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Отже, медіатексти українських дисидентів несли альтернативні знання, зокрема з історії, літератури, 

мистецтва, філософії, релігії. Дисидентська комунікація як відображення інакомислення в тоталітарному 
суспільстві отримала вплив на масову аудиторії під час переходу з приватно-публічної до публічної сфери. Проте 
за тридцять років існування дисидентського руху в СРСР було збагачено інформаційну мережу та закріплено 
зв’язки з міжнародними інформаційними агентствами, пресою, різноманітними фондами, міжнародними 
організаціями по правам і свободам людини тощо. Під час перебудови в Радянській Україні мітинги, демонстрації 
та інші форми волевиявлення народу було організовано дисидентами, колишніми політв’язнями (В. Чорновіл, М. 
Горинь, Л. Лук’яненко та ін.). Тому дисидентський рух, зокрема, засоби, канали дисидентської комунікації та нові 
тексти для того часу, мали неабиякий вплив на розвал СРСР та створення незалежних держав.  
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НОВА ФОРМА МАРГІНАЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ – ПРОБЛЕМА ЦИФРОВОГО ВИКЛЮЧЕННЯ 
БЕЗРОБІТНИХ ОСІБ У ТЕОРІЇ І У СВІТЛІ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті подано теоретичний і емпіричний аналіз, що ілюструє ознаки нової форми маргіналізації на ринку праці, якою 

є цифрове виключення. Подано результати досліджень (комплексний тест), з вибіркою 6 000 безробітних осіб, що мешкають у 
Силезькій Руді. Дослідження виявило три чіткі залежності: чим нижче освіта, чим нижче доход, чим вище вік, тим нижче 
рівень доступу до Інтернету. 

Відсутність доступу до мережі Інтернет (чи обмежений доступ) поглиблює проблеми працевлаштування безробітних, 
тому що зараз все більше і більше працедавці шукають працівників через віртуальний простір. 

 
W artykule – o charakterze teoretycznym i empirycznym – przedstawiono przejawy nowej formy marginalizacji na rynku pracy 

jakim jest wykluczenie cyfrowe.  
Przedstawiono wyniki badań, które zostały zrealizowane na populacji 6 000 osób bezrobotnych (badanie całościowe) z Rudy 

Śląskiej. Badania wykazały trzy bardzo czytelne zależności: im niższe wykształcenie, im niższy dochód i im wyższy wiek, tym mniejszy 
poziom dostępności do Internetu. 

Brak dostępu do Internetu (bądź dostęp ograniczony) pogłębia problemy związane ze znalezieniem pracy przez osoby bezrobotne 
– gdyż obecnie coraz częściej pracodawcy poszukują pracowników za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni. 

 
В статье подан теоретический и эмпирический анализ, который иллюстрирует признаки новой формы маргинализации 

на рынке труда, которым является цифровое исключение. Поданы результаты исследований (комплексный тест), с выборкой 
6 000 безработные лица, которые проживают в Силезской Руде. Исследование выявило три четких зависимости: чем ниже 
образование, чем ниже доход, чем выше возраст, тем ниже уровень доступа к Интернету. 

Отсутствие доступа к сети Интернет (или ограниченный доступ) углубляет проблемы трудоустройства 
безработных, потому что сейчас все больше и больше работодатели ищут работников через виртуальное пространство. 
 

The article - a theoretical and empirical - shows signs of new forms of marginalization in the labor market which is the digital 
divide. The results of studies that have been carried out on a population of 6 000 people unemployed (comprehensive study) from Ruda 
Śląska. The study found three very clear relationship: the lower the education, the lower the income, and the higher the age, the lower 
the level of access to the Internet. Lack of access to the Internet (or limited access) deepens the problems of finding a job by the 
unemployed - because now more and more employers are looking for workers through virtual space. 
 
 

1. Вступ 
 
Ринок роботи все частіше переноситься в мережу. У добу прогресуючих процесів глобалізації, у період 

динамічного розвитку інтернету все більше пропозицій щодо наявності робочих місць з'являтимуться у 
віртуальному просторі. Особи, що мають проблеми з користуванням інтернету, серйозно обмежують свої шанси на 
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знаходження роботи. Вже сьогодні всі пропозиції роботи в адміністративному секторі (кожної ієрархічної 
сходинки) в Польщі розміщуються при посередництві «Бюлетеня публічної інформації в інтернеті» на сторінках 
електронних ресурсів публічної адміністрації. 

