значення у професійній діяльності фахівців 

IT-сфери. Насамперед, ключовим пріоритетом є цікава і відповідальна робота. 

Більшість представників креативного класу на першу позицію виставляють 

цікавість проекту, можливість працювати з новітніми технологіями та вносити 

свій внесок, впливати на процес створення продукту. Для них дуже важливим є 

бачити кінцевий результат своєї роботи та реалізацію своїх ідей, долучатися до 

інноваційних стартапів.  

Дуже важливими також є можливість професійного розвитку, визнання 

роботи колегами та керівництвом, креативний колектив. Ймовірність заробити 

повагу і визнання серед фахівців своєї галузі грає велику роль серед IT-

спеціалістів, так як вони прагнуть бути першими у розробці певного продукту, 

заснувати інноваційний стартап, який буде визнаним іншими програмістами та 

користувачами. Стимулюючий колектив та креативне оточення в цілому 

стимулює обмін інформацією, продукування нових ідей. Робота інноваційного 

змісту забезпечує зацікавленість працівника у своєму проекті. 

Корпоративна культура - неформальне спілкування в колективі, яке 

допомагає більш комфортно почувати себе на робочому місці також має 

значення. У більшості великих IT-компаній корпоративна культура є дуже 

розвиненою та включає у себе форму одягу, благоустрій офісного приміщення, 

особливі бонуси (у вигляді оплати спортзалу або інших послуг), колективні 

відвідування тематичних конференцій та заходів, організація тренінгів та 

загального відпочинку для працівників. З усіх нововведень на робочому місці 

найбільше уваги привернула зміна офісного дрес-коду. По даним огляду 

Information Week приблизно для чверті фахівців з інформаційних технологій 

можливість носити на роботі «повсякденний одяг» має вирішальне значення.  
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Флоріда пише також про зміни традиційного благоустрою офісних 

приміщень. Інтер'єр сучасних офісів, в яких панує неробоча атмосфера, 

оснащені зонами відпочинку та ігровими зонами, мають стильний дизайн. 

Робочий простір орієнтується на мобільність, а не на ієрархію. Приміщення 

загального користування і відкриті офіси замінили окремі кабінети керівництва 

з закритими дверима і рядом однакових робочих місць для простих службовців. 

Робочий простір включає такі елементи як відкрите планування,  високі стелі, 

проходи вздовж зовнішньої стіни з видом на вулицю, приміщення загального 

користування (зони відпочинку та їдальні), естетична атмосфера (якісний 

дизайн, яскраві кольори тощо), численні витвори мистецтва, характерна нова 

архітектура. Великі компанії, що займають велику територію будують цілі 

корпоративні комплекси. Відкрите планування забезпечує свободу 

пересування, дизайнерські інтер'єри надають нового житлового вигляду. Офіси 

можуть включати в себе еспрессо-бари, безкоштовні їдальні, дитячі садки, 

медичні кабінети з новітнім обладнанням, поля для гри у фрісбі і послуги 

консьєржа. Функція всього цього, на думку Флоріди, максимально затримати 

працівників на роботі [26, С. 145]. 

Оснащення та дизайн офісів українських компаній ніяк не поступається 

відомим своєю креативністю та комфортом офісам ІТ-гігантів як Google 

Facebook. GlobalLogic - українська компанія заснована в 2002 році в Києві, 

входить до п'ятірки найбільших ІТ-компаній країни. Офіс компанії представляє 

собою ціле місто з вулицями та офісними районами, він оснащений стіною для 

скелелазів, м'яким куточком з подушками, більярдом, є безкоштовний попкорн, 

кухня, зала для перегляду фільмів та гри у відеоігри. В офісі є можливість 

відвідувати тренування з бойових мистецтв, займаються йогою, хокеєм та 

іншими видами спорту, а також взяти тренера з професіоналів для 

індивідуальних тренувань. В компанії GlobalLogic є можливість пересуватися 

на самокатах, роликах та сігвеях. Робочі зони стилізовані під окремі будинки, 

відокремлені перегородками, коридори – це дороги з розміткою і дорожніми 

знаками [30]. Ciklum - датська компанія, заснована в 2002 році, працює в сфері 
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аутсорсингу розробки програмного забезпечення. Офіси компанії знаходяться в 

Данії, Швеції, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландах, а центри 

розробки розмістилися в великих містах України (Київ, Харків, 

Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк і Вінниця). Компанія має два офіси. 

Структура компанії відкрита, а директор сидить за скляною стіною, яка 

повністю проглядається. Є кімната з відеоіграми, лекторій, їдальня з фірмовим 

бутербродом – Ciklum-сендвіч, на кожному поверсі розташовуються тренажери, 

столи для настільного футболу, пінг-понгу і аерохоккею, душові кімнати, 

проводяться змагання. В офісах проводять безліч майстер-класів, 

кінопереглядів, лекцій, збираються пограти в покер і мафію. Новачкам 

презентується фірмова чашка, на день народження - подарунок. Офіси 

цілодобові, тому IT-працівники можуть займатися справами в той час, коли їм 

зручно [31].  

Таким чином, українські компанії переймають ідеї оснащення офісного 

приміщення в зарубіжних країнах. Компанії забезпечують максимально 

комфортні умови праці своїм робітникам, таким чином стимулюючи 

креативний процес. Можливість чередувати роботу та відпочинок має велике 

значення працівникам інтелектуальної сфери, які більшу частину робочого дня 

проводять сидячи в кріслах за комп’ютером. Різноманіття розваг та оснащення 

для фізичних вправ дає можливість змінювати розумову працю на фізичну, що 

покращує подальшу генерацію ідей. 

Частиною корпоративної культури компанії є також гнучкі умови праці, 

тобто гнучкий графік і вільна робоча обстановка, можливість самостійно 

визначати умови роботи і самому визначати свою роль в організації. Умови 

праці сьогодні це новий гнучкий графік роботи і нове ставлення до часу. Гнучкі 

умови входять в число тих якостей місця роботи, які люди креативних 

спеціальностей цінують найбільше. Креативна діяльність реалізується частіше 

за все на циклічній проектній основі, що вимагає гігантської концентрації, тому 

люди потребують вільний часу і гнучкі умови для кращої інтелектуальної 

діяльності. При цьому, гнучкість зовсім не означає скорочення годин роботи, це 
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підтверджується тим, що працівники креативного класу мають довший робочий 

день. Бюро трудової статистики США встановило, що робочий тиждень 

творчих професіоналів та осіб вільних професій часто перевищує 49 годин [26, 

С. 144]. 

Для IT-фахівців велику роль також має можливість працювати вдома, або 

бути «фрілансером». Фрілансер, або позаштатний працівник, визначається як 

людина, яка є незалежним від конкретного роботодавця працівником і може 

працювати над декількома проектами одночасно. Фріланс є найбільш 

поширеним серед креативних галузей [41]. 

Місцезнаходження та спільнота також опинилися у списку критерії 

вибору компанії. У липні 2001 року видання Wall Street Journal опублікувало 

результати опитування 960 спеціалістів, які хотіли змінити роботу. 

Місцезнаходження офісу виявилося другим за важливістю стимулом для 

переходу на нову роботу, поступаючись тільки розміром заробітної плати [35]. 

В огляді Information Week 2001 року зазначено, що заробітну плату 

вважають найбільш важливим фактором 38,5% опитаних. Бонуси і премії при 

цьому не грають особливого значення. Дослідження показує, що хоча оплата 

праці є важливою і низька оплата може бути причиною незадоволеності, але 

вона є тільки одним із факторів робочих умов. Креативним фахівцям необхідні 

цікаві проекти і гнучкі умови роботи для задоволеністю своєю роботою. 

Хоча, дослідження Information Week за 2014 рік, у якому взяло участь 

12,000 IT-фахівців, показало дещо інші результати. Серед опитаних, які 

шукають нову роботу, найвагомішими причинами стали пошук вищої 

фінансової компенсації (72% респондентів), більш цікавий проект (49%), 

більше особистої самореалізації (42%) та незадоволеність корпоративною 

культурою (38%). Таким чином, у нинішніх реаліях дохід все ж таки виходить 

на перше місце серед IT-працівників [54]. 

За даними досліджень IT-порталу DOU у 2013 році українські ІТ-фахівці, 

де необхідно було обрати важливі фактори вибору роботи такі як рівень 

доходу, цікавість проекту, можливість розвитку та навчання, комфортні умови 
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праці, зручне місцезнаходження офісу та імідж компанії, найвагомішим 

фактором стала заробітна плата (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1 Фактори вибору місця роботи серед українських ІТ-спеціалістів, 2013 

 

Відсоток відповідей варіюється від 85% до 92% в залежності від посади у 

компанії. Найбільш важливим фактор доходу є для програмістів на позиції 

Team Lead та Head (лідер проекту та вище керівництво), які окрім технічних 

завдань виконують також обов’язки управління командою; найменш важливим 

дохід став для фахівців рівню Junior (початківець) та Middle (середні), які 

працюють у своїй сфері 1-3 роки. На другому місці у респондентів стоїть 

цікавість проекту, на якому вони працюють, а відсоток відповідей зростає в 

залежності від посади. На третьому - можливість вчитися і розвиватися, яка має 

найбільше значення для початківців і спадає зі зростанням досвіду. Останні три 

позиції зайняли комфортні умови праці, зручне розташування та імідж компанії 

[15]. 

У 2016 році аналогічне дослідження, у якому взяло участь понад 8 тисяч 

IT-фахівців, дослідило питання не лише факторів привабливості місця роботи, 

але і привабливості IT-сфери загалом. 82% респондентів вказали на те, що 

обрали IT через цікавість до технологій. Такий відсоток вказує на те, що 
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більшість працівників цієї сфери обрали її через покликання та дійсний інтерес. 

50% обрали відповідь “високий дохід”. Як і описував Р. Флоріда, вважається, 

що для працівників IT сфери заробіток відіграє ключову роль. “Перспективи 

професійного росту” посіли третє місце і це можна зрозуміти з огляду на те, що 

дохід програміста зростає залежно від позиції, яку він займає: початківець, 

середній спеціаліст, профі. Інші критерії отримали меншу кількість відповідей: 

гнучкий графік роботи - 27%, можливість переїзду закордон - 21%, креативний 

колектив - 17% (при цьому, цей фактор виявився одним з найпопулярніших 

відповідей у жінок, його обрали 80% приймавших участь в опитуванні). А 15% 

респондентів вказали що обрали свою професію випадково. Серед інших 

варіантів відповідей були вказані такі, як «люблю творити і створювати», 

«любив вирішувати головоломки і складні завдання», «тому що це єдина 

галузь, де проходять на роботу за знаннями, а не по знайомству», «через 

відсутність дрес-коду». Більш того, на задане питання “Якщо вам не потрібно 

було заробляти гроші, чим би ви займалися?” 80% респондентів відповіли, що 

продовжували би працювати у IT-сфері, і лише 20% - що змінили б сферу праці 

або не працювали зовсім. Таким чином, ключовими факторами при виборі IT-

сфери є цікавість до своєї справи, дохід, а також гнучку умови праці (графік 

роботи, відсутність дрес-коду, тощо). 

Якщо професію IT-фахівці обирали за покликом серця, то вже всередині 

індустрії при виборі компанії фахівці більше керуються матеріальними 

факторами. Питання про фактори вибору роботи не показав сильних змін у 

пріоритетній розстановці за 3 роки. Як і у попередньому дослідженні, у 2016 

році 73% респондентів вказали що головним фактором є заробітна плата та 

бонуси. Єдиною зміною стала кількість респондентів, що віддали свою 

перевагу цьому критерію. Порівняно з попередніми дослідженнями цікавість 

респондентів до фактору доходу впала майже на 20%. Друге місце з 

результатом 68% зайняла відповідь про цікавість проекту. 58% обрали варіант 

про можливість кар’єрного росту, а 30% - комфортні умови праці. На відміну 

від дослідження 2013 року, з'явився  варіант про можливість праці. На відміну 
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від дослідження 2013 року, з'явився варіант про можливість роботи по 

гнучкому графіку (24% відповідей),  а також можливість працювати віддалено 

(11%). Важливість місцезнаходження офісу та іміджу компанії  втратили для 

IT-спеціалістів по 10%. Такі дані вказують на стабільність установки 

працівників щодо пріоритетів при виборі компанії (Рис. 2.2) [17]. 

