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У статті визначено, що інтелектуальний потенціал відіграє визначальну роль в ході розвитку підприємств 
в умовах побудови інформаційного суспільства. Проаналізовано сучасний стан розвитку сфери зв’язку та 
інформатизації, а також обґрунтовано особливості інтелектуального потенціалу цих підприємств. Наведено 
структуризацію рівнів інтелектуального потенціалу та складові інтелектуального потенціалу підприємств сфе-
ри зв’язку та інформатизації.
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В статье определено, что интеллектуальный потенциал играет ведущую роль в ходе развития предпри-
ятий в условиях построения информационного общества. Проанализировано современное состояние разви-
тия сферы связи и информатизации, а также определены особенности интеллектуального потенциала этих 
предприятий. Приведены структуризация уровней интеллектуального потенциала и составляющие интел-
лектуального потенциала предприятий сферы связи и информатизации.
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In the article it is determined that the intellectual potential of playing a leading role in the development of the 
enterprises in the conditions of building the information society. The current state of development of sphere of 
communication and information is analyses and features of a mental potential of these company are defined. 
Structuring of levels of a mental potential is resulted and the structure of a mental potential of the company of sphere 
of communication and information is generated.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасне суспільство рухається до 
побудови нового типу взаємовідносин як у 
виробничій, так і в особистісній сферах. Це 
суспільство має назву інформаційного, тобто 
такого, в якому працівник виходить із безпо-
середнього процесу виробництва в інформа-
ційний простір управління цим виробництвом. 
В особистому житті також домінує інформа-
ційний обмін за допомогою сучасних інфор-
маційно-комунікаційних засобів (соціальні 
мережі, мобільна телефонія тощо). Ці осо-
бливості вносять суттєві зміни як у теоретичні 
основи економічних процесів, так і у самі 
виробничі процеси. Першорядного значення 
у побудові цього суспільства набуває рівень 
розвитку інформаційно-комунікаційних техно-
логій та підприємств сфери зв’язку як інфор-

матизації та як матеріальної бази вищеозна-
чених процесів.

Під впливом побудови інформаційного сус-
пільства змінюються поняття та структура 
потенціалу підприємства. Зокрема, суттєвого 
значення набуває не наявність трудового 
потенціалу із притаманними йому фізичними 
можливостями та кваліфікаційними нави-
чками, а рівень розвитку інтелектуального 
потенціалу як здатності працівників до само-
розвитку та ефективної взаємодії у новому 
інформаційному просторі. Особливо це сто-
сується фундаторів інформаційного суспіль-
ства – підприємств сфери зв’язку та інфор-
матизації. Необхідність переходу до нового 
формату суспільно-виробничих відносин кон-
статовано і в державній Програмі «Стратегія 
2020» [1, с. 1], де, окрім іншого, задекларо-ЕК
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вано необхідність популяризації України у сві-
товому інформаційному просторі як країни із 
високими інформаційними та інноваційними 
технологіями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку теоретичної бази інтелек-
туального потенціалу розглядаються протя-
гом останніх десятиріч багатьма вченими, до 
яких можна віднести Ю. Вороніна, С. Клімова,  
Є. Наумову, К. Рахліна [2–5]. В роботах цих 
науковців визначено категоріальний апарат та 
основні складові інтелектуального потенціалу 
підприємства. Більшість вчених схиляється 
до думки, що інтелектуальний потенціал має 
за основу рівень розвитку інтелектуальних 
ресурсів підприємства та наявні можливості 
навчання. В окремих роботах можна помітити 
тенденції до врахування здатності до сприй-
няття інновацій та можливість їх реалізації на 
підприємствах [6, с. 29].

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
наявність численних досліджень, недостат-
ньо вивченими залишаються питання визна-
чення особливостей інтелектуального потен-
ціалу підприємств, які безпосередньо беруть 
участь у побудові інформаційного суспільства 
та формують його матеріальну базу, тобто 
підприємств сфери зв’язку та інформатиза-
ції. Також дискусійним залишається питання 
структури та складових інтелектуального 
потенціалу цих підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розгляд 
особливостей інтелектуального потенціалу 
підприємств сфери зв’язку та інформатизації, 
а також визначення складових цього потенці-
алу у взаємозв’язку із різними економічними 
рівнями.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В процесі розвитку інформаційного 
суспільства відбуваються не тільки технокра-
тичні зміни способів виробництва та переда-
вання інформації. Одним з ключових аспектів 
є переорієнтація у змісті та характері праці 
людини, у змісті трудової діяльності. Ці зміни 
обумовлені повним або частковим виходом 
людини із процесу виробництва завдяки сучас-
ним засобам автоматизації та механізації та 
переходом його у площину управління інфор-
маційними процесами (подекуди дистанцій-
ного). У зв’язку з цим суттєво змінюються 
і вимоги до працівників, до їх професійної 
компетенції та інтелектуального потенціалу.