Окремим питанням слід розглядати сектор послуг, де у багатьох випадках брак вміння справного 
користування комп'ютером, а також інтернетом взагалі не дозволить виконувати роботу. З іншого боку, можна 
також зустрітися із заявою про те, що одним із наслідків розвитку інформаційних технологій є зростання 
показників безробіття. Це має зв'язок із зменшенням потреби в людській роботі у зв'язку з процесом 
удосконалення інформаційних технологій (пор. [3, с. 246–258]).  

В останні роки динамічно розвиваються електронні відповідники адміністративних, освітніх, фінансових і 
суспільних послуг (відповідно – eGoverment, eLearning, eCommerce, eHealth). Особи, що не мають доступу до 
інтернету або з різних причин ним не користуються, цілком позбавлені користі, яка випливає з динамічного 
розвитку цього простору [2, с. 330–331]. 

Від початку січня 2007 року до кінця березня 2008 року Районний відділ праці в Силезькій Руді реалізовував 
дослідний проект: "Діагноз напрямів розвитку ринку роботи в Силезькій Руді". Проект був спільно фінансований із 
ресурсів Європейського союзу у межах Європейського суспільного фонду. Методологія, підготовлена спеціально 
для проекту, передбачала аналіз опитування чотирьох різних груп респондентів. Окрім досліджень безробітних 
осіб було анкетовано також учнів старших класів гімназій, місцевих роботодавців, а також працюючих осіб. 
Аналізи серед безробітних осіб, а також учнів, що завершують навчання в гімназії, мали цілісний характер, 
натомість дослідження, що проводилися серед роботодавців і працюючих, реалізовувалися на репрезентативних 
спробах. Принципова частина дослідного зібраного матеріалу спиралася на методику інтерв'ю або анкетуванні 20 
осіб, які працюють у Районному відділі праці. 

Безсумнівною цінністю запропонованого проекту було надбання молодими особами першого професійного 
досвіду, що у багатьох випадках впливало на продуктивність їхньої роботи (пор. [7, с. 481–482]. 

 
2. Методологія дослідження безробітних осіб 
 
На етапі формулювання концепції проекту (травень 2006 року) було передбачено, що емпіричні дослідження 

будуть проведені на популяції 6 000 безробітних мешканців Силезької Руди. Було анкетовано не тільки 
безробітних, що фігурують в обліку і з’являються до Районного відділу праці (зокрема для отримання інформації 
про пропозиції робочих місць, додаткове навчання, зустрічі з професійним радником чи з метою підтвердження 
готовності до виконання роботи), але також особи, які на момент проведення досліджень реєструвалися як 
безробітні (так званий наплив безробітних). Тим самим емпіричний матеріал був збагачений надзвичайно цінною 
інформацією, яка була подана особами, що реєструються як безробітні. 

Головною метою досліджень була спроба отримати відповіді на питання про те, скільки безробітних є 
фактично зацікавлених у виконанні роботи, а також – у чому вони вбачають реальні проблеми під час 
працевлаштування. Дослідний колектив крім того хотів дізнатися про те, якою є мотивація і готовність до праці, чи 
можлива зміна професійної кваліфікації, що залишаються поза сферою працевлаштування мешканців Силезької 
Руди. Істотним складником досліджень був діагноз ступеня наявності цивілізаційних компетенцій у безробітних 
осіб. До таких компетенцій можна зарахувати зокрема: водійське посвідчення і мобільність на ринку роботи, 
знання іноземної мови – найкраще англійської, вміння роботи з комп'ютером, а також пошуку інформації в 
інтернеті (пор. [6, с. 43]). Зокрема діагностовано те, який відсоток безробітних користується інтернетом, що вони 
шукають у віртуальному просторі, а також – які соціально-демографічні ознаки впливають на користування 
інтернету. Окрім того докладно проаналізовано, який відсоток безробітних, що мешкають в окремих дільницях 
Силезької Руди, має доступ до інтернету. Тим самим ми прагнули показати також, який вплив потенційно може 
мати високі показники безробіття (на рівні окремих дільниць) користування віртуальним простором. 