 

 

 

Рис.2.2 Фактори вибору місця роботи серед українських ІТ-спеціалістів, 2016 

 

Таким чином, основні два критерії вибору місця роботи: цікавість та 

дохід, співпадають з американськими дослідженнями Information Week, але 

пріоритетнішим показником для IT-спеціалістів в Україні став все ж таки 

рівень платні. 

Ще однією тенденцією у сфері ІТ є горизонтальна мобільність. 

Горизонтальною мобільністю називається зміна соціального становища або 

професії на рівноцінні. Одним з родоначальників теорій соціальної 

стратифікації і соціальної мобільності був П. Сорокін. Прикладом служать 

переміщення з одного громадянства в інше, з однієї професії в іншу.  
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Більше половини ІТ-фахівців, які брали участь в огляді Information Week, 

вказали, що працюють на своєму місці менше чотирьох років і планують 

змінити роботу менш ніж через три роки. Чверть цих працівників займали свою 

поточну посаду лише два роки або навіть менше і збираються йти менш ніж 

через рік [46]. Це вказує на те, що працівники налаштовані на часті зміни місця 

праці у пошуках більшого доходу або більш цікавого проекту. 60% 

респондентів огляду Тауерса-Перріна сказали, що зараз співробітник вже не 

повинен залишатися в компанії ні на який певний термін, і лише 10% назвали 

термін від трьох до п'яти років [62].  

Українське дослідження DOU підтверджує тенденцію щодо зміни місця 

роботи. Лише 30% респондентів за свою кар’єру в IT працювали в одній 

компанії; майже третина змінила 2 компанії, 28% встигли попрацювати у 3-4 

компаніях, 9% у 5-7 компаніях та 2% змінили 8 та більше місць роботи. Більше 

п’яти компаній за свою кар’єру змінювали IT-фахівці, які займають найвищі 

позиції - старші спеціалісти та лідери команди. Такий стан речей можна 

пояснити тим, що креативні спеціалісти знаходяться у постійному попиті, а 

роботодавці конкурують і намагаються створювати найкращі матеріальні 

умови, щоб наймати професіоналів, переманювати їх з інших компаній. 

Окрім горизонтальної мобільності  у сфері ІТ простежується тенденція 

еміграції за кордон, найчастіше у США та Європу. За даними досліджень у 

2013 році 28% респондентів планують переїзд на постійне місце проживання за 

кордон, ще 16% планують виїзд на період від 1 до 5 років [15]. У 2015 році 

аналогічне дослідження показало, що 69% опитаних IТ-працівників готові до 

переїзду в іншу країну, 11% - в інше місто України, і лише 20% не мають 

бажання змінювати свою локацію [16]. За даними опитування у 2016 році лише 

8% респондентів не планують переїзд до інших країн, тоді як торік ця цифра 

перевищувала 20%. Проте, всього 6% опитаних вже мали практику еміграції і 

лише 1% з них повернувся до України [17]. Такі дані говорять про те, що 

українські фахівці мають намір переїжджати в інші країни для пошуку кращих 

умов праці і життя. 
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Окрім мобільності в сфері IT панує і інша практика, про яку пише автор 

книги "Нація вільних агентів" Ден Пінк. Мова йдеться про “вільну”, не 

прив’язану до жодного роботодавця працю. Згідно Пінк, вільна діяльність 

визначається як звільнення від звичайної штатної роботи. У книзі він зазначає, 

що "четверта частина всієї робочої сили США проголосила свою незалежність 

від традиційних форм зайнятості". Така практика ще називається “фрілансом”. 

Він особливо поширений в креативних областях праці як  журналістика, IT, 

дизайн, фото- і відеозйомка тощо. Ринок фріланс-послуг в даний час вже досить 

розвинений в Західній Європі і США і стрімко розвивається в країнах СНД, 

залучаючи все більший відсоток працівників до вільної діяльності. 

Згідно з даними Департаменту праці США за 2015 рік понад 53,3 млн. 

американців в даний час отримують дохід від вільної роботи. Якщо дані Бюро 

трудової статистики при Міністерстві праці США у 2000 році зазначали, що 

число незалежних працівників  становило 12,9 млн, то можна зрозуміти, що за 

15 років фріланс набув неабиякої популярності. Мільйони робочих за минулі 

роки почали працювати від проекту до проекту. Цьому сприяють спеціальні 

інтернет-платформи, такі як Uber, Airbnb, Elance, Upwork, які допомагають 

комунікувати працівникам та роботодавцям і дають повністю нове 

переосмислення робочих відносин [38].  

Союз Фрілансерів США опублікував результати щорічного дослідження 

незалежних працівників, де вказано, що на 2016 рік є майже 54 млн. 

американців працюючих на фрілансі, тобто їхня кількість збільшилася на 

700,000 в порівнянні з 2015 роком. Це більше, ніж третина американської 

робочої сили. Незалежні працівники самостійно обирають такий формат 

працевлаштування. Їх приваблює гнучкість, свобода, можливість працювати з 

будь-якої точки світу. У дослідженні 60% респондентів заявили, що вони 

почали фріланс за своїм вибором, ніж за потребою, в порівнянні з показником в 

53% у 2015 році [61]. 

За даними аналітики IT-ринку фрілансерів у Східній Європі, де були 

проаналізовані більше 88 тисяч анкет фріланс-розробників і 260 тисяч проектів, 
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у 2014 році Україна стала лідером на ринку фріланс-програмування, виконуючи 

третину замовлень в Східній Європі. Найбільшими центрами фріланс-розробки 

стали Харків та Київ, які беруть на себе більше 13% усіх проектів [25]. Серед 

причин, по яким українські працівники обирають фріланс-модель 

працевлаштування,  66% респондентів зазначили бажання самостійно керувати 

своїм часом, 51% - бажання самостійно регулювати свій рівень заробітку, 42% 

обрали фріланс через зручність віддаленої роботи і ще 26% через небажання 

бути залежним від одного роботодавця. Як зазначено у книзі Р. Флоріди, 

креативні  фахівці цінують індивідуальний підхід до робочих умов та рівню 

доходу, а також оцінку своїх професійних навичок.  Модель фрілансу є 

популярною серед програмістів, вона дає можливість самостійно регулювати 

свій особистий час, рівень заробітної платні, а також мати можливість 

працювати на декількох проектах одночасно.  

Концепція креативного класу не оминає також дослідження вільного часу 

та інтересів креативних спеціалістів. Р. Флоріда зазначає, що творчі люди 

надають перевагу способу життя, що побудований навколо творчого досвіду, а 

також не бажають розділяти роботу та відпочинок. Такий спосіб життя сприяє 

індивідуальності, самоствердженню і прагненню до різноманітного досвіду. 

Такого роду синтез є невід'ємною частиною створення унікальної творчої 

особистості. Представники традиційного робітничого класу цілий день 

займалися фізичною працею, а у вільний час вважали за краще розслабитися. 

Творча практика передбачає в основному розумову діяльність і сидячу роботу, 

тому креативний клас і потребує фізичні навантаження. Дозвілля розглядається 

як діяльність,  що безпосередньо  впливає на індивідуальну здатність 

виконувати майбутню творчу роботу [26, С. 13]. 

Р. Флоріда розуміє креативний клас більше як «активний клас», тобто як 

групу прихильну до цілеспрямованого використання вільного часу. Вони 

уникають марного гаяння часу і активно проводять його натомість [26, С. 107]. 

Найпоширенішими формами дозвілля є екстремальні види спорту, подорожі, 

різноманітні культурні заходи. За даними українських досліджень постійний 
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активний спосіб життя ведуть 30% представників IT-спільноти, періодично 

займається спортом майже половина респондентів. Серед варіантів відповідей  

щодо проведення вільного часу найпопулярнішим виявився варіант 

“прогулянки” - 60%, по 48% набрали книги та ІТ, подорожі і туризм, а також 

відвідування кінотеатрів та виставок - по 40%, по 37% респондентів обрали 

спорт та комп’ютерні ігри. Серед інших поширених варіантів, яких не було 

серед пропонованих варіантів відповідей: «сім'я» і «музика» [17]. 

Таким чином, IT-спільнота може вважатися за активну та помірно-

спортивну. Хоча і має певну групову особливість - вважає свою професійну 

діяльність IT за повноцінний варіант проведення дозвілля. 

 

 

2.2. Обґрунтування методу, опис методик і процедур соціологічного 

дослідження  

 

 

На мою думку для детального дослідження цінностей та установок 

спеціалістів ІТ-сфери доцільним буде використання якісних методів 

соціологічного дослідження, а саме – метод глибинних інтерв‘ю.  

За визначенням В.А. Ядова, інтерв'ю - це бесіда, яка проводиться за 

певним планом, та передбачає пряму комунікація інтерв'юера та респондентом. 

При проведенні дослідження з допомогою методу інтерв'ю бесіда повинна бути 

записана на плівку (або диктофон) [29, С. 127]. Серед різновидів інтерв'ю 

найбільш доречним для вивчення цінностей є поглиблене інтерв’ю, яке 

проводиться у вигляді неформалізованого дослідження. Неформалізовані 

інтерв'ю направлені не на порівняння питань і відповідей, та не мають за мету 

отримання одних і тих же видів інформації від кожного респондента, як 

зазначає С. А. Белановский, а кожен респондент висловлює ті індивідуальні 

відповіді, які має з приводу тематики бесіди. Інтерв'ю проводить згідно з 

гайдом, або загальними тематичними блоками, а самі формулювання питань 
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можуть змінюватися або доповнюватися, щоб краще вивчити думки з певного 

питання [3, С. 45].  

Визначення неструктурованого інтерв'ю різні. В. Мінічело визначив їх як 

інтерв'ю, в яких ні питання, ні категорії відповідей не є визначеними [53]. 

Замість цього вони базуються  на соціальній взаємодії між дослідником і 

інтерв'юером. К. Панч описав неструктуровані інтерв'ю як спосіб зрозуміти 

складну поведінку людей без накладення будь-яких апріорних категоризації, які 

можуть обмежити поле запиту [59]. М. Паттон описав неструктуровані 

інтерв'ю, як природне продовження включеного спостереження, тому що вони 

часто зустрічаються в рамках поточної роботи на місцях спостереження 

учасників. Він стверджував, що вони повністю покладаються на формулювання 

питань в природному потоці взаємодії [56]. 

Хоча ці визначення не збігаються, існують основні характеристики 

неструктурованих інтерв'ю. Таким чином, дослідник проводить інтерв'ю не 

зумовлене теоретичною базою і тому не створює гіпотези, які б перевірялися. 

Він має живу розмову під час якої має змогу виявляти нові ще не досліджені  

аспекти проблеми. Метою неструктурованого інтерв'ю є виявлення нових знань 

та більш глибоке їх розуміння.  

Цілями проведення глибинних інтерв’ю для вивчення цінностей і 

установок можуть бути визначення базових цінностей і їх ієрархії для певної 

групи, дослідження яких дозволяє розкрити ціннісні орієнтації, як окремого 

представника даної групи - конкретної людини, так і сфери в цілому; 

визначення ціннісних орієнтацій особистості, які, формуючись як система 

суб'єктивних переваг і виборів стратегії соціальної поведінки, створюють 

основу для потреб, мотивів, інтересів особистості, діяльності в різних сферах 

життя; встановлення розбіжностей між декларованими у попередніх 

дослідженнях і дійсними цінностями і установками зазначеної професійної 

групи; дослідження інтенсивності засвоєння групою ціннісних установок в 

процесі соціальних змін в суспільстві. 
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Таким чином, мета дослідження - емпірично дослідити відповідність 

групової свідомості IT-фахівців в Україні згідно концепції креативного класу Р. 

Флоріди. 

