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петентності підприємства, включаючи систему, структуру, вміння,
знання та навички, змінюється поведінка персоналу (норми, поняття,
цінності, моделі). Це є можливим при дотриманні низки принципів:
регулярного підвищення кваліфікації працівників, генерування та
впровадження креативних ідей, відстеження змін потреб споживачів.
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Складні й суперечливі зв’язки інформатизації й інтелектуалі-
зації економічної діяльності з іншими рисами національної моде-
лі суспільної взаємодії вимагають дослідження специфіки вітчиз-
няних економічних, соціальних, культурних, політичних та ін-
ших інститутів, які впливають на характеристики процесів інте-
лектуалізації економіки.

Неспроможність ринкових механізмів саморегуляції узгодити
пропорції розподілу загальної чисельності молоді за напрямами
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підготовки із професійно-кваліфікаційною структурою потреби
підприємств в послугах праці відзначається в роботах В. Анто-
нюк [1] та О. Грішнової [2].

Інтелектуалізація праці розглядається багатьма дослідниками як
одна з форм прояву інформатизації національного виробництва, що
виражає зміни під впливом інформатизації змісту праці та всього
комплексу організаційно-економічних відносин, які виникають із
приводу включення індивідуальної праці людини в систему поділу
праці підприємства (організації) та в систему комунікації і взаємодії
її співробітників. Визначено, що сама інтелектуальна праця більшіс-
тю вітчизняних дослідників пов’язується із творчістю та інновацією.
Проте ці риси є недостатніми, не лише для класифікації індивідуаль-
них процесів праці за ознакою належності до класу «інтелектуальна»
та відношенням до процесів інформатизації, а й для розуміння ролі
такої праці в системі функціонального поділу праці. Творчість та ін-
новаційність властиві і фізичній праці, проте не пов’язують інфор-
матизацію виробництва із поширенням такої праці.

До особливих ознак інтелектуальної праці віднесено те, що її
предметом і продуктом є інформація, при цьому в процесі праці,
застосовуються спеціальні методи її обробки. Взаємодія учасни-
ків таких процесів праці регламентована за правилами організації
руху інформації на підприємстві, що дозволяє забезпечувати які-
сні особливості створюваної інформації на відміну від сукупності
вхідних інформаційних сигналів. На виході процесу інтелектуа-
льної праці одержуються параметри господарської діяльності
підприємства, й управлінські рішення, що дозволяють здійсню-
вати процеси трансформації з більш високою ефективністю.

Інформація, створювана в процесі інтелектуальної праці набу-
ває форми знань, тобто кодифікується таким чином, щоб потен-
ційні споживачі могли раціоналізувати свою діяльність, скорис-
тавшись певною процедурою розкодування. Зростання значу-
щості інтелектуальної праці для визначення добробуту суспільс-
тва нерозривно пов’язано із інформатизацією виробництва і є
формою прояву інформатизації щодо змісту праці. Інтелектуалі-
зація може розглядатись на трьох рівнях — як процес, що прояв-
ляється в загальносуспільних змінах, як оновлення характеристик
праці й структури персоналу організації, нарешті як зміни, що
відбуваються з окремою особистістю і стосуються змісту її праці
та способу залучення до економічної діяльності.

Загрозливо виглядають тенденції пристосування вітчизняних
процесів інформатизації виробництва та інтелектуалізації праці
до специфічних чинників конкурентоздатності підприємств в
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економіці України. Диференціація показників питомої ваги пра-
цівників з вищою освітою за видами економічної діяльності не
корелює із диференціацією показників продуктивності праці і
розмірів заробітної плати, що свідчить про низький суспільний
ефект, який у вітчизняних умовах має насичення виробництва
працівниками із вищою освітою. Така ситуація не вписується в
класичне бачення залежності між показниками інтелектуалізації
праці і рівнем ефективності господарської діяльності.

У вітчизняній економіці складається цілісна, здатна до само-
відтворення система «низька якість освіти — низька продуктив-
ність праці — низький приріст доходів, забезпечений одержан-
ням освіти — низькі інвестиції в людський капітал через
одержання вищої освіти — низька якість освіти».

Таким чином, інформатизація, що проявляється в насиченні
персоналу працівниками із вищою освітою, набуває формального
характеру, не супроводжується зростанням продуктивності праці
й поліпшенням добробуту суспільства.
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