Попередні дослідження авторів показують 
[7, с. 28], що, на відміну від індустріального, в 

інформаційному суспільстві людина-носій уні-
кальних здатностей до інтелектуальної праці, 
акумулюючи знання, інформацію, навички, 
стає власником головного фактору виробни-
цтва інформаційного суспільства – знань та 
інтелектуальних здібностей. На відміну від 
здатностей до шаблонової фізичної праці, 
носії інтелектуальної складової свого трудо-
вого потенціалу ставляться до своїх продук-
тивних здатностей не тільки як до джерела 
отримання заробітної плати, але й як до капі-
талу, який може і повинен примножуватися. 
Тобто в інформаційному суспільстві, де пре-
валюють високотехнологічні виробництва, 
працівники є не стільки засобом використання 
трудових можливостей, скільки власником 
капіталу у вигляді інтелектуальних та профе-
сійних здібностей, які здатні примножуватися 
та прирощувати «ринкову вартість та конку-
рентоспроможність» працівника як елементу 
ринку праці. Таким чином, інтелектуальний 
капітал в інформаційному суспільстві пере-
творюється на першочерговий фактор ефек-
тивного працевлаштування працівника та зда-
тен виконувати функції вирішального фактору 
виробництва. Це приводить до появи нового 
економічного статусу працівника – власника 
та носія інтелектуального капіталу, – а також 
до нових соціально-економічних відносин в 
процесі труда. Ці відносини формуються не 
як традиційна оплата праці, а як плата за 
використання, утримання та розвиток інтелек-
туального потенціалу працівника.

Виходячи з проведених досліджень, авто-
рами визначено основні визначні риси тру-
дової діяльності в умовах інформаційного 
суспільства, які обумовлюють актуальність 
дослідження питань розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу підприємств:

– зміна змісту трудової діяльності у напрямі 
переходу до творчого та інтелектуального 
наповнення більшості видів праці, зростання 
вимог до інтелектуальних і творчих здатнос-
тей людини у більшості сфер економічної 
діяльності;

– заміна фізичних переміщень това-
рів, послуг та працівників інформаційними 
зв’язками;

– підвищення значущості освіти та кваліфі-
кації, а також необхідності постійних інвести-
цій у розвиток інтелектуального потенціалу;

– необхідність навчання протягом життя, 
яка обумовлена перманентним розвитком 
науково-технічного прогресу та імплемента-
цією його результатів у виробництво та осо-
бисте життя;
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– зростання рівня оплати інтелектуальної 
праці як найбільш продуктивної;

– виникнення нової якості мотивації, необ-
хідність формування нових форм мотивації, 
прийнятних для творчої праці, тощо.

Таким чином, в інформаційному суспіль-
стві інтелектуальна праця стає провідною, 
що обумовлює необхідність розвитку інтелек-
туального потенціалу підприємств. Ця обста-
вина вимагає дослідження особливостей та 
рівня розвитку інтелектуального потенціалу 
особливо тих підприємств, які є основою для 
розвитку інформаційного суспільства, тобто 
підприємств сфери зв’язку та інформатизації.

Логіка дослідження вимагає аналізу стану 
розвитку сфери зв’язку та інформатизації. 
Тому в роботі проведено аналіз відповідних 
статистичних даних [8], який показав загальне 
збільшення доходів та зростання доходів від 
тих послуг, які є новітніми (інтернет-послуги, 
IP-телебачення, мережеві сервіси тощо), 
а також збільшення обсягів поштових та 
кур’єрських послуг через активізацію інтер-
нет-торгівлі із доставкою товарів поштою. 
Основними сегментами на ринку телекомуні-
каційних послуг протягом останніх років зали-
шаються мобільний зв’язок, телефонний фік-
сований зв’язок та послуги Інтернет, спільна 
частка яких у загальних доходах від надання 
телекомунікаційних складає понад 80%  
(табл. 1).