Завдання дослідження: 

- проаналізувати цінності та установки працівників IT-індустрії у 

професійній сфері 

- проаналізувати цінності та установки працівників IT-індустрії щодо 

дозвілля та особистого життя  

- проаналізувати цінності та установки працівників IT-індустрії щодо 

місця проживання та локальної спільноти 

Операціоналізація понять. 

Згідно теорії креативного класу його представники мають три основні 

напрями ціннісних орієнтацій. 

По-перше, це індивідуальність. Креативний клас потребує можливості 

прояву власної індивідуальності та самоствердження. Такі прагнення зачіпають 

усі сфери їх життя. У професійному плані працівники прагнуть до 

індивідуального підходу в умовах праці, можливості самовираження в одязі та 

своїх думках, можливості керувати своїм часом та рівнем доходу. У сфері 

дозвілля креативні спеціалісти прагнуть до максимально активного та 

насиченого проведення часу у незвичний шлях. При виборі місця проживання 

існує необхідність необмеженої мобільності і можливості змінити локацію та 

оточення на більш цікаві при бажанні. Індивідуальність повинна проявлятися 

при прийнятті будь-якого значущого рішення і не мати особливих перешкод. 

По-друге, мерітократія. Особисті навички та таланти дуже сильно 

цінуються представниками креативного класу. Вони потребують 

індивідуального підходу в об’єктивній оцінці своїх професійних навиків та 

прагнуть отримати визнання за роботу, які виконують. Креативні працівники  

самоідентифікують себе не в залежності від доходу або позиції, яку вони 

займають у компанії, а залежно від виду діяльності, яким займаються. Вони 

амбітні і прагнуть докладати свої здібності і зусилля для визнання колег та 
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начальства. Найбільш цінною мерітократія є для працівників на фріланс-моделі 

працевлаштування. 

По-третє, різноманітність і відкритість. Люди креативного класу цінують 

різноманітність у всіх її проявах. Вони прагнуть до можливості зміни компанії, 

місця проживання на більш цікаві та перспективні. Цінують відкритість 

колективу та оточення до етнічного, культурного різноманіття. Креативний 

клас переважно віддає перевагу активним, нестандартним видам дозвілля, 

мандрівкам, прагне спробувати свої сили у творчості. Вони прагнуть бути 

прийнятими у будь-якому оточенні незалежно від раси, сексуальної орієнтації, 

інтересів та зовнішнього вигляду. 

Таким чином, елементи класової свідомості можуть бути поділені на три 

основні блоки, які включають в себе цінності та установки згідно зі сферою 

життя: 

1. Професійні цінності та установки. До цього блоку належать такі 

індикатори як: 

- мотивація вибору сфери професійної діяльності 

- фактори вибору компанії 

- оцінка умов та графіку праці 

-  вибір типу зайнятості 

- ставлення до трудової мобільності 

- оцінка рівню толерантності у команді 

2. Цінності та установки щодо дозвілля. 

- вибір типу дозвілля 

- інтереси 

3. Цінності та установки щодо місця проживання та спільноти. 

- мотивація вибору місця проживання 

- фактори вибору місця проживання 

- оцінка важливості культурного і соціального середовища 

- ставлення до зміни місця проживання та еміграції 

Методи отримання інформації.  
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Для збору даних був обраний метод глибинних інтерв‘ювань 

представників сфери ІТ. Крім того, у попередньому дослідженні були 

використані дані вже існуючих досліджень за даною тематикою, з допомогою 

яких реалізовано порівняльний аналіз отриманої інформації.  

Основні етапи дослідження:  

- підготовчий етап (попереднє вивчення проблеми та існуючих 

емпіричних даних);  

- визначення мети і завдань дослідження;  

- підбір респондентів;  

- етап польового дослідження (проведення інтерв‘ю);  

- етап транскрибування;  

- етап аналізу результатів дослідження;  

- підготовка аналітичного звіту.  

Обґрунтування відбору респондентів  

Для дослідження цінностей та установок працівників української сфери 

ІТ, опитувати необхідно фахівців досліджуваної області. Ключовими 

респондентами обрані працівники декількох напрямків ІТ-діяльності. Критерії 

відбору були засновані на статистичних даних українських досліджень. 

Попереднім завданням під час підбору респондентів було виявлення напрямків, 

за якими працюють спеціалісти ІТ. За даними опитувань у 2016 році у сфері IT 

існує наступний розподіл: 55% фахівців працюють у напрямку розробки 

продукту, 15% - тестувальники, 5% - менеджери IT-проекту, решта 

розподілилася між дизайнерами, системними адміністраторами, топ-

менеджерами [17]. Отже, для отримання первинної репрезентативної 

інформації, на основі якої можна буде аналізувати цінності та установки в 

контексті обраної теми, нам були необхідні 7 розробників, 2 тестувальники, 1 

проектний менеджер. Попередній список ключових інформантів формувався на 

основі зібраних відомостей, що підтверджують приналежність респондентів до 

професійної групи. 

Список респондентів нашого дослідження:  
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1. Владислав, 22 роки, веб-розробник, працює в офісі; 

2. Анна, 23 роки, менеджер ІТ-проектів, працює в офісі; 

3. Юрій, 24 роки, тестувальник, працює в офісі; 

4. Михайло, 21 рік, веб-розробник, працює на фрілансі; 

5. Дарья, 26 років, тестувальник, працює в офісі; 

6. Андрій, 27 років, розробник, працює в офісі; 

7. Роман, 35 років, розробник, працює в офісі; 

8. Валерій, 48 років, розробник, працює на фрілансі; 

9. Евгенія, 23 років, розробник, працює в офісі; 

10.  Микита, 18 років, розробник, працює в офісі. 

Під час проведення глибинних інтерв‘ювань були створені максимально 

комфортні умови для бесіди. Зустрічі з інформантами здійснювалися за 

попередніми домовленостями, в узгоджених місці й у зручний для них час. 

Часові рамки опитування: 

Глибинні інтерв‘ю були проведені протягом травня 2016 року в місті 

Києві. Бесіди з респондентами здійснювалися особисто з використанням аудіо 

запису на диктофон. Кожне інтерв‘ю тривало приблизно 30-45 хвилин. Усього 

було проведено 10 якісних глибинних інтерв‘ю з працівниками IT-сфери.  

Глибинні інтерв‘ю були проведені на основі «гнучкого» опитувальника, 

тобто напівформалізоване інтерв‘ю. Питання були розподілені за блоками 

згідно операціоналізації понять: 

4. Професійні цінності та установки. До цього блоку належать такі 

індикатори як: 

- мотивація вибору сфери професійної діяльності 

- фактори вибору компанії 

- оцінка умов та графіку праці 

-  вибір типу зайнятості 

- ставлення до трудової мобільності 

- оцінка рівню толерантності у команді 

5. Цінності та установки щодо дозвілля. 
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- вибір типу дозвілля 

- інтереси 

6. Цінності та установки щодо місця проживання та спільноти. 

- мотивація вибору місця проживання 

- фактори вибору місця проживання 

- оцінка важливості культурного і соціального середовища 

- ставлення до зміни місця проживання та еміграції 

 



57 

 

РОЗДІЛ 3. Емпіричне дослідження проблем розвитку сфери ІТ в Україні 

методом глибинних інтерв’ю 

 

 

3.1. Аналітичний звіт первинних даних. 

 

 

У дослідженні, елементи класової свідомості представників ІТ-сфери 

були поділені на три основні блоки, які включають в себе цінності та установки 

у трудовій та особистій сфері життя. 

1. Професійні цінності та установки  

Мотивація вибору ІТ-сфери для професійного становлення 

На питання щодо мотивації вибору сфери ІТ для свого професійного 

становлення респонденти відповіли, поділившись на три основні категорії. 

Перша частина вказала на цікавість до сфери технологій ще з дитинства.  

Владислав, наразі студент-спеціаліст в КПІ, розробник в міжнародній 

компанії каже: «Я с детства был фанатом всего технического, и ИТ – это 

самая передовая сфера, которая связана с технологиями». Фрілансер Михайло, 

21 рік: «Так исторически сложилось. У меня папа программист и сестра, так 

что это семейное. Школа тоже мотивировала, ходил на олимпиады по 

математике. Поэтому, ИТ считаю своим призванием». 

Респонденти вказують на вплив освіти та свого оточення у ВНЗ як на 

фактор вибору професії. Розробник Роман, 35 років, зазначає, що КПІ зіграло 

вирішальну роль у виборі сфери зайнятості: «ИТ – это мой давний 

сознательный выбор. Я учился в КПИ и уже тогда представлял в каком 

направлении буду развиваться. В каком-то смысле ИТ всегда было мне 

интересно, я много читал, общался с ИТшникми. Поэтому выбор професии был 

закономерным. ВУЗ в этом плане очень способствует, я думаю. И доход 

высокий». Юрій, тестувальник в одній з топ ІТ-компаній України каже, що 

«університет відіграв велику роль в виборі професії. Сам я ніколи не хотів 
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працювати в ІТ, але опинився серед айтішників. І коли ти постійно знаходишся 

в такому оточенні і самому якось кортить спробувати». Розробник та 

науковець Валерій, 48 років, визначає цікавість сфери як необхідну для роботи 

в ІТ: «Я думаю, основным мотиватором должен быть исключительно 

интерес. Невозможно действительно качественно заниматься разработкой, 

сидя на своем рабочем месте только из-за денег. Такие люди бысто перегорят 

и скорее всего будут производить некачественный продукт. Начнутся 

проблемы с заказчиками и так далее. Программирование требует 

усидчивости, внимательности и интереса. Не каждый сможет потратить 

целый день на решение какой-то очень маленькой задачи, на перечитывание 

кода по многу раз, и при этом к вечеру все еще любить свою работу». 

Іншим важливим фактором, який назвала більшість опитуваних став 

високий рівень заробітної платні та перспективи швидкого кар’єрного 

розвитку. Андрій, 27-річний розробник, який наразі займає позицію технічного 

директора в старт-апі розповідає: «ИТ я выбрал по причине дохода, как и все, 

думаю. А еще мне действительно удалось самореализоваться. В моей 

предыдущей сфере работы мне было скучно, я не видел для себя перспектив 

развития до уровня руководства. Вне ИТ нужно очень много лет выслуги для 

того, чтобы руководить кмандой и иметь влияние на решение глобальных 

вопросов компании. А в ИТ за пару лет получилось дорости до руководящей 

позиции в очень интересном проекте. В этом и специфика. Если начать 

карьеру, скажем, в 18, то уже в 25 можно дорости до топ-менеджмента. Ни 

в одной другой сфере так не получится.» 

Окрім заробітної платні спеціалістів приваблюють умови праці в ІТ-

компаніях. Юрій зазначає, що важливим в роботі є гнучкість: «Високі зарплати, 

відсутність фізичної роботи, гарні умови праці, і мабуть те, що ти можеш не 

бути прив’язаним до одного місця роботи. Якщо тобі не сподобається в одній 

компанії, ти можеш з легкістю піти в іншу. І ще одне – це можливість у 

майбутньому займатися фрілансом і не бути прив’язаним навіть до місця 

проживання». 
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Кількість жінок в ІТ з кожним роком збільшується. Жіноча частина 

опитаних ІТ-працівників вказала за головні фактори цікавість сфери, а також 

бажання спробувати себе в чомусь новому після попередньої сфери 

працевлаштування. Анна, менеджер ІТ-проектів в датській компанії, обрала ІТ 

через складність та перспективність розвитку сфери: «Потому что ИТ - одна из 

самых сложных, инетересных, перспективных. И вообще я считаю разработку 

новым уровнем искусства». Тестувальник програмного забезпечення, 25-річна 

Дарья змінила сфою професію через брак інтелектуального навантаження: «Я 

долгое время работала в ИТ-сфере, но не имела непосредственного отношения 

к разработке. Работала в отделе клиентской поддержки. Потом решила, что 

развития на своей позиции не достигну, подучила тестирование и получила 

свою первую работу в другом проекте в своей же компании. ИТ – это 

дейсвительно интересно и креативно, хотя со стороны конечно может так и 

не показаться. Больше интеллектуальной нагрузки, постоянный поиск новых 

решений. Намного интереснее, чем отвечать на звонки». 

