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Анотація. У статті проаналізовано 
трансформацію трудової діяльності від 
індустріальної до постіндустріальної епохи. 
Досліджено динаміку зміни зайнятості на-
селення в Україні. Виокремлено основні риси 
суспільства знань. Визначено основні показники 
формування сфери інтелектуальної праці.

Аннотация. В статье проанализирована 
трансформация трудовой деятельности от 
индустриальной к постиндустриальной эпохе. 
Исследовано динамику изменения занятости 
населения в Украине. Выделены основные черты 
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населения.

Постановка проблеми. Сьогодні розбудова 
суспільства знань стає викликом для подальшо-
го розвитку України як конкурентоспроможної 
держави. Здатність до генерації, використання та 
розповсюдження нових знань є основою конку-
рентоспроможності національної економіки та 
базовою передумовою прискореного інтенсив-
ного соціально-економічного зростання. Перед 
українським суспільством постає нагальна по-
треба в поступовому переході до інноваційної 
моделі розвитку економіки України, основою 
якої стають знання. Саме спроможність до про-
дукування, накопичення та ефективного вико-
ристання знань надають новітній економіці кон-
курентні переваги.

Основу розвитку будь-якої економічної систе-
ми складає трудова діяльність кожного індивіда. 
Економіка знань не є винятком, однак у нових со-
ціально-економічних умовах відбувається транс-
формація поняття трудова діяльність, яке набу-
ває нових рис і властивостей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблему економіки знань висвітлювали в своїх 
роботах вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Чухно, 
С.  Вовканич, В. Геєць, Л. Федулова, Ю. Бажал, 
М. Данько, Л. Мусіна, В. Дем’яненко, І. Курило, 
В. Семиноженко, М. Долішній, С. Злупко, Л. Се-
мів, Ф. Хаєк, Й. Шумпетер, Ф. Махлуп, П. Друкер, 

В. Іноземцев, В. Макаров, В. Данилов, В. Полте- Данилов, В. Полте-Данилов, В. Полте-
рович, Г. Кошева, А. Козирьов. На тлі цих дослі-
джень активізувалося вивчення з різних ракурсів 
трудової діяльності. Трудову діяльність у світлі 
мотивації персоналу, людського капіталу дослі-
джували українські та зарубіжні вчені: А. Сміт, 
Дж. Кейнс, Б. Генкін, І. Маслова, Ю.  Одегов, 
В. Брич, Н. Шаталова, Е. Лібанова, Г. Осовська, 
А. Колот, Г. Куліков, О. Кузьмін, Д. Богиня, М. Се- Кузьмін, Д. Богиня, М. Се-Кузьмін, Д. Богиня, М. Се-
микіна, Т. Занфірова, А. Іляшенко, Я. Вітвицький, 
О. Грішнова, О. Головінова, Г. Зелінська, М. Пітю-
лич, Л. Янковська, У. Садова, Н. Слівінська, Л. Шев- Янковська, У. Садова, Н. Слівінська, Л. Шев-Янковська, У. Садова, Н. Слівінська, Л. Шев-
чук та інші.

У процесі формування економіки знань, тру-
дова діяльність видозмінюється та набуває інших 
рис. У результаті чого виникає потреба у дослі-
дженні етапів трансформації трудової діяльнос-
ті, характеристиці її основних особливостей.

Метою статті є аналіз етапів трансформації 
трудової діяльності в Україні від індустріальної 
епохи до побудови суспільства знань.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. На сьогодні поняття трудової діяльності 
не є чітко сформульованим та дослідженим. У 
радянській літературі цю економічну категорію 
трактували, як матеріальний фізичний процес 
перетворення предметів на продукти матеріаль-
ного виробництва [1]. Інші науковці, економіс-
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ти ототожнюють поняття трудової діяльності та 
праці. 