У дослідженнях залучено стандартизований опитувальник, який складався з 24 питань і метричих даних. 
Більшість питань мали закритий або напіввідкритий (з варіантами відповіді) характер і подавалися у вигляді 
таблиць. Лише декілька питань були відкритими, без варіантів відповіді. В емпіричному аналізі застосовано 
дослідження цілісного характеру, до участі в дослідженнях були запрошені особи, які, являючись до Районного 
відділу праці, мали, або набували статус безробітного. Інтерв'ю з безробітними були проведені із стажистами, які 
перебували на обліку в Районному відділі роботи в Силезькій Руді у межах реалізованого проекту "Діагноз 
напрямів розвитку в Силезькій Руді". У статті продемонстровано також новаторське рішення у галузі 
функціонування інфокіосків, які все більше з'являються на місцевих ринках праці, збільшуючи тим самим 
доступність до інтернету зокрема безробітних осіб. 

 
3. Теоретичні аспекти цифрового виключення 
 
Цифрове виключення як нова форма суспільної маргіналізації все частіше описується в науковій літературі. 
Можна вирізнити декілька бар'єрів принципового характеру, що утруднюють, чи навіть взагалі 

унеможливлюють, користування інтернетом. 
Перше місце посідає найчастіше згадуваний бар'єр фізичного доступу до інформаційної інфраструктури 

(phisical access), тобто брак доступу до комп'ютера з інтернетівським каналом. Наступний бар'єр пов'язаний із 
коштами такого доступу (financial access) – у цьому місці можна згадати не тільки фінансове обтяження 
домашнього господарства із можливістю користування віртуальним простором, але слід згадати також про кошти, 
пов'язані з покупкою відповідного устаткування. Третім бар'єром є брак інтелектуальної компетенції потенційних 
користувачів (cognitive access), які повинні знати якими технологіями слід скористатися, щоб вирішити дану 
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проблему. Наступний істотний бар'єр пов'язується з поганим проектуванням окремих сервісів (desing access), що 
унеможливлює користування ними. Наступне утруднення для потенційних одержувачів є результатом культурної 
недоступності змісту, що вміщається на інтернетівських (coccent access) порталах. Як приклад можна подати 
відсутність перекладу мови сайту для можливості сприймати його зміст. Наступним бар'єром слід вважати брак 
юридичних рішень, що дозволяють користування цифровими засобами (institutional access). Останній із бар'єрів, 
що найчастіше відчуваються і який не дозволяє гарно розвивати інформаційне суспільство, виникає з браку 
формально-інституційних структур, сприяючих усуненню вищеперелічених бар’єрів (пор. [1, с. 209–210].  

Виявляється, що для більшості мешканців країн Євросоюзу причиною недоступності до мережі є брак 
сполучення, що декларує 58,3 %, для 40 % за змістом віртуального простору, але 27 % досліджуваних 
відповідають, що взагалі не зацікавлені приєднанням до мережі. Такі результати, як ми читаємо в літературі, 
дотичної до проблеми, що вивчається, відрізняються від польських досліджень, де відсоток осіб, "виключених за 
власним бажанням", сягає аж 40 % [2, с. 331–332]. 

Для визначення популяції осіб, що мають компетенції обслуговування комп'ютера, а також справно 
користуються віртуальним простором, вживається часом поняття покоління N. Назва походить від англійського 
слова Network, тобто мережа. N-ки мають бути ефектом інформаційної революції, розвитку інфострад (infostrad) та 
інформаційних мереж. Найчастіше добре освічені мають повне усвідомлення того, що інформація і знання є 
сьогодні найвищою цінністю, яку долучають до достатку і престижу, а комп'ютер нині символізує технічний 
накопичувач таких цінностей [8, с. 7]. Хто цими компетенціями розпоряджається, має шанси на те, що не випаде зі 
шляхів сучасності, що мчаться світлопроводами [4, с. 30]. Можна також зустрітися з терміном, який віддзеркалює 
інтенсивність окреслених поділів на тих, які мають доступ до Інтернету і з нього користуються, та тих, які є поза 
віртуальним простором. Мова тут про цифрову розпадину (digital gap), яка (...)повинна відділяти світ людей, що 
користуються найновішими технологіями, від тих, які позбавлені тих можливостей. Пам'ятати слід однак про те, 
що згадане явище може бути дуже небезпечним з точки зору потенційних проявів суспільного незадоволення [5]. 
Тим більш, що його суспільно зростаючу вартість ми всі відчуємо. Тому що згідно із сформульованим Ernesta J. 
Wilsona правом, суспільна вартість виключення росте пропорційно до інтенсивності користування Мережі через 
включених до неї. Це означає, що чим більша цифрова прогалина, тим більше ми платимо за неї як ціле 
суспільство. Тому проблема цифрової розпадини не має чисто технічного характеру, але міститься в суспільно-
політичних категоріях [1, с. 210]. 