Евгенія, 23-річний розробник ПО, розповідає, що ще одним фактором 

впливу на вибір ІТ-сфери стало оточення: «Буквально пару лет назад я даже 

предположить не могла, что окажусь в ИТ. Как-то получилось так, что 

оказалась в окружении ИТшников, они постоянно рассказывали как здорово им 

работается, как перспективно, намного больше шансов уехать зарубеж. 

Поэтому я решила начать изучать программирование. Через полгода примерно 

нашла свою первую работу. Пока довольна, что попала именно в ИТ. Лучшие 

условия труда в своем возрасте, думаю, нигде больше не найду». 

Таким чином, більшість ІТ-фахівців зазначають, що мотиваторами вибору 

своєї сфери зайнятості стала зацікавленість у технологіях. ІТ для таких людей 

не робота, а більше хобі. Дохід також має важливе значення майже для усіх 

опитаних. В соціально-економічних умовах України це є зрозумілим. Дохід в 

українській сфері ІТ можна порівнювати з доходом закордоном. Більшість 

компаній працюють з іноземними інвесторами, а також на експорт ІТ-послуг, 

тому ІТ-сфера – майже єдина, яка дозволяє отримувати дохід у валюті. Іншим 
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цікавим показником стала можливість швидкого росту у компанії. Такий 

фактор є одним із показових згідно теорії креативного класу.  Мерітократія – 

цінність навиків та знань, дозволяє займати високі позиції не зважаючи на вік. 

Усі опитані вважають свою роботу креативною і пов’язують це зі 

складними інтелектуальними завданнями, постійним пошуком нових рішень, 

генерацією креативних ідей тощо. Фріланс-розробник Михайло каже, що «ИТ – 

довольно креативная сфера, так как можно находить множество способов 

решения одной задачи и нужно выбрать при этом самый красивый и понятный 

остальным разработчикам, которые в дальнейшем будут занимать этим 

проектом», а тестувальник Юрій навіть дає визначення кретивномо процесу: 

«моя робота є доволі креативною, але хотілося б більшого. Іноді доводиться 

виконувати монотонні, автоматичні завдання. Креативність – це коли твій 

мозок втомлюється, а автоматизм – це коли ти втомлюєшся фізично». 

Мотивація вибору компанії 

Наступним важливим питанням є мотивація всередині сфери. Мотивація 

вказує на цінності та установки ІТ-працівників, якими вони керуються при 

виборі ІТ-компанії. Головним і найпоширенішим фактором є дохід, з яким 

конкурує лише цікавість проекту. Але основна частина опитаних наголошує на 

тому, що мотиватори вибору змінюються в залежності від кількості досвіду. 

Владислав розповідає, що на різних етапах кар’єрного розвитку головні 

мотиватори можуть змінюватися: «Доход сначала играл совсем мизерную роль, 

сейчас большую. Думаю, главные факторы - это деньги, удобство 

расположения офиса и условия. Для меня были бы важны дополнительные 

технические и материальные обеспечения: от неограниченного доступа к 

технике до бесплатной еды и так далее. В этом плане ограничений быть не 

должно. Суть проекта не так важна. От того интересен тебе проект или 

нет ты не станешь лучше или хуже работать. Зато, очень важную роль 

играет коллектив. Одну из самых важных после полугода работы в компании. 

Если у тебя плохие отношения в коллективе – ты уйдешь, даже если тебя 

платят очень много денег. Важно, чтобы коллектив мог оценить и понять 



61 

 

твой вклад в проект. А вот признание со стороны начальства не очень важно, 

потому что менеджмент не понимает важности твоих зачач. По-

настоящему тебя могут оценить только твои коллеги». 

ІТ-працівники кажуть про те, що на перших стадіях професійного 

становлення велике значення має престижність компанії. Юрій відповідає, що 

«насправді, те що ти бачиш спочатку і те, що є всередині компанії – це різні 

речі. На перших стадіях велику роль мала престижність, але цей критерій 

відпадає з досвідом. Потім важливими стають наявність соціального пакету, 

мед. страховки, наприклад.» 

Багато новачків в ІТ-сфері при пошуках першої роботи не звертають 

увагу на будь які фактори. Михайло, 21-річній розробник розповідає: «Первое 

время все происходило по принципу кто первый позовет. Просто было желание 

найти какую-то работу, поэтому перебирать не приходилось. Так у всех 

начинающих. Когда у тебя еще нет опыта работы в компании – ты мало 

внимания обращаешь на то куда тебе ехать, сколько тебе заплатят и так 

далее. Главная задача – устроиться на роботу, чтобы при дальнейшем поиске 

резюме не пустовало. Сейчас я смотрю на технологии, которые используются 

на проекте. Выбираю по фактору интерестности. Суть проекта даже менее 

важна, чем технологии. А доход я расчитываю по определенной планке 

затрат. Если компания может предоставить его – то я буду на нее 

работать». Таку саму позицію підтверджує Дарья, яка вирішила змінити свою 

фіеру зайнятості на ІТ: «в тестирование изначально я перешла из-за большой 

разницы в заработной плате, остальное имело мало значения, так как целью 

было найти работу и попасть в ИТ».  

Іншим важливим критерієм для новачків є можливість отримувати нові 

знання на першому робочому місці. Роман, 35 років, зазначає, що «на первых 

этапах карьеры важно было количество знаний, которое смогу почерпнуть в 

компании, при этом качество работы могло желать лучшего. И такие 

факторы как месторасположение, команда, имидж компании имели больше 

значения. Сейчас больше обращаю внимание на комфорт условий и 
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стабильность дохода». Евгенія, розробник, 23 роки, каже: «Как и для каждого 

новичка, в начале было важно просто получить работу. Уже будучи 

трудоустроенной пыталась почерпнуть как можно больше знаний, поэтому 

бралась за все задания подряд, просиживая на работе лишние часы за 

небольшую заработную плату, еще и ездить приходилось далеко. После такого 

опыта внимание обращаю на все. В начале мониторю проекты, затем смотрю 

на доход и месторасположение в первую очередь. Затем на график работы, 

условия, офис. Ценю отзывчивый коллектив, начальство и гибкость в рбочих 

условиях. Чтобы была возможность работать удаленно при необходимости». 

Представники керівних позицій за головні мотиватори обирають 

можливість розвитку. Анна, менеджер ІТ-проектів вказує на важливість 

професійного розвитку та соціальні фактори як основні мотиватори вибору 

компанії: «Основным фактором есть возможность развития, сложность 

задач, а потому уже условия труда, месторасположение офиса, его внешний 

вид. Сам по себе уровень проекта, который позволяет 

самосовершенствоваться, получать новые знания, тоже важен. Если 

попадаешь в компанию, в которой можно дойти до своего пика за пару 

месяцев, то она явно не стоит внимания. Для меня, как для руководителя 

коллектив – самое важное, потому что это люди, которыми приходится 

управлять, понимать и оценивать их способности, планировать работу всего 

проекта исходя из этого. А также признание с их стороны – если разработчик 

не воспринимает тебя как руководителя вся работа будет валиться». 

Андрій, 27-річний технічний директор старт-ап проекту також розповідає 

про можливість самореалізації та росту як головну трудову цінність: «Для меня 

не играет никакой роли сама компания. Я оцениваю проект или продукт, 

который она разрабатывает, и возможность личного развития. Потому что 

поект – это твое личное поле для креатива, но стать одним из руководителей 

проекта – еще более ответственно и интересно. Тебе приходится вести всю 

команду, принимать все технические решения и при этом доносить их 

рациональность до нетехнического менеджмента. Размер зарплаты пока 
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отошел на второй план после возможности самореализоваться в роли 

руководителя. Писать код за много денег хорошо, но когда еще выпадет 

возможность поуправлять стартапом на старте его развития». 

Такі відповіді підкреслюють те, що ціннісні орієнтації працівників 

змінюються в залежності від досвіду. На початку кар’єри менше цінності 

представляють собою умови праці, так як головною ціллю Junior-спеціалістів є 

отримання знань та перше працевлаштування саме по собі. Більш досвідчені 

працівники звертають більше уваги на дохід, команду, цікавість проекту, 

технології. Досвід дозволяє зрозуміти та окреслити свої базові вимоги до місця 

роботи, яких працівник буде дотримуватися при виборі компанії. 

Оцінка умов та графіку праці 

Як показують попередні дослідження, українські ІТ-компанії в 

забезпеченні умов праці орієнтуються на західні компанії, переймають 

корпоративну етику, оснащення приміщень тощо. Це пов’язане в першу чергу з 

тим, що ринок ІТ – це міжнародна сфера, яка намагається стандартизувати 

внутрішньо корпоративні умови в будь-яких країнах. Більшість опитаних 

описали свої офісні приміщення, тип управління проектом, гнучкість графіку 

такими, які вони є у західних ІТ-компаніях, проте зазначають, що є багато 

недоліків таких, як відсутність зон відпочинку, соціального пакету, додаткових 

бонусів. 

Владислав, розробник, який працює в одній з найбільших українських 

продуктових ІТ-компаній розповідає про недоліки умов праці: «В плане условий 

у нас хорошо: форма одежды, как и везде, свободная. Работаем в офисе 

открытого типа. Оупенспейс нравился до некоторых пор, пока не стало 

слишком много человек, воздуха не хватает. Бонусов у нас в компании нет. 

Нет страховки, курсов, плохой спортзал, нет корпоративных мероприятий, 

гейм-рума и прочего, но на 11 часов утра меня устраивает ходить. Это 

график для тех-тима». 

Анна, проектний менеджер у великій датській компанії розповідає, що не 

дивлячись на те, що компанія є міжнародною, корпоративна культура не 
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розвинена на належному рівні: «Корпоративной культуры нет. Есть 

дружественный коллектив, но это не то. Каждый челоке должен разделять 

ценности всей компании. Нет дополнительного тим-билдинга, мотивации, 

мероприятий. Форма одежды свободная, график фиксированный. Но если есть 

дедлайны, то бывают и переработки и работа по выходным. Главное – 

выполнять свой объем работы». 

Як зазначалося у другому розділі роботи, в Україні є вищий сегмент 

компаній, які повністю інтегрували західні умови праці. Юрій, тестувальник 

однієї з таких ІТ-компаній розповідає про переваги розвиненої корпоративної 

культури: «Графік роботи вільний. Я працюю по 6 годин на день, але офіційно 

маю працювати 8. У нас менеджмент не слідкує за чіткою кількістю годин, 

проведених за робочім місцем, тому що всі розуміють важливість зміни 

діяльності, відпочинку, коли основний час напружено інтелектуально працюєш. 

Корпоративна культура доволі розвинена. Є безкоштовний спортзал, їжа за 

рахунок компанії. Є самокати – це найкрутіше. Також багато ігор, 

проводяться лекції та тренінги. Є облаштований дах, де багато лежаків, 

столиків, попкорн безкоштовний. І в таких умовах не вистачає лише кроваті 

для сну. Якщо я б змінював роботу, то тільки тому, що вона перестала бути 

цікавою. А ще, як показує практика, через декілька місяців роботи ти хочеш 

отримувати ще більше грошей. Звісно позиція також має значення, але вона і 

означає більшу зарплатню». 

Серед факторів умов праці IT-спеціалісти дуже цінують гнучкі умови 

роботи в офісі. Один з респондентів підкреслює: «Самое важное – свободное 

посещение офиса. Остальное вроде корпоративных мероприятий и так далее 

не имеет большого значения. » 

Більшість компаній відійшло від стандартного графіку праці з 9 ранку до 

18 вечора. Більшість респондентів зазначила, що мають змогу приходити на 

роботу о 10-11, або навіть 12 годині, що подобається їм набагато більше. 

Евгенія, розробник в ІТ-компанії каже: «У меня идеальный график работы – с 

12 до 20. Кто еще может позволить себе просыпаться в 11 утра?». Такої ж 
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думки дотримується більш старший представник ІТ-спільноти, 48-річний 

програміст Валерій. Він каже: «Рабочий график должен быть подстроен 

индивидуально. Мне, к примеру, намного удобнее и продуктивнее работать во 

второй половине дня, а то и ночью. Рабочий день обычно начинаю в 12 часов и 

работаю до позднего вечера. Вечером творческая работа лучше идет». 

