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Трудовий потенціал — надзвичайно складна соці�
ально�економічна категорія, що об'єднує в собі низку
фізіологічних, психологічних, культурно�ментальних,
інтелектуально�знаннєвих та інших характеристик люди�
ни. Трудовий потенціал кожної людини є унікальним. Таку
унікальність визначають не лише рівень його розвитку та
ефективність використання, але й структура. Структуро�
ваність трудового потенціалу є однією з ключових його
ознак, яку вчені повинні обов'язково враховувати. Від
співвіднесення різних компонент трудового потенціалу
залежать ефективність його використання та конкурен�
тоспроможність на ринку праці згідно поточних умов. Різні
періоди економічного розвитку ставили відмінні вимоги до
носіїв трудового потенціалу. Нинішня ера інформаційних
технологій теж модифікує такі вимоги. Відповідно для
сучасного працівника, якщо він прагне бути затребуваним
на ринку праці, ставляться нові вимоги. Їх наукове обгрун�
тування повинне стати одним з актуальних напрямів
вітчизняної науки. Тому обрана тема дослідження є акту�
альною та потребує постійної уваги вчених з урахуванням
нових викликів суспільного прогресу.

В основу теоретичних і прикладних висновків дано�
го дослідження лягли численні публікації, що форму�
ють методологічну основу вивчення трудового потен�
ціалу в умовах розвитку інформаційного суспільства. Усе
більше українських вчених звертаються до специфіки
формування і розвитку трудопотенційних можливостей
людини в еру інформатизації й неперервної іннова�
тизації. Тут варто виділити таких вчених, як Д. Богиня,
С. Гринкевич, О. Грішнова, С. Пасєка, У. Садова, М. Се�
микіна, Л. Шевченко, Л. Шевчук, Д. Ядранський та ін.
Окремий прошарок досліджень формують обгрунтуван�
ня ролі людських знань та інтелекту в динаміці прогре�
сивних змін. Тут можна виділити напрацювання таких
вчених, як Л. Безтелесна, В. Геєць, Г. Гузенко, Б. Данили�
шин, Е. Лібанова, І. Радіонова, Л. Семів, А. Чухно та ін.
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МЕТА ПУБЛІКАЦІЇ І ЗАВДАННЯ
Метою даної публікації визначено наукове обгрун�

тування закономірностей структурних трансформацій
трудового потенціалу в умовах розвитку інформаційно�
го суспільства та пріоритетів їх адаптацій згідно з вітчиз�
няними особливостями сфери соціально�трудових
відносин.

Завданнями для досягнення поставленої мети бу�
дуть наступні:

— проаналізувати підходи вчених до визначення
структури трудового потенціалу та значення в ній ок�
ремих компонент;

— запропонувати модерну структуру трудового по�
тенціалу суспільства, в якій виділяються технологічна,
темпологічна і комунікаційна компоненти;

— визначити характер внутрішнього впливу техно�
логічної компоненти трудового потенціалу на його за�
гальні структурні можливості;

— окреслити проблеми структурних трансформацій
трудового потенціалу згідно вимог інформаційного су�
спільства в Україні та запропонувати пріоритети їх ви�
рішення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Трудовий потенціал традиційно розглядають як су�

купність демографічних, соціальних, духовних характе�
ристик і якостей працеактивного населення, які реалі�
зовані або можуть бути реалізовані у межах та через
існуючий у даному суспільстві процес праці та громадсь�
кої діяльності [1, с. 9]. Такі характеристики та якості
повинні продуктивно реалізуватись і розвиватись у праці
з метою створення конкурентоспроможної продукції
(робіт, послуг) та задоволення пріоритетних потреб [2,
с. 10].

Поширеним є підхід до розуміння трудового потен�
ціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних харак�
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теристик економічно активного населення [3, с. 83; 4, с.
348]. Таким чином, вчені в будь�якому разі акцентують
увагу на комплексності даної категорії, дослідження
котрої вимагає покомпонентного підходу. Їй властиві
такі ключові ознаки, як мінливість стану, якісна основа
визначення, структурованість та інтегрованість.

