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ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
НА ЗМІСТ ТА УМОВИ ЗАЙНЯТОСТІ
І.О. Давидова
Розглянуто процес інтел ектуалізації праці, в иявл ено типол огічні
характеристики зайнятості в умовах підвищення ступеня інтел ектуал ізації
виробництва, розкрито інституціонал ьні можливості для покращення умов
зайнятості інтел ектуал ьною працею.
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И.О. Давыдова
3

Рассмотрен
процесс
интеллектуализации труда, в ыявл ены
типологические характеристики занятости в услов иях пов ышения степени
интелл ектуализации
производств а,
раскрыты
институционал ьные
возможности для ул учшения услов ий занятости интелл ектуал ьным трудом .
Ключевые слова: интелл ектуал изация, занятость, посл едств ия
интелл ектуализации.

INFLUENCE OF PRODUCTION INTELLECTUALIZATION
ON THE CONTENTS AND CONDITIONS
OF EMPLOYMENT
І. Davydova
The process of intellectualization of labor is considered, typological
characteristics of employment for the increasing degree of intellectualization of
production are found as a enhancing the role of specific vested with creative
qualities, human resources, increase the number of employees in activities related to
the provision of services and intellectual production technologies; emergence of a
new type of relations in the system of employment ( relations professional
development, competitive positioning human resources, implementation of
intellectual activity), institutional capabilities improve the conditions of employment
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of intellectual work are disclosed as a service relationship, the ability to influence
working conditions, labor relations, growth prospects, freedom of work, balance of
work and personal life.
Keywords: intellectualization, employment, the consequences of
intellectualization

Постановка проблеми у загальному вигляді. Країни, що
недооцінюють наявний інтелек туальний ресурс та не створюють
підстав для його використання, приречені на економічне відставання.
На сучасному етапі
наявна невідповідність
між
якістю
інтелек туального капіталу та системою зайнятості в Україні. Тому
тема дослідження, спрямована на розробку теоретичних і практичних
аспектів формування такої системи зайнятості, що сприятиме
інтелек туальному та інноваці йному розвитку, є, безумовно,
актуальною. Особливого з начення вона набуває у зв’язку з
перетворенням інтел ектуального ресурсу на провідний чинник
суспільного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань
залучення та використання інтелектуальної праці приділяли увагу
О.А.
Гришнова, Н.А. Гук,
І.А. Кіршин,
А.М.
Колот,
Л.А. Лебединцева, Е.Д. Вильховченко, П.М. Леоненко, М.В. Семикіна
та ін. [2; 3]. Незважаючи на ґрунтовні дослідж ення зазначеної
проблеми, недостатньо розкрито сутнісну характеристику процесу
інтелек туалізації праці загалом, її позитивні та негативні наслідки для
інноваційного процесу зокрема.
Мета статті є визначення основних тенденцій розвитку
інтелек туалізації праці та виявлення типологічних характеристик
зайнятості в умовах інтелектуаліз ації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-технічний
прогрес покл ав початок постійному збільшенню чисельності осіб, які
виконують переваж но розумові функції в процесі праці. Звернення
дослідників до аналізу ознак інтел ектуалізації виробництва
еволюціонує від критеріїв підвищення кваліфікації працівник а,
наукової організації праці, удосконалення управління [1, с. 55] до
формування особливого системного працівник а, який наповнює працю
інтелек туальними складовими [5, с. 12].
До тенденцій, що характеризують процеси інтел ектуальної
діяльності, належать такі: зростання ролі, зміну з місту та принципів
освіти [4, с. 20], оптимізація струк тури професійної підготовки з
видами економічної діяльності та професіями, активізація інноваційної
діяльності
підприємств
унаслідок
прискорення
процесів
інтелек туалізації трудової діяльності,
постійне оновлення знань
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працівників, освоєння ними нових спеціальностей, розвиток наукового
виробництва та ін.
Переміщення трудових ресурсів до сфери послуг приводить до
превалюв ання виробничих відносин, заснованих на прямому контакті
між тим, хто надає послугу, та тим, хто її одержує. Відносини за типом
«людина-людина» починають витісняти відносини типу «людинакапітал».
Інтелектуалізація економіки впливає на харак теристики
суб’єктивної та об’єктивної сторін зайнятості: надбання робочою
силою нових якостей (високий освітній і професі йний рівні,
новаторське й економічне мисл ення, висока техніко-технологічна
культура, здатність до варіатив ного використання трудового
потенціалу), посилення інформативно-і нтел ектуальної компоненти
трудової діяльності; зміни у змісті трудової діяльності, результатом і
метою яких стає і нтел ектуальний розвиток; підвищення ролі
специфічних, наділених творчими якостями трудових ресурсів,
зростання кількості зайнятих діяльністю, пов'язаною з наданням
послуг і виробництвом інтелек туальних технологій; виникнення
нового типу відносин у системі зайнятості (відносини професійного
вдосконалення, конкурентного позиціонув ання трудових ресурсів,
реалізації інтел ектуальної активності).
Риси з айнятості, що найбільшою мірою відповідають завданню
всебічної реалізації інтелектуальних здібностей та активності,
характеризуються як швидке перегрупування зайнятих за галузямі і
сферами економіки (концентрація зайнятості в галузі інтел ектуального
виробництва та сфері послуг); підвищення кваліфікаційного рівня
робочої сил и і формування нового інтелектуально-професійного
простору; змі на форми праці та її подальша інтел ектуалізація;
розвиток самозайнятості «нового типу», на основі інтел ектуальної
праці; виникнення нового типу відносин у системі зайнятості;
посил ення та поглиблення змісту гнучкості зайнятості. Технологічні
новації та посил ення сервісного харак теру економіки змінюють
характер виробничих відносин.
Від початку і нтел ектуальна спеціалізація виникал а л ише
фрактально, на окремих ділянках трудової діяльності. У подальшому
розвиток суспільного поділу праці призвів до її становлення як
невід'ємної складової діяльності людей. Професійна діяльність
відокремлюється й оформлюється як самості йна сфера. Надалі
формується соці ально-економічний інститут інтелек туальної праці, яка
забезпечує задоволення потреб у творчості та інтелек туальних
продуктах.
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Таблиця
Категорії працівників та умови ф ормування зайнятості
Категорія працівників
Високодипломов ані
професіонал и, управлінці,
адміністратори