Тобто, гнучкі умови праці грають дуже велику роль. У деяких випадках 

незручність робочого графіку мотивує людей змінювати свій тип зайнятості і 

переходити з фул-тайм роботи в офісі до вільної фріланс моделі зайнятості. 

Мотивація вибору типу зайнятості 

Багато ІТ-спеціалістів мали практику вільного працевлаштування, але за 

результатами інтерв’ю у такої моделі умов праці є свої переваги та недоліки. 

Анна, проектний менеджер, відповідає: «Я имела практику фриланса, но в нем 

есть свои плюсы и минусы. Для заказчика – это небезопасно, так как 

исполнитель может пропасть, можно получить качественный результат. Но 

это дешевле. Проще найти отдельных специалистов, а не обращаться в 

студию. Для самого фрилансера плюс в том, что он сам контролирует свою 

нагрузку и доход. Но это сложно, так как работаешь без команды. А для меня 

важен коллектив». 

Технічний директор Андрій, маючи керівну посаду, яка орієнтується на 

коммунікації також обрав роботу в офісі: «Работа в офисе нравится 

человеческим ресурсом. Постоянное общение намного лучше влияет на рабочий 

процесс, чем сидение дома в тишине. Тем более сложно представить себе 

управление командой удаленно. Часто вопросы приходится решать срочно, 

вносить правки, поэтому я всегда должен быть в наличии. К тому же, 

работая дома никак не сможешь вырости в иерархии компании.» 

Розробники дотримуються такої ж думки. Владислав вважає, що: «фул-

тайм намного лучше. Важен коллектив, живое общение, а дома скучно. 

Фриланс попробовал, как и все, но больше не хочу. Обычно люди фрилансят, 

когда нужны деньги или текущий проект наскучил, хочется разнообразия». 

Жіноча частина ІТ-фахівців не мала досвіду фрілансу і не планує працювати за 
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таких умов. Дарья погоджується з важливість соціальних зв’язків на роботі: 

«Исключительно фул-тайм. Не могу себе представить работу без команды. 

Намного быстрее происходит коммуникация, всегда есть с кем пообщаться в 

перерыве. Поэтому фриланс точно не для меня». Евгенія каже: «Фриланс 

точно никогда пробовать не буду. Возможно только во время декрета. А 

вообще, этот тип занятости подходит далеко не всем. Экстраверты будут 

скучать однозначно, так как коллектив, возможность поделиться мыслями, 

посоветоваться, быстро обсудить вопросы – это намного удобнее и 

комфортнее, нежели решать вопросы из дома. Эффективность работы 

падает». 

Хоча більшість опитаних прихильні до роботи в офісі, є розробники, які 

віддають перевагу фрілансу і вказують ряд причин. Юрій зазначає, що «робота 

в офісі пов’язана більше з дисципліною, а фріланс гарний варіант лише в 

кочовому житті». 21-річний розробник Михайло обрав для себе фріланс як 

основну модель працевлаштування і дає цьому наступне пояснення: «В моей 

ситуации на пользу фриланса сыграло незнание польского языка, когда я 

переезжал в Польшу, и даже английского. Но мне нравится гибкость, никто не 

придирается в какие часы я работаю. Я просыпаюсь, работаю, гуляю  когда 

хочу. У меня есть перечень задач и я сам на них распределяю время. В офисе 

мне не нравились митинги на 11 утра. Я понимаю, что это важно, но после 

него половина дня уже не продуктивна. Я предпочитаю работать по ночам. В 

моем понимании в офис нужно прийти, когда важный определяющий митинг, 

а не отчетность о проделанной работе. Но когда и где я делаю свою работу не 

должно иметь значения. Офис должен способствовать процессу, а не 

мешать». 

Ставлення до трудової мобільності 

Працівники ІТ-сфери мають позитивне ставлення до трудової 

мобільності. Більшість опитаних змінюють місце роботи в середнбому раз на 

рік. Владислав працює у сфері ІТ близько двох років і змінив уже три компанії. 

Він дає позитивну оцінку такому явищу: «Я успел поработать в трех 
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компаниях за два года своей деятельности. А за слудующие 5 лет планирую 

поменять еще раза два. Работу нужно менять, потому что в рамках своей 

компании ты не доростешь до более высокой позиции и соответствующего 

дохода. Новая позиция конечно важнее при этом». 

Михайло також пояснює зміну роботи фактором подальшого розвитку та 

знань: «У меня около 4-х лет опыта в ИТ. Я работал в трех компаниях и 

теперь занимаюсь фрилансом. Поработав в компании около года, я понимаю, 

что взял все знания, какие только можно. Развитие остановилось на каком-то 

этапе. И так в каждой кампании. Становится просто не интересно и 

монотонно. Поэтому лично я меняю работу  ради нового опыта и знаний». 

Евгенія, дівчина-програміст з невеликим стажем роботи в ІТ каже, чому 

роботу змінювати важливо: «Работаю в ИТ почти год. Поменяла пока две 

компании. В нынешней все устраивает, поэтому в ближайшее время менять 

работу не собираюсь. Вообще, смена работы – это позитивное явление. Так 

как какждый раз это мотивация подучиться, почитать. Собеседования 

больше мотивируют, чем сама работа. На старом месте твои навыки всех 

устраивают и ты перестаешь учиться чему-то новому. Плюс, каждая смена 

компании – это скачок в уровне дохода и, скорее всего, в позиции. Думаю, раз в 

1-1,5 года менять работу можно и даже нужно. После 30-ти эта ситуация 

скорее всего должна поменяться, так как на первое меято війдет 

стабильность». 

Андрій, розробник, який за короткий період часу став технічним 

директором компанії, за три з половиною роки змінив найбільшу кількість 

робочих місць серед всіх інтерв’юерів, а за головну причину відзначив пошук 

ідеальної компанії для особистого розвитку: «Я часто меняю работу. Причины 

разные: где-то меня не устраивал доход, где-то не сошлись мнениями с 

руководством, где-то не устраивала команда и управление в общем. Прошлую 

работу поменял исключительно из-за интересности другого проекта. Мне 

предложили более высокую позицию с меньшим заработком, но намного лучше, 

когда ты горишь проектом, а не просто отсиживаешь 8 часов в день ради 
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денег. В сумме я работал в 6-7 компаниях. Но с таким опытом дорос до 

технического директора». 

Серед опитаних є і ті, хто відзначає негативні моменти у частій зміні 

місця роботи. Анна в ІТ більше трьох років: «Я успела поработать в трех 

компаниях за три года опыта в ИТ, но в своей нынешней собираюсь работать 

дольше. Часто меня плохо, так не успеешь дорости до нового уровня. За год, я 

считаю невозможно успеть пройти полный цикл всего проект, всех рабочих 

моментов и нюансов». Юрій: «Я працюю в ІТ сфері півтора роки. Це моя друга 

робота. Кожен раз це великий скачок у фінансовому плані, і тобі постійно 

цікаво працювати на нових проектах. Але взагалі, дуже часто змінювати 

роботу погано, це негативно впливає на твоє резюме. Коли роботодавець 

бачить, що ти змінив 5-6 робочих місць, він добре подумає чи не підеш ти і з 

його компанії через декілька місяців. Я планую змінювати роботу мабуть раз в 

півтора-два роки». 

Більш старше покоління ІТ-фахівців демонструє тенденцію спаду частоти 

зміни компаній. Роман – розробник з 10-річним стажем: «У меня более 10 лет 

опыта в ИТ. Раньше я часто менял работу, сейчас не вижу в этом 

необходимости. Я поменял много проектов, и уже учишься интуитивно 

выбирать и подбирать ту компанию, которая тебе подойдет. Я знаю чего 

хочу, знаю о чем спрашивать у будущего работодателя, поэтому через пару 

месяцев не возникает мыслей о смене компании. Может и буду менять работу 

в течение следующего года-двух, но буду делать это не с тем рвением, как 

раньше. Может когда проект совсем наскучит». 

Один з десяти опитаних ІТ-шників показав майже неможливий результат 

серед своїх колег. Валерій має більше 25 років досвіду програмування і за весь 

час має лише одне офіційне місце роботи. «Мне нравится стабильность. Не 

люблю привыкать к новым локациям, людям, подстраиваться под новые 

условия труда. Меня абсолютно все устраивает. У меня есть основной 

проект, над которым я работаю много лет. Когда работы мало или хочется 
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разнообразия просто берусь писать что-то для себя. В дальнейшем собираюсь 

продавать свой продукт разным компаниям». 

Таким чином, є декілька причин зміни місця роботи: це пошук 

можливостей для професійного розвитку, більшого доходу, більш цікавого 

проекту. Не дивлячись на те, що більшість опитаних вказала на бажання 

змінювати роботу в середньому раз на рік, такий настрій змінюється у більш 

досвідчених колег, які віддають перевагу стабільному доходу і стабільним 

умовам праці. 

Оцінка рівню толерантності в колективі 

ІТ-спільнота виявилася дуже толерантною до представників 

регіональних та національних меншин. Опитані пов’язують це з тим, що ІТ-

команди в великих компаніях інтернаціональні. Для роботодавця не має 

значення якої ти раси чи національності. Вони воліють обирати фахівців за 

рівнем знань. 

Дарья, тестувальник в ІТ-компанії, переїхала до Києва з Донецька. На 

питання чи відчуває вона по відношенню до себе якесь особливе ставлення, 

пов’язане з її попереднім місцем проживання, вона відповідає: «Никакого 

особого отношения я не ощущаю. ИТ-команды довольно открыто мыслят, 

плюс все понимают какая ситуация у нас в Донецке». 

Евгенія висловлює думку, яку озвучила більшість опитаних: «С 

удовольствием работала бы в разнообразном коллективе. Новые люди – это 

всегда новые взгляды, новые ценности, новые идеи. Что как не идеи движут 

креативным процессом». 

Таким чином, ІТ – толерантне середовище для роботи. 

2. Цінності та установки у сфері дозвілля 

Вибір типу дозвілля 

ІТ-спільнота надає перевагу мандрівкам, музиці, відвіданню культурних 

заходів, проте не є дуже спортивною. «Предпочитаю пассивный отдых. По 

выходным – гулять. Спортом пытаюсь заниматься – в теннис на работе 

играю. Это все» - відповідає один з інтерв’юерів. Більшість опитаних працює 
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більше часу, ніж потребує графік роботи, тому на дозвілля залишається не так 

багато часу. «Я трудоголик, поэтому работаю всегда, когда есть время 

поработать. Когда есть свободное время, мотоцикл – мое хобби. И 

путешествия. Мечтаю совершить кругосветку на нем когда-то» - каже тех. 

директор Андрій. 

Інший розробник, який працює на фрілансі каже: «Очень люблю куда-то 

ездить, но последние полгода работы настолько много, что свободного 

времени не остается. На фрилансе ты работаешь по часовой оплате, поэтому 

я работаю по 12-14 часов в день. Могу только на улице пройтись». 

Серед інших видів проведення вільного часу були зазначені 

«путешествия по стране, хочу поехать по Европе автостопом», «кино, 

концерты, если самостоятельный досуг, то чтение книг, саморазвитие, 

треннинги и так далее», «музика однозначно, постійно займаюся в різних 

напрямках», а також спорт-зала, прогулянки.  

Одна з респонденток обирає більш насичені види дозвілля: «Парашюты, 

велопоездки, экстрим – все по мне. Чем разнообразнее, тем лучше. Зимой – 

сноуборд, летом – дайвинг. Впечатления – лучший отдых». 

Серед інтересів головним для всіх опитаних стало ІТ. Це вказує на те, що 

обрана сфера роботи дійсно є не лише заняттям, яке приносить дохід, але і 

сферою особистого інтересу. Опитані відповіли, що полюбляють читати ІТ-

новини, статті, огляди новинок технічних розробок, відвідувати конференції по 

ІТ-тематиці тощо. 

