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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ З ПОШУКУ ТА НАЙМУ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Сучасний світ намагається перевести всю систему в електронний обіг та максимально спростити виконання 

буденних речей: пришвидшити оформлення документів, квитанцій, форм та декларацій. Кожного дня ми стикаємося з 

проблемою отримання необхідних документів та витрачаємо дуже багато часу на черги та отримання відповідної 

консультації. Мережа Інтернет щохвилинно розвивається і обростає новими можливостями та інформацією. Кожна 

реалізована задача допомагає зберегти час на виконання поставлених цілей та задач. Однією з галузей в якій мережа 

Інтернет займає чільне місце серед послуг з пошуку та найму працівників. Більша частина роботи яку пропонують в 

мережі Інтернет зв’язана з IT спеціалістами. Тому виникає проблема з розміщенням вакансій, проектів, завдань тощо, 

а також з пошуком реальних спеціалістів які зможуть виконати дане замовлення за певну грошову винагороду, 

заробітню плату. За основу взята звичайна система з найму працівників на роботу, але з більш спрощеною системою 

(рис. 1). 

Рис. 1. Схему роботи клієнта з спеціалістом 

Платформа з пошуку та найму працівників (англ. marketplace for cyber specialists) – це інтернет ресурс у мережі 

Інтернет, який дозволяє користувачам створювати публічну сторінку працівників, або сторінку компанії яка виконує 

пошук та найму працівників на вказаний період. Одним з найпопулярніших та найвідоміших ресурсів, який вже 

успішно працює в мережі інтернет - Upwork. Передача та виконання замовлення, де клієнт є безпосереднім творцем 

ідеї проекту, а спеціаліст безпосереднім виконавцем даної роботи, задача якого є повністю задовільнити усі вимоги 

клієнта.  

Онлайн платформа з пошуку спеціалістів – це інтернет ресурс створений незалежною організацією. Платформа 

являється однією з виду електронної комерції, де інформація про продукт чи послугу забезпечується кількома третіми 

особами, в той час як операції оброблюються оператором ринку. Онлайн торгові майданчики є основним типом 

багатоканальної електронної комерції і може бути описана як «простий і зручний портал» раціоналізації виробничого 

процесу. 

Однією з гілок розвитку електронного онлайн-ринку являється платформа з пошуку та найму працівників, що 

націлена на пошук працівників, які зможуть самостійно виконувати заданий спектр задач. В Україні безліч людей 

щоденно шукають найвигідніші вакансії на роботу більш з яких знаходиться в мережі Інтернет. Більшість онлайн 

ринків по пошуку та найму спеціалістів є відкритими для загального користування, дозволяючи будь-кому 

зареєструватися та виступати як клієнтом так і спеціалістам, дозволяють розміщувати вакансії на будь який проект чи 

виставляти своє резюме як спеціаліста для того щоб перевернути увагу клієнтів.  

З Українських платформи з пошуку спеціалістів: Freelance – мережа для пошуку роботи чи замовленнь, Proffstore 

– платформа для найму працівників на тимчасові проекти. Переваги використання платформ полягає в тому, що 

людина напряму працює з замовником і зможе отримати більш повіну та достовірну інформацію про  проект та його 

реалізацію, а також більшу заробітну плату. 
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