Аби зменшувати проблему цифрового виключення і безробітних осіб, можна рекомендувати декілька 
рішень. Безумовно слід згадати про необхідність збільшення доступності до інфострад (infostrad), а також про 
обмежування коштів, пов'язаних із користуванням віртуальним простором. Допомогу можуть надати так звані 
інфокіоски (Infokioski), що все частіше з'являється на окремих місцевих ринках праці (будуть детальніше описані в 
подальшій частині статті). Наступний постулат пов'язаний з організацією підготовок для тих, кому бракує 
компетенції користування комп'ютером та Інтернетом. Таку підготовку можна фінансувати з ресурсів 
Європейського Союзу в межах Операційної програми людського капіталу 2007−2013. Крім того варто проводити 
суспільні кампанії, заохочуючи до ідеї зворотної соціалізації, коли молодше покоління навчає старших осіб, а 
також намагається їх переконати користуватися сучасними технологіями пересилання інформації (пор. з: [9, с. 
400–401]. Можна зазначити також, що зміст окремих порталів варто піддавати пілотажу, аби виключити проблему 
браку розуміння повідомлення для цільових груп. 

 
4. Суспільно-демографічні ознаки досліджуваних осіб  
 
Аналіз суспільно-демографічних ознак респондентів, що взяли участь у дослідженнях, ми зробили, 

спираючись на такі змінні, як: стать, вік, рівень освіти, чисті доходи (dochody netto – прим. перекл. О.Х.), що 
припадають на члена сім'ї безробітної особи. Усього в дослідженнях, проведених від травня до вересня 2007 року, 
брало участь (як зазначено раніше) 6 000 осіб, які в моменті звернення до Районного відділу праці мали, або 
придбавали статус безробітної особи. Суспільно-демографічна структура респондентів у повній мірі відповідає 
реальній структурі безробіття на місцевому ринку праці в Силезькій Руді. Зазначеного вдалося досягти завдяки 
анкетуванню такої великої кількості безробітних. У популяції досліджуваних домінували жінки, які становили 
62,6% від числа всіх анкетованих (див.: табл. 1). 

Taблиця 1 
Стать анкетованих 

 
Стать N % 
Жінки 3 753 62,5 

Чоловіки 2 045 34,1 
Не повідомлено 202 3,3 

Разом 6 000 100,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Аналіз даних за критерієм «Вік» дозволив занотувати, що 28,3 % респондентів репрезентовано молодими 
особами, яким не виповнилося 24 роки, а 24 % респондентів були старші 45 років. Щочетвертий респондент був 
віком від 25 до 34 років, а 17 % − віком від 35 до 44 років. Отже, майже 72 % опитуваних-безробітних є особами 
так званого віку фахової мобільності (18-44 роки). 
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Taлиця 2 

Вік анкетованих  
 

Вік (у роках) N % 
18 - 24 1 698 28,3 
25 - 34 1 580 26,3 
35 - 44 1 022 17,0 
45 - 54 1 160 19,3 

55 i старше 301 5,1 
Не повідомлено 239 4,0 

Разом 6 000 100,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Дуже важливою є «метрична» змінна «рівень освіти», яка описує структуру респондентів. Аналіз зібраного 
емпіричного матеріалу виявив: на кожні 100 досліджуваних 61 має документи про законну освіту, що є найвищою 
фаховою засадою. Натомість 5,5 % респондентів становили особи, які мають вищу освіту (див. табл. 3). 
 

