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Інноваційна діяльність вітчизняних промислових 
підприємств зумовлює якісні зміни у змісті праці, 
ініціює виникнення нових функцій у трудовій 

діяльності, інтенсивний розвиток здібностей персона-
лу, підвищення рівня його творчої діяльності. Але крім 
економічного інноваційна діяльність має забезпечити і 
соціальний ефект, так як дозволяє звільнити працівників 
від ручної праці, шкідливих, не приваблюючих робіт, от-
римавши можливість засвоїти нові професії і зайняти-
ся кваліфікованою працею на інших дільницях вироб-
ництва. Таким чином змінюється зміст праці: працівник 
перетворюється у спостерігача, що не бере участі у 
технологічному процесі, фізична праця збагачується 
інтелектуальним змістом, розширюються межі прикла-
дання праці, працівники виконують все більше функції 
контролю, програмування і управління.

Проблема інтелектуалізації праці розглядається в 
роботах багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних до-
слідників, серед яких слід відзначити: Грішнову О., Ми-
хайлову Л., Янжула І., Генкіна Б., Єгоршина А., Борисов 
Е., Інозємцев В., Брукінг Е., Козельський А., Шмідта Г., 
Чоудхарі С. та ін., але до нашого часу питання забез-
печення інтелектуалізації праці у вітчизняних умовах 
залишається відкритим для подальших досліджень, що 
свідчить про його актуальність.

Метою даної статті є обгрунтування необхідності 
забезпечення робочого місця на промисловому підпри-
ємстві інтелектуацізації праці.

Якщо у ХХ ст. найважливішим і унікальним досяг-
ненням менеджменту було підвищення в 50 разів про-
дуктивності фізичної праці на виробничих підприєм-
ствах, то найголовнішим досягненням, якого менедж-
мент повинен домогтися у ХХІ столітті – підвищення 
ефективності інтелектуальної праці.

Інтелектуальна діяльність – це внутрішня діяль-
ність людини. Інтелект у ній виступає як характеристи-
ка внутрішніх процесів професійної діяльності людини і 
забезпечує процес інтелектуальної праці. Інтелектуальна 
праця виражається у сукупності: функціональних мож-
ливостей людини; способів і засобів її мислення; різно-
манітних форм відносин та соціокультурних цінностей. 
Усе це потрібно професіоналу для освоєння нових знань, 
умінь, навичок, необхідних для досягнення результатів у 
процесі реалізації поставлених цілей і виробництва но-
вих інтелектуальних продуктів. Інтелектуальну працю 
окремого суб’єкта можна охаректиризувати системою 
функцій, які відповідають ієрархічно взаємозалежним 
видам професійної діяльності.

Процес інтелектуалізації – онтогенетичний про-
цес використання та формування інтелектуально значу-
щих можливостей і здібностей. Він обумовлений появою 

в трудовій діяльності великої кількості завдань з «роз-
митою» структурою, що вимагають нестандартних інно-
ваційних підходів і рішень в різних аспектах професійної 
діяльності. Це висуває на перший план інтелектуальні за-
трати (з виробництва знань, інформації), що призводить в 
результаті до зміни функціональної структури праці [1].

Узагальнюючи визначення інтелектуалізації пра-
ці [1–3], надамо авторське визначення даної категорії: 
інтелектуалізація праці – підвищення вагомості інте-
лектуальної діяльності персоналу, рівня інтелекту, про-
фесійних та загальноосвітних знань, які забезпечуються 
безперевним розвитком персоналу, науково-технічним 
забезпечення його діяльності, що зумовлює появу нових 
технологій, використання яких забезпечуює соціально-
економічний розвиток підприємства.

Прискорений розвиток науково-технічного про-
гресу і швидке старіння професійних знань і навичок є 
не єдиними чинниками, що визначають роль професій-
ного навчання – воно допомагає підприємству відпові-
дати вимогам ринку. Такі умови призвела до того, що у 
всіх сферах людської діяльності збільшилася частка ро-
зумової праці основи інтелектуалізації праці.

Таким чином, до чинників, що детермінують не-
обхідність забезпечення інтелектуалізації праці, слід 
віднести:

– ускладнення техніки та технології за рахунок на-
укомістких технічних систем;

– розвиток техніко-технологічного бази сучасно-
го виробництва і зміна праці, що веде до забезпечення 
інтеграції способів діяльності, що виходять за рамки од-
нієї професії;

– універсалізація технічних пристроїв на базі но-
вітніх технологій, що підвищують багатопрофільність і 
багатоцільову сумісність знарядь праці.

Особливість інтелектуальної економіки поля-
гає в тому, що її головний ресурс – знання, ін-
формація, на відміну від всіх інших ресурсів 

не характеризується ні кінцівкою, ні закінченістю, а ні 
споживчістю в їх традиційному розумінні. Основною 
умовою, що лімітує залучення до доступного ресурсу, 
виступають специфічні якості самої людини – наявність 
або відсутність здатності до інтелектуальної активнос-
ті, як формі накопичення, переробки та генерації нових 
знань. Отже, доступність знань ніяк не означає доступ-
ність володіння ними. Знання та інформація, в силу сво-
їх об'єктивних характеристик є доступними для всіх, в 
силу суб'єктивних характеристик їх споживачів зосеред-
жуються лише у відносно вузького кола людей [2].