Ми вважаємо, що трудова діяльність – по-
няття широке та неоднозначне, яке розуміємо, як 
вид діяльності, що ґрунтується або на договір-
них відносинах між роботодавцем та найманим 
працівником, або на базі самостійного здійснен-
ня трудової діяльності щодо виконання певних 
функціональних обов’язків, у процесі здійснення 
яких центральне місце займає особистість, її 
індивідуальні потреби та інтереси, а основним 
продуктом є вміння набувати, застосовувати 
та реалізовувати знання.

Аналіз сучасних світових тенденцій транс-
формації сфери зайнятості, свідчить про вио-
кремлення трьох головних напрямків трансфор-
мації трудової діяльності в умовах переходу до 
економіки знань: модифікація існуючих профе-
сій, заміна певних професій автоматизованими 
системами, поява нових професій.

Трудова діяльність безумовно залежить від 
економічного розвитку держави, а тому зміна та 
розширення видів трудової діяльності відбува-
ється разом із еволюцією економічної системи.

Е. Тоффлер у своїй праці «Третя хвиля» (1980 р.) 
запропонував схему суспільного розвитку, яка 
складалася з трьох «хвиль»: сільськогосподар-
ська цивілізація – існувала до Нового часу; інду-
стріальна цивілізація; епоха інформації і знань 
(з кінця XX ст.). Основною метою трудової ді-
яльності в епоху розвитку аграрної та індустрі-

альної цивілізацій, на думку Тоффлера, було 
необмежене економічне зростання та нарощу-
вання матеріальних благ. В основу третьої хвилі 
покладено принцип обмеженого, збалансованого 
зростання. Перехід до цієї стадії розвитку сус-
пільства обумовлений гуманізацією всіх сфер 
життя людини на основі впровадження новітньої 
комп’ютерної техніки, що дозволяє максимально 
індивідуалізувати суспільні процеси та трудову 
діяльність індивідів [2].

В. Іноземцев у своїй фундаментальній роботі 
«За межами економічного суспільства» поділяє 
історію розвитку цивілізації на три епохи, кож-
ній з яких був притаманний певний тип трудо-
вої діяльності. У доекономічну епоху основним 
типом діяльності була дотрудова активність, що 
дозволяла людині протистояти природі і бороти-
ся за виживання. Економічна епоха заснована на 
праці як доцільній діяльності зі створення бла-
гополуччя, матеріальних цінностей і безпечно-
го середовища для людської життєдіяльності. В 
останні два десятиріччя ХХ ст. почали з’являтися 
ознаки постекономічної діяльності. На думку 
В. Іноземцева, їх проявом були якісні зміни ха-
рактеру діяльності людей. Цю діяльність автор 
називає творчістю, що за своїми сутнісними ха-
рактеристиками принципово відрізняється від 
трудової діяльності в її традиційному розумін-
ні [3]. Еволюція періодів у порівнянні поглядів 
Е. Тофлера та В. Іноземцева відображена автором 
у вигляді блок-схеми на рис. 1.
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Рис. 1. Еволюція періодів у порівнянні поглядів Е. Тофлера та В. Іноземцева



180 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (12) 2013

CОЦІАЛЬНІ ТА ТРУДОВІ ВЕКТОРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Основною умовою виробництва та здійснен-
ня трудової діяльності стає знання. Традиційні 
«фактори виробництва» (природні ресурси, ро-
боча сила і капітал) не зникли, але перетвори-
лися в другорядні. Ці ресурси можна викорис-
товувати, причому без особливих витрат праці, 
якщо є необхідні знання. Знання в новому його 
розумінні означає реальну корисну силу, засіб 
досягнення соціальних і економічних результа-
тів. Наприклад, промислова революція проникла 
в усі сфери життя і набула всесвітнього масшта-
бу за 100 років (від середини ХVІІІ до середини 
XIX століття); революція в продуктивності праці 

досягла такого самого широкого масштабу за сім 
десятиріч (від 1880 р. до кінця Другої світової ві-
йни); революція в управлінні продемонструвала 
ті самі результати менш ніж за 50 років (від 1945 
по 1990 рр.) [4].