3. Цінності та установки щодо місця проживання та спільноти. 

Мотивація вибору місця проживання 

Більшість респондентів розповіло, що вони не є корінними жителями 

Києва. Київ вони обрали через щільний ринок праці, вищий рівень платні та 

більшу кількість ІТ-компаній. «Переезд в Украине – очень врядли. Может к 

морю или во Львов только, но тоже врядли. Киев привлекателен работой. Тут 

ты можешь выжать максимальное количество денег, но он – город не для 

жизни, а для работы, тут нельзя полноценно проводить свободное время. Но 
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лично для меня Киев привлекателен тем, что тут всем все равно чем ты занят 

и почему, в отличие от маленьких городов. Очень мала вероятность 

встретить кого-то с работы в свободное время» - зазначає Владислав.  

«Я обрав Київ, тому що чим більше місто, тим більше шансів і 

можливостей себе реалізувати. Чим більше людей, тим більше можна знайти 

точок дотику, контаків» - відповідає тестувалиник Юрій. 

Михайло, фріланс-розробник, який переїхав до Польщі розлідає різницю 

в рівні доходу: «Я живу в Польше и проходил пару собеседований в местных 

компаниях. На самом деле уровень дохода тут ниже. Для работы в офисе я бы 

наверное вернулся в Киев. Но так как сейчас работаю на фрилансе єто не 

имеет критического значения». 

Розробник ПО Андрій каже: «Я приехал в Киев пару лет назад из 

Харькова. Перспектив намного больше, рынок труда больше, есть между чем 

выбирать. В Харькове есть компании, но с моей частотой смены работы я бы 

успел поработать во всех за следующие 5 лет и все равно пришлось бы 

переехать. Условия жизни лучше еще».  

19-річний розробник Микита переїхав до Києва з Запоріжжя. Прове каже 

про те, що місце проживання не грає великої ролі для професійного розвитку. 

«Київ і Львів є найбільшими осередками ІТ розвитку, але я не думаю, що це 

відчутно. Можна переїхати навіть до міста зі слабкою інфраструктурою, 

працювати на фрілансі, і мати можливість жити на дуже високому рівні в 

такому місті. Є така можливість в айтішників.» 

Особливістю нинішніх умов в Україні є ситуація на сході країни. Через 

бойові дії в Донецьку та Луганську багато людей змушені були покинути свої 

домівки і переїхати в інші міста. Тестувальник Дарья розповідає: «Я переехала в 

Киев из Донецка в связи с политической ситуацией. Работу там стало найти 

трудно и пришлось принять решение о переезде. Может, если бы так не 

сложились обстоятельства в стране, я и осталась бы дома. ИТ-компании у 

нас были и доход предлагали с не очень ощутимой разницей. Может, конесно, я 

оцениваю с точки зрения новичка. Но дом есть дом». 
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Підсумовуючи усі відповіді, можна вказати думку, яку розділили майже 

всі респонденти. ІТ-спеціалісти, які працюють в офісі надають перевагу 

великим містам, де набагато більше компаній, кращі економічні та 

інфраструктурні умови для життя. Фахівці, котрі працюють як вільні агенти 

обирають місце для життя суто через особисті, не пов’язані з трудовими, 

фактори: архітектура, благоустрій міста тощо. 

 Ставлення до зміни місця проживання та еміграції 

Більшість працівників ІТ-сфери не проти переїзду за кордон, проте 

мотивацією для такого вибору обирають не професійні переконання, а особисті. 

Один з респондентів відповідає: «К релокейту отношусь позитивно. Но из 

профессиональных соображений не стал бы уезжать. В Европе и Америке ИТ-

продукты намного менее качественные, и денег после выплаты всех налогов 

остается меньше. ИТшники уезжают чаще потому, что другие страны 

надежнее, люди хотят, чтобы дети росли в нормальной стране, работать на 

нормальных официальных условиях со страховкой и так далее. Плюс, в Америке 

ты можешь себе позволить жить в кредит и не волноваться об уровне 

дохода». 

Менеджер проектів Анна, зазначає що не проти досвіду роботи 

закордоном, але для життя обрала б свою країну: «Вообще не вижу никаких 

проблем в релокейте. Поехать поработать в другом городе или стране на пару 

лет, но оставаться не хотела бы. Другой металитет, ценности. Нужно 

исправлять ситуацию у себя, а не искать лучшей жизни зарубежом. Если 

говорить про Украину, то я бы переехала во Львов, просто потому что он 

красивый. Или в Одессу. Близко к морю. Не поехала бы наверное в Житомир, 

Полтаву, которые не отличаются никакими активностями и красотами». 

Один з респондентів пояснює бажання переїзду до інших країн суто цікавістю 

такого досвіду: «Мрію переїхати кудись. До будь-якої країни. Хочу постійно 

змінювати місце життя, бо це цікаво». 
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Михайло, який у 21 рік вже має досвід переїзду до Польщі, каже, що: «честно 

говоря, не хотелось бы возвращаться в Украину. Это не связано с работой, 

скорее с условиями жизни. Европа – абсолютно другой мир. Тем более, что 

живу я не в столице, а в Кракове, где намного спокойнее, красивее. Для меня 

это идеальный город для жизни. Пока я не доучил польский, но надеюсь это 

когда-то произойдет и я смогу поработать в офисе, чаще общаться с людьми». 

Андрій, маючи великий досвід роботи в українських компаніях 

розповідає, що мав можливість переїхати до іншої країни: «У меня недавно 

было предложение релокейта. Мне нужно было полгода отработать на одну 

компанию, после чего меня бы перевезли в Голландию или США. Но я выбрал 

пока другой проект. Может и тут получится развить его и перевезти весь 

офис в США. Лучше реализовать это будучи тех. директором, чем простым 

разработчиком без прав и гарантий». 

23-річна розробниця Евгенія вважає можливість переїзду за гарний досвід 

роботи в закордонній компанії, який може бути оцінений в українських фірмах: 

«Хочу пожить в разных странах. Думаю, это интересный опыт. Как 

личностный, так и профессиональный. Во-первых, это расширение кругозора и 

разнообразие. Во-вторых, в Украине должны цениться специалисты с 

международным опытом работы. Временная работа в одной из европейских 

стран или США – это реальный опыт работы в тех условиях организации, 

которые сейчас пытаются перенять наши ИТ-компании». 

Валерій, більш досвідчений представник спільноти каже: «В молодости 

еще в институте было предложение переехать в Чехию. Но я не стал. Тогда 

мне казалось это слишком сложным процессом. Изучение нового языка, 

оформлене всех необходимых документов для перезда. Не скажу, что сейчас 

жалею об этом. У меня есть наглядный пример: товарищ вместе с семьей 

перехал в Канаду, получим там хорошую работу, родил детей. Но через 10 лет 

все равно вернулся в Украину. В молодости может и хочется приключений, по 

с возрастом больше привликает знакомая обстановка, связь с 

родственниками». 
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Таким чином, ставлення опитаних до міграції є неоднозначним. Не 

дивлячись на те, що представники креативного класу вважаються доволі 

мобільними та відкритими до нового, не усі представники ІТ-індустрії охоче б 

змінили країну проживання. Це вказує все ж на більш консервативні настрої 

серед цієї професійної групи. 

 

 

3.2. Порівняльний аналіз цінностей та установок 

 

 

З точки зору теорії креативного класу Р. Флоріди, спільнота IT-

спеціалістів являє собою особливу групу креативного класу. Аналіз їх 

професійних цінностей він досліджує з допомогою IT-видання Information 

Week, яке провело детальний огляд низки ціннісних установок. За цими 

дослідженнями ІТ-фахівці складають консервативний сектор креативного 

класу, вважається, що для ІТ-фахівців занадто велике значення мають гроші.  

За результатами емпіричного дослідження, ця теза може бути 

підтвердженою. Більшість опитаних вважають фактор доходу одним з головних 

критеріїв вибору місяця роботи. Проте, якщо розглядати не лише мотивацію 

вибору конкретної компанії, а причини, через які працівники обрали саме ІТ, то 

на перший план виходять математичні здібності та зацікавленість технологіями. 

Респондентів можна поділити, таким чином, на дві основні групи: перша група 

складається з тих, хто з дитинства мав здібності до технічних наук та цікавився 

високими технологіями. Друга група включає в себе працівників, на яких 

вплинули інші фактори: обраний ВНЗ, оточення, престижність та високий дохід 

в ІТ-компаніях. 

Серед головних пріоритетів щодо вибору місця праці були зазначені ті 

фактори, які перелічені теоретиком креативного класу: це цікаві завдання та 

відповідальність, гнучкі умови праці, стабільність, повага до особистої думки, 

вклад у досягнення компанії. Проте була визначена інша пріоритетність серед 
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всіх показників. Найбільш вагомим серед усіх факторів стала цікавість проекту. 

Інтерв’юери зазначили, що працювати на цікавому проекті більш вагомо, ніж 

отримувати більше грошей на менш цікавому. Дохід зайняв друге місце, так як 

саме на цей показник орієнтується більшість респондентів. Важливість умов 

праці, графіку є індивідуальними пріоритетами. ІТ-спеціалісти зазначили, що в 

Україні недостатньо розвинена корпоративна культура, яку намагаються 

інтегрувати беручи приклад з західних компаній. Проте графік праці 

задовольняє майже всіх опитаних: керівництво підлаштовує робочі часи під 

кожного працівника, вони мають можливість обирати графік самостійно. 

Цінність індивідуальності, яка описується в теорії креативного класу 

відображена в гнучких умовах праці. 

Таким чином, такі пріоритети як цікава і відповідальна робота, цікавість 

проекту, можливість працювати з новітніми технологіями та вносити свій 

внесок, впливати на процес створення продукту – підтвердили свою важливість 

серед українських ІТ-спеціалістів.  

Можливість професійного розвитку, визнання роботи колегами, 

креативний колектив стали важливими критеріями для тих, хто займає керівні 

посади. Опитані проектний менеджер та технічний директор зазначили, що 

самореалізація, можливість впливати на процес створення продукту, постійна 

робота з командою – це ті фактори, якими можна поступитися заради доходу. 

Ймовірність заробити повагу і визнання серед фахівців своєї галузі грає велику 

роль серед українських IT-спеціалістів. При цьому, вони зазначають, що 

визнання керівництва не є настільки важливим як визнання ІТ-спільноти. Це 

пояснюється тим, що керівники не завжди можуть зрозуміти важливість і 

сутність технічних завдань, тому не мають змоги об’єктивно оцінити їх.  

Важливість стимулюючого колективу та креативного оточення в цілому 

були підтверджені з допомогою питань про вибір виду зайнятості. Більшість 

вказала саме на наявність колективу, як на фактор, який є важливим при виборі 

роботи в офісі, а не вдома. Колектив, за словами інтерв’юерів, стимулює обмін 
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інформацією, продукування нових ідей, підвищує швидкість взаємодії у 

команді. 

Корпоративна культура та її важливість були визначені як другорядні 

фактори вибору місця роботи. Хоча більшість наголосила на тому, що в 

компанії бракує зон для відпочинку чи додаткових корпоративних подій, це не 

є вирішальним. У деяких фірмах, як зазначили респонденти панує західна 

корпоративна культура, яка включає у себе вільну форму одягу, особливий 

благоустрій офісного приміщення (наприклад, спорт-зала, зони розваг тощо), 

проте такі речі поступаються важливістю соціальній захищеності, медичній 

страховці та іншому, чим українські компанії не забезпечують своїх 

працівників.  

Для IT-фахівців велику роль також має можливість працювати вдома, або 

бути «фрілансером». Серед респондентів два спеціалісти обрали саме фріланс 

як основний вид зайнятості. Вони пояснили це тим, що офіс – це набір правил, 

в першу чергу правил щодо часу знаходження в офісі. Стандартний графік 

задовольняє не всіх, тому що він виключає можливість працювати у вечірні та 

нічні години, можливість працювати вдома при необхідності. Решта ж 

опитаних зазначила, що віддають перевагу роботі в офісі і головним фактором 

такого вибору став колектив та можливість постійного спілкування. 