Taблиця 3 
Рівень освіти респондентів 

 

Освіта N % 
Неповна початкова/неповна гімназична 166 2,8 

початкова/гімназична 1 423 23,7 
Базова фахова 2 090 34,7 

Середня загальна 521 8,7 
Середня фахова 928 15,5 

Ліцейна  281 4,7 
Вища фахова 152 2,5 

Вища магістреська 180 3,0 
Інша  27 0,5 

Не повідомлено  232 3,9 
Разом 6 000 100,0 

 
Джерело: власні розрахунки 

 
Безробітні особи в метриковій частині опитувальника також зазначили вулицю, на якій мешкають. На цій 

підставі зроблено узагальнення даних на рівні окремих дільниць. Тим самим була створена своєрідна мапа 
безробіття на місцевому ринку праці; у подальшій частині статті показано, який відсоток безробітних осіб, 
заселених в окремих дільницях, користується Інтернетом. Найбільше безробітних осіб проживає в Силезькій Руді 1 
(дільниця «Руда» репрезентована 17,5 % досліджуваних), і відповідно – Силезька Руда 9 (дільниця "Новий Битом" 
10,8 %, також Силезька Руда (10,3 %). Анкетованих питали також про «чисті» доходи (доходи нетто), які 
припадають на члена сім'ї безробітного (табл. 4). 

Taблиця 4 
«Чисті» доходи (доходи нетто) на члена родини безробітного 

 
Чистий доход N % 

дo 400 зл 1453 24,2 
401-800 зл 748 12,4 
801-1200 зл 191 3,2 
1201-1600 зл 65 1,1 
1601-2000 зл 39 0,7 

powyżej 2000 зл 28 0,5 
Не повідомлено 3476 57,9 

Разом 6 000 100,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Виявилося, що для майже щочетвертого респондента (24,2 %) такі доходи наднизькі – не перебільшують 400 
зл на особу в сім'ї. Усього лише 2,2 % досліджуваних живуть у сім'ях, у яких доходи на одну особу перевищують 
1200 зл. "на руки". Значущий відсоток досліджуваних (понад 60 % серед усіх анкетованих) не вказали на рівень 
доходів власної сім'ї. 
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5. Аналіз зібраного емпіричного матеріалу: Безробітні особи у віртуальному просторі 
 
Ідентифікація проблеми користування Інтернетом безробітними мешканцями Силезької Руди, дала 

можливість стверджувати, що лише кожний третій досліджуваний (33,3 %) є користувачем віртуального простору. 
У більшості випадків (66,7 %) анкетовані-безробітні із Силезької Руди під час опитування не користувалися 
Інтернетом. 

До осіб, які вказали на те, що користуються Інтернетом, спрямоване питання з проханням про вказування 
галузі користування віртуальною мережею. Аналіз зібраного емпіричного матеріалу виявив, що безробітні особи, 
які є користувачами віртуальної мережі, перш за все користуються Інтернетом під час пошуку пропозицій роботи 
(17,9 %). Двічі менше осіб (8,7 %) вказали на те, що переглядають повідомлення, що подаються в поточній 
інформації. Трохи понад 2 % респондентів-безробітних звернули увагу на те, що інтернетівську мережу 
використовують, реалізовуючи тим самим власну зацікавленість (хобі). Натомість, усього лише 0,5 % 
використовує віртуальний простір у контексті підтримування контактів зі знайомими. Дослідження були проведені 
на декілька місяців раніше до виникнення соціального порталу "Nasza-klasa", чи перед ерою Facebook. Мабуть, 
якщо б описаний аналіз реалізувався тепер, відсоткові показники контактів безробітних, які користуються 
Інтернетом з метою підтримування стосунків зі знайомими, були б на вищому рівні. Але дуже малий відсоток 
безробітних, які підтримують контакти зі знайомими завдяки віртуальному простору, може також свідчити про 
відмову згаданих осіб від участі в соціальних контактах. 

Докладно проаналізовано те, чи такі змінні, як: вік безробітних, їхня стать, рівень освіти, користування 
послугами осередків суспільної допомоги, отримувані доходи, чи, нарешті, час, проведений без роботи, мають 
вплив на користування віртуальним простором. Аналізуючи емпіричні дані, наведені в табл. 5, можна дійти 
висновку про те, що вік безробітних осіб є однією з істотніших обумовлюючих чинників, що впливають на 
користування мережею. 