Дослідження структури трудового потенціалу дає
змогу вченим конкретизувати, які компоненти є більш чи
менш значимими для покращення умов його формування,
використання і розвитку. Такі висновки будуть різнитися
в різні періоди суспільного прогресу. Зміна значимості
одних трудопотенційних компонент проти інших зумов�
лена загальними світоглядними змінами розуміння ролі
людини та її праці для соціально�економічного розвитку.
Якщо в індустріальному суспільстві провідна роль нале�
жала матеріально�речовим елементам, а людина була час�
тковим працівником, живим придатком машини, то в
інформаційній економіці провідна роль повною мірою пе�
реходить до людини, бо саме вона є безпосереднім носієм
інформаційно�інтелектуальних технологій, її знання і
вміння стають ланкою виробничої системи, головним ви�
робничим ресурсом; у результаті структурно�розчлено�
вана праця поступається місцем творчій праці як цілісності,
тобто людині праці, людині, яка озброєна науково�техні�
чними знаннями, людині інтелектуалу [5, с. 230; 6].

Оскільки у дослідженнях українських та зарубіжних
вчених можна знайти різні підходи до розуміння трудо�
вого потенціалу, так само різняться їхні висновки щодо
його структури, хоча в загальному за змістом вони збіга�
ються. Для прикладу, в одному з перших видань, що роз�
криває зміст трудового потенціалу та яке було опублі�
ковано ще до незалежності України, виділено такі його
складові — валеологічні та демоекістичні, соціально�про�
фесійні, інформаційні, соціально�мотиваційні, організа�
ційно�управлінські, екогомологічні [7]. Надалі вчені об�
грунтовують значимість компонент, що розкривають ду�
ховну складову людської діяльності — сакральні [8, с. 20],
моральні [9, с. 407], ментальні [2, с. 26]. До сьогодні ж все
більш поширеним є акцент на освітні, інтелектуальні,
інноваційні складові. Так, С. Гринкевич вказує, що в умо�

вах становлення інформаційного суспільства особливу
увагу варто приділити дослідженню демографічної, осв�
ітньої та інтелектуальної компонент трудового потенці�
алу, оскільки саме вони є пріоритетними при його фор�
муванні [10, с. 35]. С. Пасєка здійснює обгрунтування
нової складової в структурі трудового потенціалу —
інноваційної [11, с. 42]. На наш погляд, поточна ера інфор�
матизації, роботизації ще по�новому визначає структу�
ру трудового потенціалу, додаючи до нього технологіч�
ну компоненту, яка визначає моделі взаємодії людини з
роботизованими й автоматизованими системами.

Таким чином, опираючись на власні дослідження та
новітні віяння технологічного прогресу, визначимо мо�
дерну структуру трудового потенціалу суспільства (рис.
1). Умови інформаційного суспільства доповнюють її
технологічною, темпологічною та комунікаційною ком�
понентами. Остання є важливою ознакою переваг коо�
перації, обміну знаннями, інших форм нагромадження
соціального капіталу на різних інституційних рівнях.

Темпологічна модерна компонента відображає зна�
чимість ресурсу часу. Для різних інституційних вимірів
його використання може відрізнятись. Особливо це про�
являється на рівні окремого індивіда. Час у нинішніх рин�
кових умовах та умовах переходу до етапу вільного вибо�
ру і розвитку людини став одним з ключових індикаторів
успіху. У зв'язку з цим активно розвиваються цілі наукові
напрями тайм�менеджменту та активно апробуються на
практиці його технології. Темпологічна трудопотенційна
компонента значно змінює можливості використання
інституціоналізованих компонент. Проте тут існує тонка
межа, щоб прагнення оптимізувати використання ресур�
су часу не перетворилось у трудоголізм та інші негативні
форми надмірної цінності праці з одержанням натомість
відповідних вигод (у першу чергу — матеріальних).

