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ДЕТЕРМІНАНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розкрито сутність інтелектуалізації людського капіталу як наукової економічної 
категорії. Визначено детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності. 
Сформовано концептуальні основи визначення рівня інтелектуалізації людського капітал на основі оцінки 
його детермінантів.
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Summary. The article reveals the essence of intellectualization of human capital as economic category. Identified 
determinants of intellectualization of human capital in the labor process. Formed the conceptual basis for the determi-
nation of the level of intellectualization of human capital on the basis of an assessment of its determinants.
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сучасного трудового процесу та підтримувати кон-
курентоспроможність на ринку. Інтелектуалізація 
праці — підвищення вагомості інтелектуальної ді-
яльності персоналу, рівня інтелекту, професійних 
та загальноосвітніх знань, які використовуються 
в процесі трудової діяльності та забезпечують со-
ціально-економічний розвиток підприємства на 
основі підвищення продуктивності використання 
людського капіталу.

Таким чином, інтелектуалізація людського 
капіталу як наукова економічна категорія — це 
процес поступового підвищення інтелектуально-
го рівня людського капіталу на основі синтезу ін-
формації, знань, умінь і навичок окремого індиві-
да, що відбувається задля відповідності сучасним 
умовам та отримання соціально-економічного 
ефекту від їх застосування. Результатом процесу 
підвищення інтелектуалізації праці виступають 
розвиток та підвищення продуктивності викорис-
тання людського капіталу, що визначають ефек-
тивність діяльності підприємства.

На думку автора, до складових, що детерміну-
ють процес інтелектуалізації людського капіталу, 
слід віднести творчу активність, компетентність, 
освітній рівень та оперативність персоналу, а та-
кож рівень емоційного інтелекту. Оцінка вищеза-
значених детермінантів дає змогу виявити рівень 
інтелектуалізації людського капіталу в процесі 
трудової діяльності, що, у свою чергу, обумовлює 
ступінь продуктивності його використання.

Людський капітал як результат нагромаджен-
ня навичок, здібностей, знань, психологічних 
якостей людини використовується для отриман-
ня корисного результату за допомогою інтелекту-
альної праці.

Інтелектуальна діяльність поєднує два 
взаємопов’язані аспекти: репродуктивний — 
спрямований на вирішення стандартних завдань, 

Постановка проблеми. В умовах інтелектуа-
лізації сучасного виробництва людський капітал 
виступає стратегічним чинником розвитку під-
приємства, який стимулює зростання продук-
тивності праці, підвищення якості продукції та 
формує конкурентні переваги на ринку. Іннова-
ційноорієнтовані підприємства повинні забез-
печувати не лише ефективне використання люд-
ського капіталу, але й сприяти розвитку творчих, 
новаторських якостей працівників, активізації 
їхньої інтелектуальної діяльності через систему 
професійного навчання, підвищення кваліфікації 
та мотивації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блематиці інтелектуалізації людського капіталу 
та його використання присвячено праці багатьох 
вчених-економістів, таких як В. П. Антонюк, 
В. В. Близнюк, Н. Богацька, С. В. Волошина, 
О. М. Головінов, О. А. Грішнова, Т. В. Давидюк, 
О. В. Захарова, С. Г. Климко, Н. В. Коваленко, 
Н. Б. Кузнецова, А. П. Лазарева, О. С. Мороз, 
О. О. Наумова, О. В. Толмачова, Н. В. Ушен-
ко, О. М. Фіщенко, М. І. Хромов, О. М. Чечель, 
Т. А. Ящук та інші.

Мета статті — визначити детермінанти інте-
лектуалізації людського капіталу підприємства, 
оцінка яких надасть змогу виявити рівень інте-
лектуалізації людського капіталу у процесі трудо-
вої діяльності, що, у свою чергу, обумовлює сту-
пінь продуктивності його використання.

Виклад основного матеріалу. Прискорений 
розвиток науково-технічного прогресу і швидке 
старіння професійних знань і навичок значним 
чином визначають роль процесу інтелектуаліза-
ції. Такі умови призвели до того, що у всіх сферах 
людської діяльності збільшилась частка розумової 
праці — основи інтелектуалізації праці. Цей про-
цес допомагає підприємству відповідати вимогам 
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досягнення заданих результатів, застосування 
відомих алгоритмів та типових засобів; творчий 
(продуктивний) — спрямований на вирішення 
нестандартних завдань, які вимагають створення 
нових (неповторних, оригінальних, унікальних) 
або нестандартного застосування відомих засобів 
у принципово нових ситуаціях, які не мають ана-
логів у минулому.

Творча (продуктивна) праця спрямована на 
створення і впровадження інновацій. Водночас 
її результатом є не лише новий інтелектуальний 
продукт, а й інтелектуальний розвиток самої осо-
бистості.