Оскільки зміна та поява нових видів трудової 
діяльності найбільш інтенсивніше почала відбу-
ватися у ХХ ст., тому у своєму дослідження ми 
спробуємо простежити еволюцію видів трудової 
діяльності саме в цей період. 

На нашу думку, у ХХ ст. слід виділити такі 
періоди еволюції трудової діяльності в Україні у 
ХХ ст. – поч. ХХІ ст. (табл. 1).

Таблиця 1
Еволюція трудової діяльності в Україні у ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

Період Часові межі Структура зайнятих

розвиток індустріальної 
епохи

поч. ХХ ст. –
 до 30-хх. рр.

74 % – с/г, 11 % – промисловість, 9 % – торгівля і транспорт, 
6% – інші галузі

розквіт індустріальної 
епохи

30-ті рр. – 
кін. 70-х рр.

42,7  % – с/г, 38,8  % – промисловість (70 % у важкій про-
мисловості), 18,5 % – сфера торгівлі, послуг, державного 
управління

занепад індустріальної 
епохи

поч. 80-х рр. – 
сер. 90-хх рр.

20,1 % – с/г, 40,2 % – промисловість, 40 % – сфера обслуго-
вування 

перехідна постіндустрі-
альна епоха

сер. 90-хх рр. – 
поч. ХХІ ст.

15,5 % – с/г, 17,6 % – промисловість, 63 % – сфера послуг 
(торгівля, транспорт, державне управління, освіта, охоро-
на здоров’я, фінансова діяльність), 4 % – інші галузі

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6; 7]

Розвиток індустріальної епохи розпочався 
із широкого впровадження здобутків науково-
технічного прогресу, зміни структури та профе-
сійної зайнятості населення. Наприкінці ХІХ ст. 
структура зайнятих виглядала приблизно таким 
чином: близько 74 % населення було зайнято у 
сільському господарстві, 11 % – у промисловості, 
9 % – у торгівлі і транспорті та 6 % припадало 
на зайнятість у інших галузях [5]. Аналогічна 
структура зайнятості була характерна і для ін-
ших регіонів України з незначною диференціа-
цією на промислові райони, де зростала частка 
зайнятих у промисловому виробництві. Осно-
вна частина населення здійснювала трудову ді-
яльність, яка не вимагала специфічних знань, а 
необхідні навички передавалися із покоління в 
покоління або здобувалися в процесі роботи. Це 
було характерно як для селян, де діти з раннього 
дитинства привчалися до сільськогосподарської 
роботи, так і для людей, які здійснювали кус-
тарне промислове виробництво у власних цехах 
чи майстернях. Лише із початком науково-тех-

нічного прогресу та промислової революції, що 
супроводжувалися укрупненням промислових 
підприємств, постала потреба у кваліфікованій 
робочій силі, яка здатна управляти виробничими 
процесами та керувати новими механізмами.

Починаючи з 20-х рр. розпочався процес ак-
тивної індустріалізації, а вже наприкінці 30-х р. 
внаслідок індустріалізації Україна посіла друге 
місце в Європі (після Німеччини) з виплавки ча-
вуну, четверте місце у світі з видобутку вугілля. 
Інтенсивний розвиток промисловості досягався 
за рахунок масового залучення трудових ресур-
сів, особливо із сільських територій. Саме в цей 
період починають виникати нові види трудової 
діяльності, пов’язані з промисловим виробни-
цтвом та інтенсивним видобутком корисних ко-
палин. 

Розквіт індустріальної епохи розпочався піс-
ля ІІ світової війни і супроводжувався процеса-
ми інтенсивної індустріалізації. Так на початку 
1950-х рр. у промисловості, будівництві, на тран-
спорті було зайнято уже 38,8 % працівників, про-
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довжувала зберігатися висока частка зайнятих у 
сільському господарстві – 42,7 %, а у сфері торгів-
лі, послуг, державного управління кількість пра-
цюючих залишалася незначною – 18,5 %.