 Більшу увагу приділимо технологічній трудопо�
тенційній компоненті. Це новітній феномен інформацій�
ної економіки. Сьогодні ми спостерігаємо бурхливі про�
цеси технологічної інтеграції в усі сфери суспільного
життя. Фактично сучасна світова економіка перебуває на
етапі свого розвитку, опираючись на інтелектуальні і тех�

Рис. 1. Модерна структура трудового потенціалу суспільства
Розроблено автором на основі джерел: [12, с. 46; 13, с. 24—25].
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нологічні можливості. Усі чіткіше простежується фор�
мування нової моделі взаємодії людини і технологій.
Людина стає неспроможною самотужки використовува�
ти ресурси з метою створення благ. Для цього майже зав�
жди вона залучає технології, які за рахунок своїх робо�
тизованих властивостей все частіше замінюють її працю.
Навіть у мистецтві ми бачимо приклади технологізації.
Тому говорити про використання трудового потенціалу
суспільства та ігнорувати такі новації неприпустимо.

Щоб деталізувати характер впливу технологічної ком�
поненти на інші потенційні складові, відобразимо їх у таб�
лиці 1. Такий вплив відображається технологізацією тру�
допотенційних компонент. Він супроводжується: а) замі�
ною людської праці технологічними процесами; б) поси�
ленням можливостей людини за рахунок залучення тех�
нологій; в) інтеграцією людських можливостей і технологій
та виникненням у результаті нових форм діяльності.

Футурологічний напрям економічної теорії сьогодні
стає все більш об'ємним і реалістичним. Впровадження і
зростаюче продукування нових технологій слід вивчати
не лише з економічного ракурсу, але й соціогуманістич�
ного. Сфера соціально�трудових відносин є одним із пер�
винних реагентів на технологічні новації. Щоб не припу�
стити надмірної технологізації людської діяльності, ви�
користання і розвитку її трудового потенціалу, слід ре�
гулювати її міру. Творча, креативна, неповторна людсь�
ка праця не може бути замінена жодними роботизова�
ними системами. Це звичний спосіб організації людсько�
го прогресу, який повинен бути збережений.

Якщо говорити про аналізовані тенденції в Україні, то
тут спостерігаємо численні проблеми структурних транс�
формацій трудового потенціалу. Говорити про їх
відповідність згідно вимог інформаційного суспільства
дуже складно. Найперше, дуже низькою є частка іннова�
ційно активних підприємств, що, відповідно, здатні про�
понувати умови інноваційної діяльності для свого персо�
налу (у 2013 році — 17,4%, хоча, для прикладу, в 2006 році
— лише 11,9%). Надзвичайно низькою є наукоємність ВВП
за рахунок бюджетних коштів — 0,33%, коли в 2006 році
— 0,39%. Ще нижчим є обсяг фінансування інновацій у %
до ВВП — 0,8 у 2013 році проти 1,3 у 2006 році. Питома
вага обсягу виконаних наукових і науково�технічних робіт
у ВВП у 2013 році становила 0,8%, коли в 2006 році — 1,09%.
Додаючи ситуацію з катастрофічним зростанням ступе�
ню зносу основних засобів (понад 70% проти 49% у 2006
році) і зростаючу динаміку технологічного прогресу роз�
винених держав, поточні реалії інноваційного розвитку в
Україні залишаються задовільними [14].

З іншого боку, маємо позитивну динаміку зростання
заявок на видачу охоронних документів з метою захисту

прав інтелектуальної власності. Поступово формується
інноваційна культура населення та зростає частка осіб, що
здебільшого на засадах фрілансерства реалізують свій тру�
довий потенціал в сфері ІТ�технологій. Однак технологі�
зація трудопотенційних компонент в Україні є дуже слаб�
кою. У результаті спостерігається ситуація, коли у фазі
формування населення України є конкурентоспроможним
на фоні розвинених суспільств, однак у фазах викорис�
тання (на фоні слабкої технологічної оснащеності робо�
чих місць) і фазі розвитку (на фоні демотивації неперерв�
ного навчання, інноваційної діяльності) така якісна влас�
тивість трудового потенціалу суттєво понижується.