Поєднуючи творчу і репродуктивну складові, 
інтелектуальна діяльність втілюється і виявляєть-
ся у певних результатах — інтелектуальних про-
дуктах. Слід зауважити, що не існує абсолютно 
творчого результату, водночас не існує інтелек-
туального продукту, отриманого без мінімальних 
творчих зусиль. На думку Т. Стюарта, інтелекту-
альна діяльність, виступаючи сутнісною основою 
створення інтелектуального продукту, несе в собі 
ще два важливих аспекти: у її процесі відтворю-
ється персоніфікований інтелектуальний капітал 
та інтелектуальний розвиток особистості, які ви-
ступають найважливішими мотиваційними фак-
торами трудової діяльності [1, с 164–168].

Процес інтелектуалізації Т. Стюарта — онто-
генетичний процес використання та формування 
інтелектуально значущих можливостей і здібнос-
тей. Він обумовлений появою в трудовій діяльнос-
ті великої кількості завдань з «розмитою» структу-
рою, що вимагають нестандартних інноваційних 
підходів і рішень в різних аспектах професійної 
діяльності. Це висуває на перший план інтелекту-
альні затрати (з виробництва знань, інформації), 
що призводить в результаті до зміни функціональ-
ної структури праці [2, с 108].

Творчу активність слід розглядати не лише як 
процес реалізації новаторських здібностей пра-
цівників; вона проявляється в усіх видах трудової 
діяльності і виступає невід’ємною частиною ви-
конання будь-яких виробничих операцій. Навіть 
фізична праця із чітко відпрацьованим алгорит-
мом дій потребує певних проявів творчої актив-
ності та вміння діяти у нестандартних ситуаціях. 
Використання ситуаційних підходів, раціоналі-
зація трудового процесу, ініціативність в роботі, 
креативність при виконанні завдань, власне ба-
чення виходу зі складних ситуацій, здатність са-
мостійно приймати рішення, якість виконання 
поставлених завдань слід відносити до показників 
творчої активності, а отже, інтелектуалізації пра-
ці, і як слідство, свідченням певного рівня інте-
лектуалізації людського капіталу.

У контексті інтелектуалізації людського капі-
талу, найважливішим елементом якого у сучасних 
умовах є розвиток персоналу, стає необхідним роз-

глянути рівень професійної компетентності пра-
цівників підприємства. Сучасний технологічний 
прорив у розвитку виробництва, рівень глобаліза-
ційних процесів у економіці, зростання на цьому 
підґрунті конкурентної боротьби викликали по-
требу в постійному підвищенні професійного ста-
ну працівників усіх рівнів, розвитку їх різних ком-
петенцій, починаючи з володіння професійними 
знаннями до здібності креативного мислення.

Під компетентністю слід розуміти спромож-
ність кваліфіковано впроваджувати діяльність, 
виконувати завдання або роботу. Компетентність 
складається із певного набору знань та навичок, 
що дають змогу працівникові ефективно діяти 
або виконувати певні функції, спрямовані на до-
сягнення певних стандартів у професійній галузі 
або діяльності [3, с. 203]. Також компетентність 
слід розглядати як спроможність кваліфіковано 
здійснювати діяльність, специфічну здатність лю-
дини ефективно виконувати конкретну діяльність 
у певній предметній галузі: вузькоспеціалізовані 
знання; предметні навички; способи мислення; 
використання знань та умінь на робочому місті на 
рівні встановлених вимог [4, с. 37].

Таким чином, професійна компетентність, 
що виступає суттєво важливим показником інте-
лектуалізації людського капіталу підприємства, 
характеризується рівнем професійних знань та 
вмінням реалізувати їх у процесі трудової діяль-
ності, тим самим підвищуючи рівень інтелектуа-
лізації праці.

Будь-який вид людської діяльності потребує 
певної долі інтелектуального вкладу. Інтелекту-
альний розвиток в першу чергу формується в про-
цесі освіти, що допомагає отримати нові знання, 
розширити та вдосконалити вже здобуті. Високий 
освітній рівень є не тільки гарантом інтелектуаль-
ного розвитку його власника, а й запорукою ін-
телектуалізації праці підприємства та підвищення 
загальної ефективності його діяльності.

Управління розвитком персоналу сприяє 
ефективному використанню людського капіталу, 
підвищенню соціальної та професійної мобіль-
ності особистості. Розвиток персоналу є одним із 
найважливіших напрямів раціонального функціо-
нування будь-якої організації, її конкурентоспро-
можності на ринку. Одночасно розвиток персоналу 
сприяє підвищенню рівня конкурентоспромож-
ності самих працівників на ринку праці. Вони, під-
вищуючи свій рівень кваліфікації чи опановуючи 
нову професію або спеціальність шляхом засвоєн-
ня нових знань, умінь і навичок, одержують додат-
кові можливості для планування трудової кар’єри.