Інтенсивний розвиток промислового вироб-
ництва потребував залучення великої кількості 
робочої сили та сприяв поширенню нових ви-
дів трудової діяльності, які здебільшого були 
пов’язані із розвитком нових галузей та впро-
вадженням нових технологій у промисловості, 
а сам процес трудової діяльності вимагав вели-
ких фізичних затрат. Впровадження нових про-
мислових виробництв потребувало не просто 
великої кількості робочої сили, а робочої сили 
із певними освітніми та кваліфікаційними на-
виками. Уже в цей період починає розвиватися 
профтехосвіта, яка була спрямована на швидку 
підготовку кваліфікованих працівників, які за 
мінімальний термін здобували основи професій-
ної трудової діяльності.

Негативним показником було повільне впро-
вадження досягнень науково-технічного прогре-
су. Винахідництво недостатньо стимулювалося 
матеріально, практично не існувало патентного 
права. Спостерігався дисбаланс у розвитку різ-
них галузей, оскільки найшвидше зростали фон-
доємні галузі важкої промисловості. Не задо-
вольняла потреби населення у повному обсязі 
сфера послуг, відставали від потреб зв’язок, жит-
лове будівництво.

За даними перепису населення 1959 р., пи-
тома вага селянства, зайнятого у колгоспному 
виробництві, у структурі зайнятого населен-
ня республіки знизилась до 44,7 %. У цілому 
до 1989 р. серед зайнятого населення України 
відносна чисельність колгоспників скоротилася 
у 3,4 рази, що частково було пов’язано із най-
нижчою матеріальною винагородою за трудову 
діяльність серед селян. Інтенсивний розвиток 
промисловості у 50–60-і рр. ХХ ст. спричинив 
стрімке зростання абсолютної та відносної 
чисельності робітників: з 1959 по 1970  рр. 
кількість робітників збільшилася на третину, і 
серед працюючого населення вони становили 
вже 51,8  %. У 1960–70-х рр. швидшими темпа-
ми відбувалося зростання відносної чисельності 
робітників в аграрних областях. 

Одночасно зі зростанням частки зайня-
тих у промисловості у загальній структурі 
зайнятості понад 70  % працівників було зо-
середжено у важкій промисловості, 41,3  % у 
машинобудівній та електротехнічній, 39  % у 
військово-промисловому комплексі, водночас на 

легку промисловість припадало лише 10,6 %, а на 
харчову – 9,6 % [7].

До кінця 70-х рр. ХХ ст. відбулося зменшен-
ня темпів росту чисельності кваліфікованих 
робітників, передусім серед зайнятого населен-
ня. Уповільнення темпів росту кількості зайня-
тих робітників супроводжувалося зростанням 
абсолютної і відносної чисельності службовців, 
що було наслідком прискореного розвитку 
нематеріальних сфер виробництва. У 1989 р. 
кількість службовців збільшилась до 26,5 % від 
усього населення УРСР, і вони становили майже 
третину усіх осіб, працюючих на виробництві. 
Особливо швидко відбувалося зростання 
кількості виробничо-технічної інтелігенції [8]. 
Загалом за період від 1920-хх рр. до 1960-х рр. 
ХХ ст. спостерігалося зростання працезатратних 
видів діяльності, які вимагали значної фізичної 
витримки та мінімум знань. Поширеними були 
гірничі спеціальності (гірник, гірник підземний), 
столяр, муляр, електрогазозварник, автослюсар, 
електрослюсар, газорізальник, машиністи різної 
кваліфікації, бурильники, сталевари. У 60–70-ті 
рр. почали поширюватися професії, пов’язані із 
науковою діяльністю. Саме в ці роки відбувається 
масовий розвиток провідникового зв’язку, радіо 
та телемереж і набувають популярності професії, 
пов’язані з їх ремонтом та обслуговуванням 
(теле-, радіо майстра, звукорежисера та ін.).

Готували фахівців робітничих професій пере-
важно у закладах професійно-технічної освіти. 
Відбулося збільшення кількості професійно-тех-
нічних навчальних закладів та випускників у них. 
У період з 1959 по 1989 рр. відбулося зростання 
кількості осіб, що мали неповну вищу освіту, – з 
55 до 179 осіб (у розрахунку на 1000 населення). 
Натомість кількість осіб з вищою освітою у 1959 р. 
становила лише 21 особа на 1000 населення. 