Місцезнаходження офісу компанії переважно не є дуже важливим. Для 

початківців тому, що їм необхідно здобувати знання і досвід роботи, а більш 

досвідченим колегам більш цікаві показники доходу та сутність проекту. 

В огляді Information Week зазначено, що заробітну плату вважають 

найбільш важливим фактором 38,5% опитаних. Бонуси і премії при цьому не 

грають особливого значення. Емпіричне дослідження показує, що бонуси 

дійсно не мають великого значення для ІТ-спеціалістів. Деякі інтерв’юери 

кажуть про те, що система була б непоганим нововведенням, але не зіграла б 

ніякої ролі в виборі компанії. 

Ще однією тенденцією у сфері ІТ є горизонтальна мобільність. 

Горизонтальною мобільністю називається зміна соціального становища або 
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професії на рівноцінні. Більше половини ІТ-фахівців, які брали участь в огляді 

Information Week, вказали, що працюють на своєму місці менше чотирьох років 

і планують змінити роботу менш ніж через три роки. Чверть цих працівників 

займали свою поточну посаду лише два роки або навіть менше і збираються йти 

менш ніж через рік.  

Згідно з результатами проведених інтерв’ю, українські спеціалісти 

змінюють роботу в середньому раз на рік. Такі дані перевищують показники, 

що зазначені в концепції креативного класу. Не дивлячись на те, що 

респонденти розділилися у думці про позитивний або негативний вплив такого 

явища на кар’єрне становлення, майже всі вказали, що збираються міняти місце 

роботи через 1-1,5 роки. Серед позитивних якостей такого процесу було 

відзначено якісно новий перехід на вищу позицію та до нового рівню доходу, а 

також підвищення мотивації до саморозвитку. Серед негативних респонденти 

зазначили поганий вплив на персональне резюме, яке може здатися 

майбутньому роботодавцю не викликаючим довіри, а також недостатність часу 

для засвоєння всіх знань, які можливо отримати в одній компанії. 

Окрім мобільності в сфері IT панує і інша практика фріланс-послуг, що в 

даний час вже досить розвинена в Західній Європі і США і стрімко 

розвивається в країнах СНД, залучаючи все більший відсоток працівників до 

вільної діяльності. 

Згідно з даними, вказаними у роботі Річарда Флоріди, майже третина 

американської робочої сили задіяна у фріланс-сфері. Незалежні працівники 

самостійно обирають такий формат працевлаштування. Їх приваблює гнучкість, 

свобода, можливість працювати з будь-якої точки світу. У дослідженні 60% 

респондентів заявили, що вони почали фріланс за своїм вибором, ніж за 

потребою. 

За результатами опитувань 7 з 10 респондентів вже мали, або хочуть 

спробувати фріланс-модель працевлаштування. Фріланс приваблює ІТ-

спеціалістів гнучкістю умов роботи, тим, що кожен самостійно має можливість 

керувати своїм робочим часом, обирати кількість проектів на певний період 
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часу, регулювати бажаний місячний дохід. До того ж, фріланс забезпечує 

постійне різноманіття проектів, замовників, технологій які можна 

використовувати. Як зазначено у книзі Р. Флоріди, креативні  фахівці цінують 

індивідуальний підхід до робочих умов та рівню доходу, а також оцінку своїх 

професійних навичок.   

Концепція креативного класу не оминає також дослідження вільного часу 

та інтересів креативних спеціалістів. Р. Флоріда зазначає, що творчі люди 

надають перевагу способу життя, що побудований навколо творчого досвіду, а 

також не бажають розділяти роботу та відпочинок. Такий спосіб життя сприяє 

індивідуальності, самоствердженню і прагненню до різноманітного досвіду. 

Дозвілля на погляд опитаних – не спосіб не відпочинку, а зміни однієї 

діяльності – іншою. Респонденти зазначають, що надають перевагу подорожам, 

заняттям музикою, відвідуванням різних культурних заходів. Незначна частина 

полюбляє більш активні та екстремальні види відпочинку. Окрім відпочинку 

поза роботою, ІТ-працівники частіше за все можуть гарно провести час навіть в 

офісі, де знаходяться ігрові кімнати, тренажери. Все це існує для того, щоб 

людина могла змінити род діяльності і більш продуктивно працювати після 

невеликої паузи. Р. Флоріда розуміє креативний клас більше як «активний 

клас», тобто як групу прихильну до цілеспрямованого використання вільного 

часу. Вони уникають марного гаяння часу і активно проводять його натомість. 

Результати інтерв’ю вказують на те, що ІТ-спільнота є менш спортивною і 

активною за інших представників креативного класу, проте більше часу 

присвячують самоосвіті у своїй професійній сфері. 

Серед пріоритетів креативного класу при виборі місця проживання 

Флоріда виділяє по-перше, наявність щільного ринку праці, що забезпечує 

мобільність, можливість зміни місця роботи без зміни місця проживання; по-

друге, різноманіття проведення вільного часу, насичений спосіб життя, який 

може запропонувати локація проживання; по-третє, різноманітне оточення: 

наявність в місті представників будь-яких культурних, політичних, релігійних 
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поглядів, будь-яких рас і національностей. Таке оточення є індикатором 

відкритості новим ідеям і можливостям. 

Більша частина опитаних не була корінними жителями Києва. Серед 

факторів вибору місця проживання респонденти вказали більшу кількість і 

престиж столичних ІТ-компаній, а також більш розвинену інфраструктуру, 

вищий дохід. Не зважаючи на те, що майже всі опитані змінили свої міста на 

Київ, вони оцінюють його більше як місто для кар’єрного зростання, ніж для 

життя. Серед варіантів переїзду до інших міст України найчастіше зазначався 

Львів і Одеса. Пояснювалися такі варіанти виключно багатством культурного 

надбання, а також близістю до моря. Таким чином, внутрішня мобільність 

зумовлена по більшій мірі трудовими та матеріальними факторами. Жоден 

опитаний не зазначив різноманіття рас та національностей як причину 

зацікавленості в місцевості. 

На запитання про міграцію та ставлення до неї однозначної відповіді не 

було. Респонденти поділилися на дві групи. Перша група припускала 

можливість переїзду до іншої країни на певний проміжок часу, але не 

розглядала його як постійне місце для життя. Це зумовлено нижчим рівнем 

доходу у сфері ІТ в інших країнах, різницею в ментальності, небажанням 

змінювати свою країну заради іншої. Серед тих, хто позитивно відповів на 

питання про можливість переїзду закордон, головними мотиваторами були 

різноманіття, цікавість досвіду, кращі умови життя, стабільність. Дохід у цьому 

списку зазначений не був. 

На інше питання щодо різноманітності, про ставлення до інших 

регіональних, національних або інших меншин у команді, більшість дала 

нейтральну відповідь. Це пояснювалося тим, що ІТ-компанії наймають 

працівників, оцінюючи в першу чергу їх навички та знання. Таким чином, 

колектив може складатися з людей різних національностей, рас тощо. Великі 

компанії намагаються розвивати цінності толерантності, наймаючи працівників 

з інших країн, а також заохочують всіх до вивчення англійської мови для 

полегшення спілкування в команді. 
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Можна зазначити, що цінності та орієнтації описані в теорії креативного 

класу збігаються з цінностями опитаних українських ІТ-спеціалістів. Однак, 

теорія розглянула їх у статичному розрізі. Глибинні інтерв’ю допомогли 

виявити різницю між цінностями ІТ-фахівців на різних етапах їх професійного 

розвитку. Як розповіли опитані, для ІТ-шників початківців більшу цінність має 

імідж компанії, можливість отримувати нові знання, при цьому комфорт та 

оплата праці у них на другому плані. ІТ-фахівці з досвідом роботи більше 2-3 

років розповідають про кардинальну зміну пріоритетів при виборі нового місця 

роботи. Для них найважливішими стають цікавість проекту, технології, які 

використовуються для розробки, перспективи особистого росту та 

самореалізації на більш високій позиції та з більшим рівнем доходу. Таким 

чином, цінності та установки необхідно розглядати в їх динаміці протягом 

усього шляху професійного становлення. 

Інша різниця між цінностями представників креативного класу згідно 

теорії Флоріди та цінностями українських ІТ-працівників полягає у тому, що 

різні вікові групи вказують на різні ціннісні установки. Якщо цінності більш 

молодих ІТ-шників майже повністю співпадають з цінностями, 

задекларованими в теорії Флоріди, то старше покоління розробників 

притримується більш консервативних поглядів. Їх цінності контрастують в 

питаннях про різноманіття та активність відпочинку, про фактори оцінки 

роботи і компанії, про можливість міграції. Вони цінують стабільність у всіх її 

проявах, тому це не може вважатися повноцінним збігом з описаними в теорії 

креативного класу установками. 

В підсумку можна зазначити, що цінності та установки, описані в теорії 

креативного класу з процесом глобалізації інтегруються у провідні сфери в 

різник країнах. Це стосується ІТ-сфери в першу чергу. ІТ – сфера плідної 

міжнародної співпраці, інвестицій в зарубіжні людські ресурси та продаж ІТ-

послуг на аутсорс. Ці процеси стимулюють засвоєння західної корпоративної 

культури і ти цінностей, які вона сповідує. Проте, теорія креативного класу та 

подальші рекомендації щодо стимулювання його розвитку можуть бути 
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застосовані до українських реалій, але врахування певних особливостей 

українських працівників креативної сфери також не може нівелюватися. Теорія 

Р. Флоріди може бути застосована для розробки плану та рекомендацій щодо 

становлення креативного класу в Україні. 
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РОЗДІЛ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

 

Креативність – це рушійна сила економічного розвитку, креативний клас 

до теперішнього часу зайняв в суспільстві домінуюче становище. Тільки 

усвідомивши собі феномен зростання цього нового класу і його характерних 

цінностей, ми будемо в змозі зрозуміти природу масштабних і на вигляд 

ізольованих змін в нашому суспільстві і більш раціонально планувати 

майбутнє» [26, С. 12]. 

Продуктивність професійної діяльності будь-якої особистості залежить не 

тільки від соціально-економічних умов, а й від умов, що сприяють 

самореалізації та будуть безпечними для життя і здоров’я людини, и паче для 

представників креативних  професій. Охорона праці – система, що забезпечує 

створення безпечних умов праці для ефективної та успішної діяльності 

індивіда. 

 

 

4.1. Особливості умов праці представників КК на прикладі ІТ. 

 

 

Для визначення особливостей умов праці представників креативного 

класу необхідно виявити специфічний характер їх праці в сучасному 

суспільстві. На думку науковця Р. Флоріда сучасність відзначається розвитком 

двох великих соціальних класів. Першим з них є креативний клас – робочі в 

області науки і техніки, мистецтва, культури і розваг, охорони здоров'я, права і 

управління, чиї заняття засновані на ментальній або творчій праці. Другий, 

більший за кількістю представників – обслуговуючий клас. Представники 

даного класу готують і подають їжу, виконують рутинні і адміністративні 

завдання, забезпечують обслуговування будинків і надають послуги з охорони 

здоров’я, інші допоміжні роботи, тощо.  
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Актуальними на сьогодні є такі види праці представників креативного 

класу, як праця в сферах: реклама і маркетинг, архітектура, ремесла, дизайн: 

продукт, графіка та дизайн одягу, кіно, телебачення, відео, радіо і фотографії, 

ІТ, програмне забезпечення та комп'ютерні послуги, музеї, галереї і бібліотеки, 

музика, виступи і образотворче мистецтво. У своїй роботі Флоріда пише про те, 

що креативний клас - основна рушійна сила економічного зростання, тому 

креативні працівники повинні бути забезпечені належними умовами праці: 

гнучким графіком роботи, особистою свободою, стимулюючим креативним 

середовищем. За концепцією креативного класу підставою для формування 

класових цінностей є вид діяльності. Креативна діяльність формує особливе 

світосприйняття, мислення, потреби. В сфері професіональної самореалізації 

виділяються фактори праці. Серед факторів праці, які креативні спеціалісти 

обирають за важливі, є цікава та відповідальна робота, гнучкі та стабільні 

умови праці (графік та середовище), оплата, можливість підвищення 

кваліфікації, визнання зі сторони колег, стимулюючий креативній колектив, 

цікава робота, розвинута корпоративна культура, а також місцезнаходження та 

ком’юніті [26, С. 110]. Ці фактори є важливими, так як стимулюють творчу 

діяльність, генерацію нових ідей. 