Також можна відзначити, що, згідно з Реє-
стром операторів та провайдерів телекомуні-
кацій (станом на 2016 р.), кількість суб’єктів 
підприємницької діяльності у сфері надання 
послуг зв’язку та інформатизації становить 
понад 5 000 та постійно зростає. Таким чином, 
можна стверджувати, що у загальнонаціо-
нальному масштабі спостерігається загаль-

ний розвиток сфери надання послуг зв’язку 
та інформатизації. До того ж чисельність 
населення України, зайнятого у сфері зв’язку 
та інформатизації, становить більше 1,6% від 
загальної кількості зайнятого населення.

У формуванні інтелектуального потенціалу 
підприємств сфери зв’язку та інформатизації 
значну роль відіграють особливості, прита-
манні цій сфері діяльності. До цих особливос-
тей можна віднести такі.

1. Унікальність продукту цієї сфери (інте-
грація матеріального виробництва, сфери 
послуг і технологій) приводить до одночас-
ного функціонування в декількох сферах еко-
номіки та потребує різнопланових вимог до 
інтелектуального потенціалу працівників в 
напрямі наявності різноспрямованих знань.

2. Функціонування підприємств як системи 
у взаємозв’язку з іншими підприємствами 
зв’язку, споживачами, підприємствами енер-
гопостачання тощо приводить до необхід-
ності функціонування у складній, якісно-новій 
системі, де від ефективності роботи окремих 
складових формується загальна ефектив-
ність системи зв’язку та інформатизації.

3. Наявність глобальної мережі зв’язку при-
водить до виходу підприємств за національні 
рамки та породжує необхідність відповідної 
лінгвістичної підготовки працівників.

4. Державне регулювання тарифів на соці-
ально-значущі послуги (деякі поштові послуги, 
міська та сільська фіксована телефонія тощо) 
приводить до наявності елементів соціаль-
ного партнерства та необхідності урахування 
останньої в ході розвитку інтелектуального 
потенціалу працівників.

Якщо ж поставити за мету аналіз показни-
ків розвитку інтелектуального потенціалу під-
приємств сфери зв’язку та інформатизації, то 

Таблиця 1
Показники обсягу доходів та питомої ваги послуг зв’язку

Показники Доходи, млн. грн. Динаміка,%2014 р. 2015 р.
Доходи (всього) 52 434,0 55 895,8 106,6
Телефонний фіксований зв’язок 8 150,4 7 868,4 96,5
Мобільний зв’язок 31 566,3 33 205,6 105,2
Телеграфний зв’язок 23,1 16,5 71,4
Дротове мовлення 202,1 186,2 92,1
Телебачення та радіомовлення 2 158,7 2 430,8 112,6
Інтернет-послуги 6 190,4 7 144,3 115,4
Інші послуги (спецзв’язок, нагляд тощо) 619,8 1 014,1 163,8
Поштова та кур’єрська діяльність 3 523,2 4 029,9 114,3

Джерело: [8] та власні розрахунки авторів
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можна побачити, що моніторинг цих процесів 
майже не ведеться. Так, Українське державне 
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» 
[9] аналізує кадровий склад, продуктивність 
праці та середню заробітну плату. Відповідно 
до цих даних із загальної кількості працюючих 
(75 760 осіб) лише 39% мають вищу освіту, а 
усього 834 працівника продовжують навчання 
у вищих навчальних закладах усіх рівнів 
акредитації. Проте відбувається навчання за 
допомогою сучасних інформаційних техноло-
гій. Так, однією з форм інтерактивного дистан-
ційного навчання є вебінари, які проводяться 
засобами “Microsoft Lync” в корпоративній 
мережі. Зокрема, в останні роки відбулися 
вебінари за такими тематиками: надання 
додаткового сервісу, сучасні методи комуніка-
ції і соціальні мережі тощо.

Телекомунікаційні оператори (зокрема, 
одним з крупніших є ПАТ «Укртелеком») 
визначають у своїх звітах кількість працівни-
ків, що пройшли навчання у власному Центрі 
післядипломної освіти чи стали учасниками 
різних тренінгів та семінарів. Аналізуються 
також динаміка заробітної плати та обсяги 
матеріального заохочення.