З переходом до ринкових відносин починає 
зменшуватися кількість осіб із неповною вищою 
освітою, натомість зростає кількість працівників 
із повною вищою освітою. З 1989 по 2001 рр. кіль-
кість осіб з неповною вищою освітою зменшилась 
від 179 до 177 осіб. У міських поселеннях цей по-
казник скоротився з 218 до 204 осіб, у сільських 
поселеннях відбулось зростання цього показни-
ка  – з 101 до 119 осіб. Цей процес пояснюється 
тим, що у період економічної кризи 90-х рр. у 
країні попит на робітничі професії, а відповідно і 
професійно-технічну освіту, знизився. Зниження 
такого попиту, відсутність нормативно-правової 
бази, яка б дозволила швидко зреагувати на мін-
ливі умови, призвели до зниження питомої ваги 
цього виду освіти [9].
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Занепад індустріальної епохи. Із переходом 
до ринкових відносин у 90-ті рр. популярності 
починають набирати нові види діяльності еко-
номічного, фінансового та юридичного спряму-
вання. Також в цей же час престижною стає про-
фесія журналіста. Адже до цього, в XX ст., для 
того, щоб стаття була опублікована, журналістам 
доводилося пройти схвалення не тільки редакто-
ра, але і цензора, а за політично некоректні ви-
слови цілком можна було потрапити у в’язницю.

Разом із розпадом Радянського Союзу Україна 
успадкувала деформовану структуру зайнятості. 
У 1990 р. у виробничому секторі було зайнято 
73,8  % працюючого населення, а на невиробни-
чу сферу припадало лише 26,2 % зайнятих. Най-
швидшими темпами зростала зайнятість у про-

мисловості, починаючи від 38,8 % у 1980 р. до 40,2 % 
у 1990 р., натомість у інших галузях економіки 
кількість зайнятих збільшувалась повільніше або 
навпаки зменшувалася. Такі диспропорції спри-
чинили складність переорієнтації робочої сили 
та пристосування трудової діяльності до нових 
економічних реалій.

У 1990 рр. у сільському господарстві було за-
йнято 20,1 % працюючого населення, у промис-
ловості 40,2 % та ще 40 % припадало на сферу об-
слуговування (рис. 2). У економіці нашої країни 
спостерігались суттєві диспропорції у структурі 
зайнятості, оскільки у той же час у промислово 
розвинутих країнах кількість зайнятих у сіль-
ському господарстві становила 9 %, у промисло- %, у промисло-%, у промисло-
вості 33 %, а на сферу послуг припадало 58 % [7].
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Рис. 2. Структура зайнятих у 1990 р., % [10]

В умовах ринкової економіки попит і про-
позиція на ринку праці на певний вид трудової 
діяльності почали визначатися глобальними 
тенденціями розвитку економіки та надзвичай-
но швидким інформаційно-технологічним про-
гресом. В Україні у зв’язку зі становленням рин-
кової економіки, ростом комерційних структур 
(банків, страхових і рекламних компаній, про-
мислових, будівельних і торговельних холдингів, 
приватних туристичних агенцій тощо) відбулася 
поява нових професій. В управлінні й адміністра-
тивно-виробничому забезпеченні зафіксовано 
створення робочих місць для банківських пра-
цівників, аудиторів, брокерів і дилерів, менедже-
рів-управлінців, державних службовців нового 
покоління. На рівні робочих професій у сфері по-
слуг відбулося масове створення робочих місць 

для охоронців, інкасаторів, експедиторів тощо. 
Активний розвиток сфери торгівлі, управління 
та інформаційного обслуговування сприяв по-
ширенню таких видів діяльності як комерційні 
агенти, агенти з нерухомості, туризму, банківські 
працівники, менеджери із персоналу, маркетингу, 
реклами, фінансові менеджери, офіс-менеджери. 
Зменшилась затребуваність на масові професії 
індустріального типу, зокрема інженерно-техніч-
ний персонал.