Серед умов праці, які стимулюють креативну діяльність, у теорії 

креативного класу зазначаються можливість обирати вільну форму одягу, 

комфорт офісного приміщення, додаткове оснащення офісу компанії ігровою 

зоною та зоною відпочинку, забезпечення колективних відвідувань тематичних 

тренінгів та заходів, організація відпочинку для працівників. Робочий простір 

офісів ІТ-компаній включає такі елементи як відкрите планування,  високі стелі, 

проходи вздовж зовнішньої стіни з видом на вулицю, приміщення загального 

користування (зони відпочинку та розваг), естетична атмосфера (якісний 

дизайн, яскраві кольори тощо), численні витвори мистецтва, характерна нова 

архітектура. Приміщення загального користування і відкриті офіси замінили 

окремі кабінети керівництва з закритими дверима і рядом однакових робочих 

місць для простих службовців. Великі компанії, що займають велику територію 
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будують цілі корпоративні комплекси. Відкрите планування забезпечує свободу 

пересування, дизайнерські інтер'єри надають креативного вигляду робочім 

зонам. Офіси можуть включати в себе кава-поінти (місця, де кожен може 

безкоштовно зробити собі каву), безкоштовні їдальні, поля для гри у футбол 

або кімнати з відеоіграми. Таке креативне оснащення офісу дозволяє швидко 

змінювати род діяльності і тим самим забезпечити працівнику якісний 

відпочинок під час перерви [26, С. 145]. 

Ідею того, що офіс має стимулювати креативну діяльність працівників, 

активно просуває американська ІТ-компанія Google, яка очолює список кращих 

роботодавців світу. По-перше, Google створив комфортабельні, затишні і 

стимулюючі творчий процес умови праці, зокрема обладнав офіс спортивним 

комплексом, клінікою, перукарнею, зоною розваг (наприклад, катання на 

самокаті і велосипеді). Компанія дає змогу кожному скласти індивідуальний 

графік роботи та обрати найкомфортніші години для робочого процесу.  

Серед стимулюючих факторів креативної діяльності виділяється 

особистий простір. Більшість ІТ-компаній впроваджують офісні приміщення 

відкритого типу, проте за даними емпіричного дослідження у розділі 3 такі 

умови праці можуть негативно впливати на робочий процес. Спеціалісти ІТ-

сфери зазначили, що оупен-спейс приміщення має свій значний недолік – 

забагато людей, які створюють надмірний шум, що може заважати робочому 

процесу.  

Як ще один ефективний стимул креативного процесу компанії 

впроваджують додаткове навчання для своїх працівників. ІТ-спеціалісти мають 

змогу відвідувати безкоштовні курси іноземних мов, лекції та тренінги на 

різноманітні тематики. Об’єми нової інформації стимулюють генерацію 

креативних ідей та підвищують загальну ерудицію команди працівників.  

Важливу роль мають також соціально-трудові відносини. Такі відносини 

можуть корегуватися не тільки юридичними формами визначення обов’язків, а 

й викликом сучасних суспільних потреб, засобом соціального контролю та 

примусу. Особливістю організації праці представників ІТ-сфери є те, що вони 
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індивідуально або за допомогою певної професійної спільноти самостійно 

створюють умови для праці або на основі домовленості або контракту 

отримують від організації або підприємства необхідні засоби та забезпечення 

умов праці для створення або удосконалення спільного продукту. Тим не менш, 

вони відрізняються від звичайних працівників компаній, у тому, що їхня робота 

не має ніякої офіційної правової форми, відсутності правового захисту, та 

джерел лобіювання їх інтересів. Через відсутність офіційного 

працевлаштування працівники ІТ позбавлені можливості отримувати медичну 

страховку, пільги і компенсації за роботу в невідповідних умовах.  

 Організація умови праці ІТ-спеціалістів, які працюють за фріланс-

моделлю зайнятості найчастіше залежить від них самих. Власне це пояснюється 

тим, що дана практика пов’язана з роботою вдома або місцем вільного доступу 

до засобів виробництва, яке працівник обирає особисто. Тому вести контроль 

над санітарно-гігієнічними, ергономічними, фізіологічними та психологічними 

факторами, які можуть впливати на умови праці, а тим паче здійснювати їх 

забезпечення, компанія з якою споживач співпрацювати, не може. Однак 

існують загальні умови здійснення такого виду праці, які можуть ґрунтуватися 

як на формальних так і та неформальних видах договору між клієнтом та 

компанією. Часто представник креативної сфери сам здійснює дану роботу у 

вільний для себе час, веде перерозподіл часу між працею та відпочинком, 

контроль за інтенсивністю, монотонністю праці, фізичним навантаженням та 

нервовою напругою, робочим положенням та безпекою робочого місця. 

Самостійно обирає або ж створює технологію реалізації своєї діяльності.  

Таким чином, компанії повинні розробляти перелік умов праці, 

необхідних для стимулювання творчості у своїх працівників. Поліпшити та 

забезпечити, за необхідності, умови праці: комфортно обладнати приміщення, 

виокремити зони відпочинку та розваг, провести оснащення робочого місця 

необхідними засобами безпеки. Визначити строки та обсяг або форму надання 

матеріальної або нематеріальної винагороди в разі успішного виконання 

завдання, проекту, це може бути: гонорар, приз, подяка, подальше 
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працевлаштування. Забезпечити додаткове навчання своїм працівникам, а 

також забезпечити відшкодування збитків, страхування в разі порушення умов 

праці.  
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У магістерській дисертації було досліджено теорію креативного класу 

Річарда Флоріди та критичний аналіз теорії в роботах зарубіжних та 

вітчизняних науковців, проаналізовано особливості цінностей та установок 

представників креативного класу, досліджено цінності та установки 

працівників ІТ-сфери в Україні, а також – проаналізовано можливість розгляду 

їх як потенційних представників креативного класу в Україні.  

У першому розділі досліджено креативний клас як предмет обговорення в 

науковому дискурсі. Розглянуто основоположну теорію креативного класу, 

розроблену американським економістом Річардом Флорідою. У контексті 

проблеми становлення креативного класу в Україні, основним питанням для 

наукового дискурсу є те, чи можна вважати теорію Р. Флоріди застосовною 

щодо українських соціально-економічних реалій. Креативний клас є рушійною 

силою економічного розвитку, тому регіональний розвиток тісно пов’язаний з 

кількістю креативних працівників у регіоні. Таким чином, Флоріда підкреслює 

важливість створення належних умов для приваблення та стимулювання 

діяльності креативного класу. Теорія зазначає, що представники креативного 

класу поєднуються не лише своєю креативною професійною діяльністю, але і 

свідомістю, цінностями, установками, які ця діяльність формує. Головними 

цінностями креативного класу є індивідульність, меритократія та 

різноманітність. Ці базові цінності відображаються у всіх сферах життя. 

Креативний клас потребує можливості прояву власної індивідуальності та 

самоствердження. У професійному плані працівники прагнуть до 

індивідуального підходу в умовах праці, можливості самовираження в одязі та 

своїх думках, можливості керувати своїм часом та рівнем доходу. У сфері 

дозвілля креативні спеціалісти прагнуть до максимально активного та 

насиченого проведення часу у незвичний шлях. При виборі місця проживання 

існує необхідність необмеженої мобільность і можливості змінити локацію та 

оточення на більш цікаві при бажанні. Навички та таланти цінуються вище, ніж 
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вік, походження чи будь-які інші особисті характеристики. Креативний клас 

прагне до можливості зміни компанії, місця проживання на більш цікаві та 

перспективні, цінують відкритість колективу та оточення до етнічного, 

культурного різноманіття. Окрім дослідження теорії креативного класу у 

Розділі 1,  розглянено також її критику. Багато закордонних та вітчизняних 

науковців сталять під сумнів розрахунки та можливість виокремлення 

конкретної кількості креативних працівників серед усіх задіяних в професійній 

діяльності. Критикуються взаємозв’язок основних показників: таланту, 

толерантності та технічності, як таких, що визначають рейтинг регіонів та країн 

за індексом креативності. Критики вважають, що таких факторів недостатньо 

для виявлення потенціалу економічного розвитку регіону.  

У другому розділі розглядаються представники креативної, за теорією Р. 

Флоріди, сфери діяльності – інформаційних технологій, та аналізуються їх 

цінності та установки щодо трудової діяльності та дозвілля. Представники ІТ 

сфери в Україні аналізуються як потенційні представники креативного класу. 

Головною підставою такого аналізу є попередні дослідження українських ІТ-

видань щодо професійних установок українських ІТ-шників. Можна зробити 

попередній висновок, що працівники даної сфери підпадають під описані у 

теорії креативного класу характеристики, що робить їх потенційним об’єктом 

для подальших більш детальних досліджень. Також, у другому розділі 

обґрунтовано метод емпіричного дослідження – метод глибинних інтерв’ю, 

яких допоміг розкрити не лише цінності та установки опитаних, але і глибше 

дослідити причини їх формування. 

У третьому розділі було емпірично досліджено цінності та установки 

працівників ІТ сфери в Україні щодо їх трудової діяльності, дозвілля, вибору 

місця проживання методом глибинних інтерв‘ю. Також було складено програму 

авторського соціологічного дослідження методом глибинних інтерв‘ю. Для 

опитування були обрані фахівці ІТ сфери згідно з трьома напрямками 

діяльності: розробка ПО, тестування, проектний менеджмент. До дослідження 

були залучені спеціалісти, що працюють за різними моделями 
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працевлаштування – робота в офісі та фріланс. У ході дослідження вдалося 

виявити основні ціннісні орієнтації респондентів. У підрозділі 3.1 був описаний 

порівняльний аналіз результатів дослідження та теорії креативного класу.  

Можна зазначити, що цінності та установки описані в теорії креативного класу 

збігаються з цінностями опитаних українських ІТ-спеціалістів. Однак, теорія 

розглянула їх у статичному розрізі. Глибинні інтерв’ю допомогли виявити 

різницю між цінностями ІТ-фахівців на різних етапах їх професійного розвитку. 

Таким чином, цінності та установки необхідно розглядати в їх динаміці 

протягом усього шляху професійного становлення. 

Інша різниця між цінностями представників креативного класу згідно 

теорії Флоріди та цінностями українських ІТ-працівників полягає у тому, що 

різні вікові групи вказують на різні ціннісні установки. Якщо цінності більш 

молодих ІТ-шників майже повністю співпадають з цінностями, 

задекларованими в теорії Флоріди, то старше покоління розробників 

притримується більш консервативних поглядів. Їх цінності контрастують в 

питаннях про різноманіття та активність відпочинку, про фактори оцінки 

роботи і компанії, про можливість міграції. Вони цінують стабільність у всіх її 

проявах, тому це не може вважатися повноцінним збігом з описаними в теорії 

креативного класу установками. 

В підсумку можна зазначити, що цінності та установки, описані в теорії 

креативного класу з процесом глобалізації інтегруються у провідні сфери в 

різник країнах. Це стосується ІТ-сфери в першу чергу. ІТ – сфера плідної 

міжнародної співпраці, інвестицій в зарубіжні людські ресурси та продаж ІТ-

послуг на аутсорс. Ці процеси стимулюють засвоення західної корпоративної 

культури і тих цінностей, які вона сповідує. Проте, теорія креативного класу та 

подальші рекомендації щодо стимулювання його розвитку можуть бути 

застосовані до українських реалій, але врахування певних особливостей 

українських працівників креативної сфери також не може нівелюватися. Теорія 

Р. Флоріди може бути застосована для розробки плану та рекомендацій щодо 

становлення креативного класу в Україні. 
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