Наступний детермінант, що характеризує рі-
вень інтелектуалізації людського капіталу, — це 
оперативність. Оперативність працівника можна 
охарактеризувати як його спроможність швидко 
включатися в трудову діяльність, легко переходи-
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ти від виконання одного завдання до іншого, до-
водити почату справу до кінця, приймати рішен-
ня та вміло діяти у мінливих умовах.

Володіння унікальними знаннями та здібнос-
тями працівника стають умовою підвищення його 
соціального статусу та конкурентоспроможності 
на ринку праці. Крім цього, результатом реалізації 
здібностей працівника у процесі трудової діяльнос-
ті можуть стати як кількісні показники у виді про-
дуктивності праці, так і якісні, такі як реалізація 
очікувань робітника, підвищення його ділової ре-
путації, задоволення від результату власної праці.

Для повноцінної оцінки рівня інтелектуалізації 
людського капіталу правомірно застосування таких 
показників, які розкривають особистісні характе-
ристики людини, її цілеспрямованість, прагнення до 
здобуття нових знань та навичок, відповідальність, 
вміння взаємодіяти із соціальним середовищем та 
співпрацювати у трудовому колективі. Ці здібнос-
ті розглядаються в контексті концепції емоційного 
інтелекту. Реалізація індивідуальних характерис-
тик у трудовій діяльності відповідно детермінована 
емоційною складової людини та інтелектуальними 
здібностями працівника. Виявлення та активізація 
подібних внутрішніх ресурсів — достатньо склад-
на задача, викликана необхідністю пошуку нових 
резервів підвищення ефективності праці як самого 
працівника, так і організації в цілому.

Емоційний інтелект — здатність сприймати 
та розуміти прояви особистості, виражені в емоці-
ях, керувати емоціями на основі інтелектуальних 
процесів. Емоційний інтелект як компетентність 
спрямований на тлумачення емоцій (власних та 
тих, що оточують) і використання отриманої ін-
формації для реалізації власних цілей. Емоційний 
інтелект розглядається як здатність розуміти від-
носини особистості, що репрезентується в емоці-
ях, керуванні емоційною сферою на основі інте-
лектуального аналізу і синтезу.

Виходячи з визначень емоційного інтелекту, 
слід зазначити, що ця категорія виступає індиві-
дуальною інтелектуальною здатністю особистості 
оцінювати власні якісні характеристики, вияв-
ляти, розвивати та вдосконалювати потенційні 
можливості, актуалізувати їх у сфері практичної 
діяльності на основі ефективної взаємодії з гру-
пою в трудовому процесі з метою досягнення мак-
симальної результативності сумісної праці.

Автор пропонує виокремити дві сфери засто-
сування емоційного інтелекту в процесі трудової 
діяльності: особистісна та соціальна.

В основі першої покладено здатність люди-
ни розуміти себе і управляти собою. До цієї сфери 
належать: самоаналіз — здібність усвідомлювати 
власні професійні якості, виявляти можливості та 
перспективні напрями розвитку; саморозвиток — 
вміння розвивати в собі потенційні можливості, 
здобувати нові знання за допомогою навчання, пе-

ренавчання та самоосвіти; самоорганізація — здат-
ність ефективно управляти собою, вміння сплану-
вати робочий час, організувати власний робочий 
процес та мотивувати себе до праці; ассертив-
ність — здібність ясно виражати свої думки, прояв-
ляти твердість і захищати свою точку зору; самоак-
туалізація — здатність реалізувати свій потенціал, 
знання та навички в процесі трудової діяльності, 
вміння проявити себе та досягти успіхів у роботі.

Соціальна сфера стосується суспільних на-
вичок людини, тобто це здатність взаємодіяти з 
людьми та ефективно співпрацювати в трудово-
му колективі. Вона включає такі елементи: емпа-
тію — здатність розуміти відчуття іншої людини, її 
мотиви поведінки та цілі; адаптивність — вміння 
бути гнучким, знаходити компроміси у конфлікт-
них ситуаціях, прилаштовуватися до мінливих 
обставин, швидко реагувати на появу проблем, 
знаходити шляхи їх ефективного та оптимально-
го вирішення; самопрезентація — це управління 
враженням про себе за допомогою своєї поведін-
ки, процес формування уявлення або враження 
про себе у соціальному середовищі; комуніка-
тивність — здатність ефективно проводити ділові 
переговори, долати комунікативні бар’єри та зна-
ходити взаєморозуміння зі співробітниками, під-
леглими та керівництвом.