Якщо реально оцінювати можливості України у за�
безпеченні технологічного прориву, то лише за рахунок
нових підходів використання і розвитку її трудового по�
тенціалу така ціль може бути реальною у досягненні.
Наразі структурні трансформації використання трудо�
вого потенціалу передбачають орієнтацію на освітньо�
кваліфікаційні характеристики, однак, нажаль, їх якіс�
на вимірність вимагає суттєвого покращення. Також за�
лишаються актуальними психо�фізіологічні характери�
стики працеактивного населення. Високою є частка осіб,
зайнятих у шкідливих умовах праці — близько 30% від
облікової кількості штатних працівників працюють в
умовах, що не відповідають санітарно�гігієнічним нор�
мам, і це офіційні дані [15, с. 266]. Численними дефор�
маціями відзначаються морально�етичні трудопо�
тенційні характеристики зі схильністю до корупції, не�
добросовісного виконання професійних обов'язків і т.д.
На фоні таких тенденцій трансформація результатів
використання трудового потенціалу населення в конку�
рентоспроможний інноваційний продукт є мало ймові�
рною. Виникає замкнений цикл демотивації інновацій�
ної діяльності працеактивного населення та низького
рівня інноваційності національної економіки.

Щоб долати таку ситуацію, слід чітко декларувати
пріоритетність використання трудового потенціалу в
спричиненні прогресивних змін, що забезпечать якісний
перехід до стандартів розвинених інформаційних еко�
номік. Вважаємо, що в Україні це можна забезпечити,
дотримуючись наступного алгоритму дій:

1. Цільове стимулювання малого бізнесу в знаннє�
містких сферах діяльності з підтримкою стартап�про�
ектів, підготовкою фахівців за рахунок державного за�
мовлення для відповідних сфер зайнятості;

2. Впровадження спеціального режиму інноваційно�
го бізнесу і зайнятості в окремих територіях, які надалі
можуть слугувати базисом створення інноваційних
технопарків, технополісів, наукоградів, інших інновац�
ійних просторових форм.
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Таблиця 1. Характер впливу технологічної компоненти на структуру трудового потенціалу суспільства

Розроблено автором.
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3. Підтримка добросовісного конкурентного сере�
довища у сфері використання і розвитку трудового по�
тенціалу зайнятих у знаннємістких сферах діяльності.

4. Адаптація досвіду інноваційної векторності роз�
витку пріоритетних знаннємістких сфер на інші, більш
ресурсомісткі, сфери діяльності, в тому числі з долан�
ням проблеми високого рівня зносу основних засобів та
низької продуктивності праці.

Насправді механізм підвищення ефективності вико�
ристання трудового потенціалу населення як основно�
го рушія інноваційних змін є доволі простим. Його ре�
альність вимагає політичної волі та об'єктивної підтрим�
ки малого бізнесу, котрий в Україні дійсно здатний транс�
формувати поточний хід деформованих прогресивних
змін, що лише поглиблюють зовнішню ресурсну за�
лежність країни.

Отже, новітні умови розвитку інформаційного су�
спільства спричиняють модифікацію структури трудово�
го потенціалу, в якій вирізняються нові компоненти. Се�
ред них — технологічна, яка доводить значимість вико�
ристання автоматизованих і роботизованих систем у ході
людської діяльності з суттєвим покращенням її резуль�
тативності, частковою чи повною заміною окремих її
видів і функцій. Україна, щоб не погіршити свої відста�
ючі позиції, повинна переорієнтовувати пріоритети ви�
користання трудопотенційних характеристик населення
зі стимулюванням створення інноваційних робочих місць.
Рушієм у цьому плані на фоні гострого браку бюджет�
них ресурсів має бути малий бізнес. Для цього необхідна
політична воля з реальним застосуванням пільгових сти�
муляторів хоча б на обмежений період часу. Враховуючи
динамічну прогресивність сфери ІТ�технологій, інших
знаннємістких видів економічної діяльності, наслідкова
віддача таких заходів буде відчутна у найкоротшому часі.
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