Наукові працівники, викладачі

Дипломовані професіонали,
менеджери в середніх або малих
компаніях, на промислов их
підприємств ах,
висококваліфіковані технічні
співробітники
Високоосвічені працівники
рутинної нефізичної праці

Малоосвічені працівники
рутинної нефізичної праці
Кваліфіковані працівники
фізичної праці

Умови зайнятості
Службові відносини, можливість
впливати на умови праці, трудові
відносини, перспек тиви
зростання,вільне здійснення
трудової діяльності, баланс роботи
та особистого життя
Трудовий контракт, офіційна
оплата праці, кар’єрне зростання,
відповідність сфери діяльності
бажанням, нахилам, інтересам,
здібностям
Трудовий контракт, офіційна
оплата праці, можливість впливу
на умови праці, трудові відносини

Трудовий контракт, соціальний
пакет, дотримання трудового
законодавства, стабільність
зайнятості
Трудовий контракт
(модифікований), соціальний
пакет
Змішані трудові відносини,
соцпакет, дотримання трудового
законодавства, стабільність
зайнятості

Некваліфіковані працівники
фізичної праці

Змішані трудові відносини, часто
неоформлені

Сільськогосподарські робочі

Неоформл ені трудові відносини

Послідовна диференціація інтелектуальної праці без посередньо
означає поглиблення суспільного поділу праці та вдосконалення
техніко-технологічної бази продуктивних сил суспільства. Поглиблення
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суспільного поділу праці включає як технологічний, так і соціальноекономічний аспект, і опосередковується динамікою інтелек туальних
потреб.
Безпосередній вплив і нтел ектуаліз ації праці на зайнятість
виявляється таким чином:
– як зміна професі йної структури зайнятих у бік працівників,
зайнятих безпосередньо виробництвом наукових знань, нових т
технологій або їх комерціаліз ацією;
– зростання частки управлінців та професійних працівників в
загальній чисельності зайнятих;
– зростання рівня освіти робочої сили;
– інтел ектуаліз ація праці не тільки в новітніх, ал е і в
традиційних галузях економіки.
Якісно інтелек туалізація виробництва позначається на змі сті
зайнятості, що виявляється в організації та самоорганізації її суб’єктів,
залежно від харак теру трудової діяльності та ступеня свободи під час
прийняття рішень; умовах зайнятості, які впливають на працездатність
та усвідомлення виробничих завдань, організацію праці, мотиваці ю,
цінності, урахування результатів інтелек туальної праці.
Щодо реалі й України, то в аспекті виділення як категорій
працівників, так і характеристик з айнятості, серед яких рівень
формальності зайнятості, можливість впливу на умови зайнятості,
легальна заробітна пл атня, цінності та мотив аційні аспек ти, сучасна
ситуація щодо зайнятості із зростанням ступеня інтелектуальності
праці точніше характеризується терміном «службові відносини»
(табл.), ніж «трудовий контракт», бо він відображає такий характер
зайнятості, коли службов ці використовують делеговану владу або
спеціальні знання та навичк и в інтересах організації-роботодавця,
об’єднуючи сфери легальної влади, раціональності та моральних
обов’язків.
На думку Д. Голдторпа, такий в плив був виявлений як форма
трудового контракту для розвиненого ринку праці [6]. Чинник и, що
стримують розширене відтворення інтелек туальної скл адової
зайнятості, це: відсутність цивілізованого ринку інтелек туальних
продуктів і недостатній розвиток науково-іннов аційної інфраструктури
зайнятості; відсутність сучасних організаційних, політичних,
економічних моделей формування інтел ектуальної складової
зайнятості як основного ресурсу розвитку економіки знань; ставлення
до людини як до об'єкта невиправданих витрат, а не як до об'єкта,
інвестування в який є внеском у майбутнє. Перевищ ення ек спорту над
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імпортом знань і високий ступінь запозичення готових технологій
одночасно виступають перешкодою становленню економіки знань.
Висновки. Інтелектуалізація праці як процес у суспільному
аспекті має передбачати не просто «експлуатацію» інтелек туальних
здібностей населення, але й спрямовувати результати їх використання
на благо суспільства, маючи на меті: стабільність, створення
сприятлив их умов для подальших прогресивних з мін у позитивному
контексті. Це не означає, що результати використання інтелек туальних
здібностей людини не можуть набувати негативних ознак. На жаль,
результати інтелектуальної діяльності часто використовуються для
задоволення інтересів окремих груп. Важливо, щоб результати
інтелек туальної діяльності не призводили до соці альних протиріч та не
завдавали шкоди самому носі ю інтел ектуального потенці алу, який
може заз навати
надмірного навантаження (фізичного та
психоемоційного). Явище «надл ишкової кваліфікації» призвело до
поширення
структурного
безробіття
і
диференціації
в
інтелек туальному секторі, виділення еліти, чиї умови зайнятості
збільшують розрив з тими, чия навіть інтелектуальна за характером
праця більш стандартизована. Проте наша з агальна оцінка процесу
інтелек туалізації праці поз итивна, у тому розумінні, що вона створює
умови для прогресивних змін.
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