Taблиця 5 
Вік безробітних та користування Інтернетом 

 

Ті, які користуються Інтернетом Вік Усього 
досліджуваних 

(N) 
(N) % 

18 – 24 1698 942 55,5 
25 – 34 1580 578 35,6 
35 – 44 1022 235 23,0 
45 – 54 1160 133 11,5 

55 i старші 301 25 8,3 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Докладний аналіз зібраного емпіричного матеріалу виявив дуже чітку залежність: чим вищий вік 
досліджуваних, тим менший відсоток із них користується Інтернетом. Отже, у випадку найстаршої вікової 
категорії 55,5 % досліджуваних послуговуються Інтернетом. Потім такий показник припадає на респондентів до 
35,6 % безробітних осіб, що враховує вік від 25 до 34 років, щоб знизитися до рівня 23 % осіб віком 35−44 роки. 
Такий показник досяг лише 11,5 % безробітних віком 45−54 роки, та також 8,3 % тих, які перетнули 55 рік життя. 
Отже, як можна було очікувати, проблема цифрового виключення дуже виразно кореспондує з віком безробітних. 

Крім того, дослідження в Силезькій Руді виявили те, що трохи частіше віртуальним простором 
користуються жінки (34,2 %), аніж чоловіки (31,6 %) (див. табл. 6). Здається, що можна таку ситуацію тлумачити 
вищим рівнем освіти жінок у порівнянні з рівнем освіти чоловіків, тому що саме рівень освіти виявився одним з 
істотних чинників, що обумовлюють користування Інтернетом. 

Taблиця 6 
Стать безробітних і користування Інтернетом 

Ті, які користуються Інтернетом Стать Усього 
досліджуваних 

(N) 
(N) % 

Жінки 3753 1283 34,2 

Чоловіки 2045 646 31,6 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Однією з найважливіших змінних, що дуже яскраво зумовлюють користування Інтернетом, як можна було 
здогадуватися, виявилася формальна освіта безробітних респондентів. У випадку осіб, які подали інформацію про 
власну освіту, відсоток безробітних мешканців Силезької Руди з числа тих, хто користується Інтернетом, 
перебільшує рівень 80 % (було уточнено, що 81,6 % тих, які мали вищу фахову освіту і 84,4 % випускників, що 
мали вищу магістерську освіту). У свою чергу, у безробітних, які надали дані про наявність документів про 
ліцейну, середню фахову і загальну освіту, відсоток тих, хто користується Інтернетом, була репрезентована на 
рівні 60 %. Такий показник різко падає в тих безробітних, документи про освіту яких перевіряються на предмет 
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принципової наявності фахової освіти. Детальний аналіз зібраного емпіричного матеріалу виявив, що лише кожний 
п'ятий безробітний (19,3 %), що принципово має фахову освіту, користується Інтернетом. Натомість в осіб із 
гімназичною початковою/освітою участь тих, хто користується Інтернетом, впала на 5,1 %, досягаючи рівня 14,2 % 
(див. табл. 7). 

Taблиця 7 
Освіта безробітних і користування Інтернетом 

 
Ті, які користуються Інтернетом Освіта Усього досліджуваних 

(N) (N) % 
Вища магістреська 180 152 84,4 

Вища фахова 152 124 81,6 

Ліцейна 281 183 65,1 

Середня фахова 928 511 55,1 

Загальна 521 303 58,4 

Спеціальна фахова 2090 403 19,3 

Початкова/гімназична 1423 202 14,2 

Неповна початкова/ неповна гімназична 166 23 13,9 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Змінними, що мають принципове значення та істотно впливають на користування Інтернетом, безсумнівно, є 
фінансові питання. «Чисті» доходи (доходи нетто) на члена домашнього (табл. 8) господарства, а також одержання 
допомоги від осередків суспільної (табл. 9) допомоги, зіставлено з користуванням Інтернетом. Чим нижчі доходи 
на особу в домашньому господарстві безробітних, тим нижчі показники тих, хто користується віртуальним 
простором. Виявилося, що в групі безробітних, які проживають у домашніх господарствах із «чистими» доходами 
(доходами нетто) на особу вище 2000 зл, участь тих, які користуються Інтернетом, складає майже на рівні 80 %. 
Також виявлено, що зі зменшенням рівня доходів систематично падає участь тих, хто користується Інтернетом. У 
домашніх господарствах про рівень «чистих» доходів на особу нижче 400 зл відсоток користувачів віртуальним 
простором дорівнює лише 23,3 %. Набагато частіше Інтернетом користуються також безробітні, які не отримують 
допомоги з осередків суспільної допомоги. Отже, Інтернетом користувалося 41,4 % безробітних, які не отримували 
підтримки з осередків суспільної допомоги, а також лише 16 % серед одержуючих цей тип підтримки. 
 