Перехідна постіндустріальна епоха. У кін-
ці ХХ століття розпочався якісно новий етап 
розвитку людської цивілізації – перехід від ін-
дустріального до інформаційного суспільства. 
Стрімкий технологічний прогрес спричинив 
зникнення багатьох спеціальностей, зокрема 
професій пов’язаних із обслуговуванням застарі-
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лих інформаційних засобів, наприклад, друкарка, 
телефоніст, друкарський складач. Натомість осо-
бливо актуальними стають професії, пов’язані 
із розвитком комп’ютерної техніки та інформа-
ційних технологій. Попит на IT спеціальності та 
спеціальності, пов’язані із обробкою інформації, 
стрімко зростає. Наприклад, популярними стали 
менеджер інформаційних систем, мережеві адмі-
ністратори, адміністратори баз даних, фахівці із 
мереж та телекомунікацій, системні аналітики. За 
прогнозами експертів на найближчі п’ять років 
найбільш затребуваними будуть ІT-спеціалісти, 
фахівці в галузі туризму, страхування, інженери, 
медики, рекламісти, івент-менеджери, фахівці в 
галузі консалтингу, технологи з пошиття одягу і 
взуття, будівельні спеціальності. Зростання га-
лузі інформаційних технологій в Україні дуже 
динамічне, темпи зростання ринку програмного 
забезпечення очікуються на рівні 17% на рік. Та-
ким чином, у найближчі 5 років в ІТ-сфері про-
гнозують створення більше ніж 30 тис. нових 
робочих місць [11]. Сьогодні Україна входить у 
п’ятірку країн з найбільшим кадровим потенціа-
лом із комп’ютерних наук, а за рівнем підготовки 
кадрів з обслуговування інформаційних техно-
логій тримає лідерство в Європі. Щорічно ВНЗ в 
Україні випускають близько 50 тис. спеціалістів 
у галузі високих технологій, а за кількістю сер-
тифікованих програмістів Україна займає чет-
верту позицію в світі після США, Індії та Росії. 
Суб’єктами сфери діяльності, в яких творчість 
поєднується з практичною роботою з реалізації 
її результатів, стають працівники, які займають-
ся пошуком і прийняттям рішень при виконанні 
інноваційних, інформаційних, організаційних і 
соціальних функцій на підприємстві (керівники, 
менеджери, спеціалісти). Суб’єктами сфери без-
посереднього здійснення виробничих процесів є 
працівники, які зайняті творчим пошуком не за 
своїми посадовими обов’язками, а з власної іні-
ціативи (робочі-новатори, раціоналізатори, ви-
нахідники).

Процес переходу від ринкової економіки до 
економіки, заснованої на знаннях, супроводжу-
ється глибинними змінами у способах господа-
рювання, що породжує виникнення нових видів 
діяльності, пов’язаних із виробництвом, застосу-
ванням та впровадженням нових знань у суспіль-
не виробництво.

Зростає потреба у спеціалістах, які обслугову-
ють складну техніку. Нова електронна техноло-

гія, яка широко впроваджується майже в усі види 
економічної діяльності, змінює структуру попи-
ту на робочу силу в основному внаслідок виник-
нення та поширення нових, більш складних про-
фесій. Комп’ютеризація виробництва зобов’язує 
працівника до самостійності у прийнятті рішень, 
продукуванні ним власних ідей, що передбачає 
необхідність постійно аналізувати інформацію, 
грамотно втручатись у перебіг виробництва, пла-
нувати свої дії, передбачати і швидко вирішувати 
нестандартні ситуації. Особливо починає ціну-
ватися наявність креативного елементу у робочої 
сили, що розуміється не просто як накопичення 
нових знань та навичок у процесі трудової діяль-
ності, а вміння їх творчо застосовувати, тобто 
створювати ноу-хау. Причому йдеться не тільки 
про окремих працівників, а про колективи фірм, 
установ та закладів.