Таким чином, емоційний інтелект, будучи 
науковим напрямком, покликаний вирішувати 
завдання на рівні конкретної особистості, трудо-
вого колективу та підприємства в цілому. Рівень 
розвитку емоційного інтелекту виступає вагомим 
показником стану інтелектуалізації людського ка-
піталу та вказує на ступінь ефективності його ви-
користання в процесі трудової діяльності.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. На сьогоднішній день все більше загострю-
ється важливість інтелектуалізації праці, а для 
цього необхідним стає звернення особливої уваги 
на процес інтелектуалізації людського капіталу. 
Сучасний розвиток техніки та технологій викли-
кали суттєві зміни у процесі трудової діяльності, 
виробничий процес вимагає працівників нової 
якості, які здатні творчо підходити до виконання 
завдань, проявляти високий рівень компетент-
ності, швидко та якісно виконувати виробничі за-
вдання, володіти високим рівнем професійних та 
загальноосвітніх знань, постійно розвиватися та 
удосконалювати власні знання та навички, вміти 
адаптуватися в мінливому ринковому середовищі.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ТУРИЗМУ 
ШЛЯХОМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРИСТСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Анотація. Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств сфери туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів, їх запровадження у роботу та 
просування на ринок.

Ключові слова: туристський продукт, інновація, тур.

Summary. The article is devoted to actual problems of increase of competitiveness of enterprises in the sphere of 
tourism, through the development of innovative tourism products and their implementation in the work and market 
promotion.

Key words: tourist’s product, innovation, tour.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку світової економіки все більшої потужності 
набуває сфера послуг. Туристська галузь є однією 
із найприбутковіших та має великий потенціал 
для подальшого розвитку. Кількість туристів що-
року зростає. А прибуток від діяльності туристич-
них підприємств має для держави мультипліка-
тивний ефект, адже сприяє розвиткові більшості 
супутніх галузей народного господарства.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку ту-
ристських послуг конкурентоспроможним стане 
лише те підприємство, яке постійно досліджує 
потреби споживачів та формує нові туристські 
продукти, які б максимально задовольняли ці по-
треби та мали б відповідний ціновий рівень. Отже, 
розробка інноваційних турів повинна стати базою 
для побудови ефективної роботи туристичної фір-
ми та забезпечити її конкурентоспроможність на 
ринку туристських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним окресленням питань інноваційних 
туристських продуктів присвячені роботи низ-
ку науковців, зокрема, таких як: О. Б. Голова, 
Д. Г. Степанович, С. І. Плакида, Т. Т. Тайгибова, 
А. Д. Каурова, А. Д. Чудновський, Н. І. Івано-
ва, Н. Б. Біржаков, Ю. Ф. Волков, І. Н. Воронін, 
О. С. Адамова [1–3, 5–8, 11–14] та інші.

Метою статті є розробка шляхів підвищення 
ефективності діяльності туристського підприєм-
ства шляхом розробки та впровадження іннова-
ційних турпродуктів в асортимент туристського 
підприємства.

Виходячи з мети статті поставлено низку за-
вдань:

1. Визначення теоретичних аспектів дослі-
дження: понять туристського продукту, іннова-
ційності, інноваційного туристського продукту.

2. Аналіз туристського ринку України для ви-
значення перспектив розробки і запровадження 
інноваційних турів.

3. Обґрунтування економічної та конкурент-
ної доцільності розробки та реалізації інновацій-
них турів.

4. Визначення можливостей до підвищення 
ефективності роботи та конкурентоспроможнос-
ті вітчизняних туристських підприємств шляхом 
розробки й запровадження інноваційних турист-
ських продуктів.

Виклад основного матеріалу. Туристська га-
лузь у структурі світового господарства має значні 
перспективи розвитку. Туризм виходить на рівень 
однієї із найпрогресивніших галузей економіки, 
при цьому стає її своєрідним локомотивом. Адже 
науковцями за результатами аналізу статистичних 
даних доведено, що галузь туризму створює муль-
типлікативний ефект росту валового національ-
ного продукту регіону і країни в цілому, що може 
забезпечити економічний розвиток та соціально-
економічне зростання в країні, сприяючи росту 
інших галузей економіки. Зокрема, бурхливий 
розвиток туристської галузі позитивно впливає 
на показники галузі будівництва, сільського гос-
подарства, харчової промисловості, транспорту та 
інших сфер господарської діяльності. Оскільки у 

© О. І. Угоднікова, 2015



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 61.31, 72.29 Width 504.22 Height 601.22 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         54
         CurrentPage
         57
              

       CurrentAVDoc
          

     61.3119 72.2886 504.2216 601.2225 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     3
     4
     3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