Taблиця 8 
«Чисті» доходи (доходи нетто) на особу в домашньому господарстві  

безробітних і користування Інтернетом 
 

Ті, які користуються Інтернетом Вказано Усього досліджуваних 
(N) (N) % 

Більше 2000 зл 28 22 78,6 

Від 1601 дo 2000 зл 39 24 61,5 

Від 1201 дo 1600 зл 65 28 43,1 

Від 801 дo 1200 зл 191 82 42,9 

Від 401 дo 800 зл 748 303 40,5 

Від 400 зл 1453 339 23,3 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Taблиця 9 
 

Одержання безробітними допомоги з осередків суспільної допомоги 
і користування Інтернетом 

 
Ті, які користуються Інтернетом Реакція-

відповідь 
Усього досліджуваних 

(N) (N) % 
Ні 4107 1701 41,4 

Так 1748 279 16,0 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Нами було піддано аналізу те, як час перебування без роботи впливає на користування безробітними 
Інтернетом (див. табл. 10). Як і передбачалося, підтверджено залежність щодо тези про те, що разом з плином часу, 
коли люди залишалися без роботи, зменшується відсоток тих, хто користується Інтернетом. 
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Taблиця 10 

Час перебування без роботи і користування Інтернетом 
 

Ті, які користуються Інтернетом 
Вказано 

Усього досліджуваних 
(N) (N) % 

Менше 6 міс. 1986 1029 51,8 
Від 6 до 12 міс. 574 239 41,6 

Від 1 дo 2 років 680 214 31,5 

Від 3 дo 4 років 473 112 23,7 

Більше 4 років 2083 339 16,3 
 

Джерело: власні розрахунки 
 

Виявилося, що кількість безробітних, які залишаються без роботи менше 6 місяців, і які користуються 
Інтернетом, складає 51,8 %. Разом із зростанням часу незайнятості істотно зменшується участь тих, хто 
користується Інтернетом. Натомість серед осіб, які у безробітті перебувають довше ніж 4 роки, відсоток тих, хто 
користується віртуальним простором, був майже втричі нижчий і складав лише 16,3 %. 
 

6. Інфокіоски – спроба обмеження цифрового виключення безробітних 
 

Впродовж останніх років на місцевих ринках праці все частіше можна зустріти так звані інфокіоски, які 
ззовні схожі на банкомати (див. світлини 1 далі). Всі інфокіоски під'єднані до Інтернету і надають можливість 
зацікавленим особам безкоштовно переглядати інтернет-сайти, що пов'язані з пошуком місця роботи. За 
допомогою інфокіосків, перш за все, можна шукати пропозиції роботи, що відкриті для доступу не тільки у 
відділах праці по всій країні, але також Європейського економічного простору (за допомогою міжнародної мережі 
посередництва у пошуку роботи – EURES). Користуючись цими пристроями, можна крім того отримати 
інформацію про фах чи на тему обов'язкових і формуючих юридичних актів, що стосуються проблематики ринку 
праці. 

Рисунок 1 
Приклад інфокіоску в одному з районних відділів праці 

 
Джерело: PUP Wąbrzeźno  

 
Як повідомляє сайт одного з районних відділів праці – інфокіоск є комп'ютером ергономічної будови і 

спеціалізованого програмного забезпечення, що керується завдяки дотику до екрану (...). Його обслуговування 
просте й інтуїтивне. Програмне забезпечення, що інсталюється в інфокіоску, так розраховане, щоб уможливити 
безпроблемне отримання інформації навіть особам, що не мають справи щоденно з комп'ютером і можуть мати із 
цього приводу природні бар’єри перед користуванням новими технологіями (PUP Góra – матеріали он-лайн). 
Цікавим прикладом, якщо йдеться про доступність до інфокіосків на рівні місцевого ринку роботи, є рішення, 
застосоване в Яворжні (Jaworznie). Зараз функціонує на цьому місцевому ринку праці мережа, що складається з 16 
інфокіосків, які розміщені в таких публічних установах: районний відділ праці (2 інфокіоски), Міський осередок 
суспільної допомоги – разом із місцевими секціями (3 інфокіоски), Центр суспільної інтеграції (1 інфокіоск), 
Міський колектив у справах визначення неповноцінності (1 інфокіоск), Адміністрація міста (2 інфокіоски), 
бібліотеки (7 інфокіосків). 