На сучасному етапі розвитку економіки дер-
жави зменшується загальна кількість зайнятого 
населення, що пов’язано із процесами депопуля-
ції та інтенсивної трудової міграції, які розпоча-
лися у 1990-х рр.

Зменшення кількості зайнятих супроводжу-
ється деформацією структури зайнятості за сек-
торами економіки. Так, у 2011 р. у промисловому 
виробництві було зайнято 14,6 % працівників, а 
у сільському господарстві – 3,5 % (рис. 3). Така 
структура зайнятості вказує на постіндустрі-
альні тенденції розвитку економіки держави, а з 
іншого боку, свідчить про недостатній розвиток 
промислового сектора економіки.

Процес інтелектуалізації праці супроводжу-
ється вивільненням низькокваліфікованих пра-
цівників, яким важко піднятися з соціального 
дна. Сьогодні найвища пропозиція на ринку пра-
ці є серед робітників технологічного обладнан-
ня та працівників найпростіших професій. Хоча 
конкуренція на ринку праці зростає, однак серед 
працівників, які володіють вищими кваліфіка-
ційними навиками та здобули відповідну освіту 
можливість працевлаштування зростає. Частині 
робітників, особливо низькокваліфікованих, на-
самперед тим, хто вміє виконувати лише рутин-
ну, шаблонну працю, важко стає знайти місце 
праці, особливо в тих галузях, де переважають 
високі технології. Люди, які не в змозі вільно чи-
тати складні креслення та обробляти інформацію 
з допомогою комп’ютера, а тим паче програмува-
ти, опиняються серед функціонально непридат-
них працівників.
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Рис. 3. Динаміка зміни зайнятості населення (1960–2011 рр.), % [12]

Однак, незважаючи на появу попиту на нові 
види діяльності, і досі затребуваними у суспіль-
стві залишаються найпростіші види трудової 
діяльності, які не вимагають високих інтелекту-
альних здібностей. Із рис. 3 видно, що у 2011 р. 
потреба на підприємствах у працівниках найпро-
стіших професій та професіоналах є практично 
однаковою – відповідно 8,5 та 9,1 тис. осіб. В умо-
вах економіки знань у зв’язку із поглибленою тех-
нологізацією та комп’ютеризацією виробництва 
потреба у працівниках найпростіших професій 
ймовірно дещо зменшиться, але не зникне.

З переходом до економіки знань в Україні спо-
стерігається тенденція до інтелектуалізації праці, 
зростає попит на інтелектуальну трудову діяль-
ність. Інтелектуальний трудовий потенціал – це 
особлива категорія працівників, які виконують 

переважно творчу працю з високим ступенем 
складності і різноманітності, продуктом якої є 
інновації, нові знання, процеси в сфері вироб-
ництва. Інтелектуальною є праця дослідників, 
вчених, педагогів, інженерів, конструкторів, ме-
неджерів, організаторів виробництва. Їх праця 
відрізняється пошуковим характером, необхід-
ністю прийняття складних рішень при виконанні 
різних інноваційних, організаційних, технологіч-
них, соціальних функцій виробництва. Одним з 
показників формування сфери інтелектуальної 
праці є кількість працівників з вищою освітою у 
загальній структурі зайнятих. В українській еко-
номіці серед усіх зайнятих – 23,9 % мають непо-
вну та базову вищу освіту, 33,5 % здобули вищу 
освіту та ще 42,6 % працівників мають нижчі 
освітньо-кваліфікаційні рівні (рис. 4).