Наростаюча інтелектуалізація праці вимагає три-
валої підготовки виробничого персоналу, що неминуче 
призводить до різкого збільшення віку трудових ресур-
сів і, отже, до природного зниження інтегрального по-
казника їх здоров'я. Крім того, наростаюча інтенсивність 
і інтелектуалізація праці пред'являють підвищені вимо-
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ги до інтелектуальних, психічних і фізичних здібностей 
працівника. З урахуванням «витратності» підготовки 
кваліфікованого фахівця і залежності ефективності праці 
від соматичного і психофізіологічного стану працівника 
економічно вигідніше зберігати і відновлювати здоров'я, 
розвивати психофізіологічний стан підготовлених фа-
хівців, ніж витрачати кошти на підготовку нових [4].

В контексті забезпечення інтелектуалізації праці 
робочого місця також необхідне врахування 
соціокультурних якостей персоналу таких, як: 

прагнення до успіху (орієнтація на досягнення, прагнен-
ня володіти, рішучість, довіра до себе); ініціативність – 
уміння діяти енергійно, здатність висувати ідеї і намічати 
шляхи їх втілення, самостійно ставити цілі і самостійно 
організовувати заходи, спрямовані на досягнення цих 
цілей. Це якість відрізняється великою складністю 
у реалізації. Для прояву ініціативи необхідно:

– зрозуміти обстановку, що склалася, в якій дово-
диться діяти, наприклад, у грі правильно орієнтуватися 
в навколишньому середовищі і вміти оцінювати його;

– продумати, що треба зробити для того, щоб най-
кращим чином досягти поставленої мети, тобто розро-
бити план дій;

– зважитися на самостійну дію, тобто на те, щоб 
виконати її і взяти на себе відповідальність за прийня-
ті рішення. Виховання ініціативності можливо тільки 
шляхом залучення працівників до самостійності проце-
су рішення доступних їм за труднощі завдань.

Інноваційний тип мислення: здатність жити 
і працювати в атмосфері змін, відчуття нового, прагнен-
ня вчитися і вчити інших, інтелектуальна, вольова і емо-
ційна стресостійкість при раптових змінах оточення; 
вміння відмовитися «від доброго в ім'я кращого».

Адаптивний тип мислення: орієнтація на стабі-
лізацію, оптимізацію, вдосконалення існуючого, раціо-
налізація прагнення до визначеності, виключення непе-
редбачених ситуацій.

У теперішній час все більше загострюється необхід-
ність у інтелектуалізації праці персоналу, з певним рівнем 
знань і навичок, умінням піти на ризик і нести відпові-
дальність за прийняті нестандартні рішення, ініціативних 
і націлених на успіх. Але, крім інтелектуальних здібнос-
тей людини на інтелектуалізацію праці на робочому місці 
вагомий вплив мають сучасні техніка та технологія.

Таким чином, головною тенденцією забезпечення 
робочого місця на сучасному етапі є його інтелектуалізація, 
що виявляється в підвищенні питомої ваги зайнятих ро-
зумових працею, зростання значення інтелектуальної 
праці в суспільстві. Реалізація функцій інтелектуальної 
праці вимагає від працівника відповідних здібностей, 
певного рівня інтелекту, високого рівня професійних та 
загальноосвітніх знань. Відповідно з цим зростає значення 
загальної та спеціальної освіти у формуванні відповідних 
фахівців інтелектуальної праці, а також впровадження та 
освоєння нової техніки і розробка новітніх технологій на 
робочому місці, що забезпечує соціально-економічний 
розвиток підприємства в цілому. n
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Вступ. В умовах кризи підвищується необхідність 
проведення дослідження робочої сили, що пов’язано із 
зростанням ролі знань у економічній діяльності держави 
та розвитку суспільства в загалі, інтелектуалізацією праці 
на виробництві, необхідністю впровадження інновацій-
них технологій. Розкриття сутності та характеру катего-
рії “робоча сила”, всебічна оцінка еволюції поглядів щодо 
неї в рамках напрямків економічної думки стає ключо-
вим моментом для її цілісного розуміння. Це відповідно 
стосується й сучасних поглядів на роль та місце робочої 
сили в системі економічних відносин. Більшість еконо-
містів сходяться в думці, що робоча сила – це ініціатив-

ний індивід творчої праці, знання якого дають змогу при-
ймати рішення про місце і доцільність прикладання своїх 
здібностей [2, 6, 8, 9]. Однак, криза, що спіткала усі сфери 
соціально – економічної діяльності держави дала привид 
для розширення розуміння сутності робочої сили. Отже, 
її потрібно розглядати у взаємозв’язку із технологічним 
та соціальним розвитком суспільства: чим складнішою 
стає соціально-економічна формація, тим більше вимог 
ставлять до працівника, як носія робочої сили і відповід-
но актуальним є питання розуміння змісту цієї категорії.

Постановка проблеми. Теоретичні та методич-
ні проблем пов’язані з функціонування ринку праці та 
вартістю робочої сили в кризових умовах багаторазово 
досліджені у вітчизняній і зарубіжній економічній літе-
ратурі, зокрема, в працях таких авторів, як Д. Богиня, 
Л. Беззубко, А. Дєгтяр, Ю. Краснов, Б. Кравченко, 
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