Покупка інфокіосків фінансована з джерел Євросоюзу у межах Європейського суспільного фонду. Хоча слід 
особливо підкреслити, сама фізична доступність до інфокіосків на місцевому рівні не достатня. Дуже важливу роль 
відіграє доступ до допомоги когось, хто міг би дати настанови стосовно користування інфокіосками, особливо в 
контексті орієнтування у віртуальному просторі. 
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Висновки 
 
Із упевненістю можна говорити про ринкову недорозвиненість безробітних, особливо тих, які міцно 

залишаються поза сферою працевлаштування. У такому контексті згадані особи, які набувають статусу, що 
стосується меншості, не можуть у повній мірі брати участь у громадському житті. Для великої частини 
безробітних осіб, що виявило емпіричне дослідження, Інтернет не є місцем ведення впорядкованого дискурсу, що 
здійснюється згідно визначеним правилам, але не є також простором безперешкодного обміну думками. І, на жаль, 
багато хто з них ніколи в цьому просторі не з’явиться. Брак доступу до віртуального простору, або дефіцит 
компетенції користування Інтернетом є тепер основним чинником утворення нового типу маргіналізації, що 
визначається назвою «цифрове виключення». У перспектиі пришвидшення темпів прогресуючої технологічної 
революції, що впливає також на динамічний розвиток інтернетівських послуг (зокрема, у сфері електроннгого 
навчання (e-learningu), електронного адміністрування (e-administracji)), можна робити висновок про поглиблення 
проблеми цифрового виключення тих, хто є тривало виключеними з ринку праці. Така цифрова маргіналізація 
зокрема стосується безробітних старшого віку, а також осіб, які гірше освічені. Проблема ще більше 
поглиблюється тим, що все частіше інформація про вільні робочі місця подається роботодавцями у віртуальному 
просторі, які очікують надсилання підготовлених документів від потенційних кандидатів на посади електронними 
шляхами. 

Проблема маргіналізації, цифрового виключення тих, хто залишається поза сферою працевлаштування, є 
одним із проявів наявності суспільної нерівностей. Імплікацією цифрового виключення безробітних буде 
прогресуюче обмеження їхнього доступу до пропозиції роботи. Тим самим реальні шанси на отримання роботи 
істотно зменшуються: індивід втрачає доступ до важливого джерела доступу до пропозиції місця роботи. 
Чинниками, які істотно впливають на менший доступ до Інтернету, виявилися у безробітних осіб такі: їхній вік, 
рівень освіти або отримувані доходи на члена сім'ї. Проведені емпіричні дослідження виявили три дуже чіткі 
залежності: чим нижча освіта, чим нижчий дохід на члена сім'ї і чим вищий вік, тим доступність до Інтернету 
менша. 

На полегшення доступу до віртуального простору для безробітних осіб можуть вплинути відповідна 
підготовка при використанні не тільки фінансових ресурсів Фонду праці, але також із зовнішніх джерел (напр. із 
Європейського суспільного фонду). Цікавим рішенням, що може позитивно вплинути на стимуляцію процесів 
обмежування цифрового виключення, буде ліквідація бар'єру фізичного доступу до Інтернету. Можна в цьому 
місці згадати про інфокіоски, які все частіше з'являються на місцевих ринках праці. Однак, щоб інфокіоски 
виконували свою належну роль бути не тільки поширеними на окремих місцевих ринках праці, слід також 
здійснити акцію, що буде сприяти перевагам користування цими пристроями. Слід також дбати про те, щоб 
потенційні користувачі інфокіосків мали доступ до осіб, які можуть надати технічні поради щодо правил 
користування пристроями. Такого типу діяльність повинна здійснюватися також у напрямку усування 
психологічних бар’єрів, що виникають у віртуальному просторі. 
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