Рис. 4. Рівень освіти найманих працівників у 2011 р., % [12]

У розрізі видів економічної діяльності най-
більша кількість зайнятих з вищою освітою 
працює у сфері державного управління – 64 %, 
фінансової діяльності – 63,9 %, авіаційному 

транспорті – 54,1 % та в освіті – 51,8 %. Нато-
мість менше ніж 20 % працівників з вищою осві-
тою зайняті у сільському господарстві, рибаль-
стві, промисловості, будівництві, готельному та 
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Рис. 5. Розподіл найманих працівників за рівнем освіти у 2000 та 2011 рр., % [12; 13]

Працівники з вищою освітою надають пере-
вагу трудовій діяльності в сфері послуг над га-
лузями, що виробляють матеріальну продукцію. 
Проблема підготовки професійно-компетентно-
го працівника стала настільки актуальною, що в 
розвинутих країнах світу державні органи акти-
візують зусилля для модернізації освіти.

Трудова діяльність та розбудова ринку праці 
на знаннєво-творчих засадах є на сьогодні однією 
з головних умов конкурентоспроможного розви-
тку економіки держави. Якщо у попередні періо-
ди велася боротьба за території, природні багат-
ства, а основні зусилля держави спрямовували 
на нарощування промислового та військового 
потенціалу, то сьогодні основна конкуренція ве-
деться за кращий інтелектуальний капітал, носіїв 
унікальних знань та навичок. Серед глобальних 
тенденцій на ринку праці сьогодні основними є: 
підвищення ролі фаху і знань у якості головних 
чинників виробництва; еволюція самої природи 
сучасних капіталістичних відносин, підвищення 
значення нематеріальних чинників виробництва, 
зростання вартості «розумової праці», брендів, 
підвищення значення технологічних ресурсів 
конкурентоспроможності. 

Перехід від технократичної до антропоцен-
тричної організації виробництва і праці супро-
воджується заміною вузької спеціалізації пра-
цівників підготовкою до діяльності в умовах 
універсалізації. Потреба інтеграції в систему 
виробництва висококваліфікованих та ініціатив-

них працівників вимагає переходу від підтри-
муючого типу навчання до інноваційного типу 
освіти.

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що 
на кожному виокремленому автором етапі трудо-
ва діяльність у постіндустріальному суспільстві 
не зможе бути повністю відмінною від трудової 
діяльності в індустріальному суспільстві, так 
само, як і трудова діяльність у знаннєвому сус-
пільстві не зможе абсолютно відрізнятися від 
трудової діяльності в індустріальному чи постін-
дустріальному суспільствах. Оскільки на кожно-
му новому етапі відбувається і буде відбуватися 
накладання нових соціально-економічних явищ 
на попередні, спостерігатиметься виникнення 
нових видів економічної діяльності та модифі-
кація окремих традиційних видів економічної 
діяльності, що в кінцевому результаті приведе 
до зміни характеру і особливостей трудової ді-
яльності. Хоча знаннєве суспільство приходить 
на зміну індустріальній системі так само, як вона 
прийшла на зміну аграрній, це не означає, що 
виробництво матеріальних благ припиниться, а 
отже в певній мірі збережеться характер праці у 
таких видах економічної діяльності, як промис-
ловість, сільське господарство.

Отже, можна стверджувати, що нові постін-
дустріальні явища, тенденції, утворення не за-
міщують попередні суспільні форми як стадії 
соціальної еволюції. Вони часто співіснують, 
поглиблюючи комплексність суспільства і при-

ресторанному бізнесі, транспортному секторі. 
Позитивною тенденцією є збільшення кількості 
зайнятих з вищою освітою в усіх сферах економі-
ки, оскільки збільшення кількості зайнятих з ви-

щою освітою у різних видах трудової діяльності є 
необхідною умовою розвитку економіки нового 
типу (рис. 5).
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роду соціальної структури. Набуваючи нової 
ролі у виробничому процесі, змінюються мето-
ди управління інтелектуальними робітниками (з 
огляду на те, що робітники виступають в якості 
фактичних власників знань, ними доводиться ке-
рувати таким чином, ніби вони є членами добро-
вольчих організацій). Вирішальним чинником 

підвищення якості інтелектуальної праці є саме 
професійно-освітній рівень працівників і постій-
не поновлення знань. В освіті реалізуються не 
тільки пізнавальні потреби людей, а й соціальні 
потреби, духовні потреби, інтелектуального роз-
витку.
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