Оператори мобільного зв’язку ство-
рили власні системи навчання (“Learning 
Management System”, проект «ЛідерФест» 
тощо) та аналізують рівень інтелектуального 
потенціалу шляхом застосування вартісних 
оцінок, тобто розраховують обсяги фінансу-
вання заходів підвищення кваліфікації пра-
цівників та вартість системи інформаційного 
забезпечення трудової діяльності. Тобто 
констатуються обсяги витрат на навчання та 
інформаційні ресурси, але аналіз потенційних 
можливостей працівників не входить до еле-
ментів аналізу.

Визначено, що в усіх проаналізованих 
операторах система матеріальної мотивації 
базується переважно на показниках результа-
тивності праці (виконання чи перевиконання 
планових показників), як індивідуальних, так і 
у розрізі підприємства, а також на можливості 
отримати матеріальну допомогу. Показники 
рівня розвитку інтелектуального потенціалу 
практично не враховуються, що є негативним 
чинником, оскільки інтелектуальна діяльність 
вимагає відповідних підходів до матеріаль-
ного стимулювання трудової творчої діяль-
ності як такої.

Таким чином, можна виокремити основні 
недоліки, яки притаманні системі розвитку 
інтелектуального потенціалу підприємства 
сфери зв’язку та інформатизації:

– наявна перманентна потреба в кваліфі-
кованому персоналі саме у сфері зв’язку та 
інформатизації внаслідок галопуючого розви-
тку НТП і появи нових технологій та сервісів;

– нерозвинена система неперервного 
навчання, тобто практична відсутність сис-
теми перепідготовки кадрів, яка була би 
адаптована під швидку та перманентну зміну 
техніки та технології надання сучасних інфор-
маційних послуг;

– недосконалість системи мотивації персо-
налу (як моральної, так і матеріальної), яка б 
враховувала не лише продуктивність, але й 
інтелектуальну наповненість праці;

– відсутність уніфікованого підходу до 
навчанні на підприємстві, тобто кожне під-
приємство формує власне бачення системи 
перепідготовки, яке певною мірою спирається 
на вимоги ринку телекомунікацій, але не вра-
ховує вимоги ринку праці, світові тенденції, 
схильності та здібності працівника тощо.

Тобто підприємства готують працівників, 
які здатні виконувати конкретні завдання на 
певному підприємстві, але не розвивають 
свій інтелектуальний потенціал, який повинен 
бути універсальним (під час найму у визначе-
ній сфері діяльності).

Втім, треба визнати, що рівень інтелекту-
ального потенціалу залежить не лише від під-
приємства та не може регулюватися ним без 
врахування загальних соціально-економічних 
умов країни. Тому в ході аналізу особливос-
тей та стану інтелектуального потенціалу під-
приємств сфери зв’язку та інформатизації 
доцільно, на наш погляд, проводити багато-
рівневий аналіз. Базуючись на аналізі попере-
дніх досліджень науковців [10, с. 10], автори 
визначили основні рівні, що впливають на 
формування інтелектуального потенціалу під-
приємства сфери зв’язку та інформатизації 
(табл. 2).

На підставі визначених рівнів можна сфор-
мувати складові інтелектуального потенціалу 
підприємства сфери зв’язку та інформатиза-
ції, які представлені на рис. 1, що пов’язані 
із визначеними рівнями інтелектуального 
потенціалу та складаються із сукупності таких 
елементів:

1) інтелектуальний науково-технічний 
потенціал, що формується на макрорівні та 
ґрунтується на таких параметрах, як, зокрема, 
рівень розвитку науково-технічного прогресу, 
ступінь розвинення системи освіти, можли-
вість займатися науковою діяльністю;

2) освітній рівень, професійна кваліфіка-
ція персоналу, яка формується переважно на 
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Таблиця 2
Рівні інтелектуального потенціалу

Рівень Основні характеристики Основні засоби формування  
і розвитку

Макрорівень 
(інтелектуальний 

потенціал суспільства)

Визначає рівень розвитку 
національної науки, її інтеграції 
зі світовими науковими трен-
дами, а також ступінь доступ-
ності населення як до резуль-
татів наукової діяльності, так і 
до закладів освіти

Збереження та розвинення фунда-
ментальної та прикладної науки; 
співпраця зі світовими науковими 
центрами; пошук інвестицій та / 
чи бюджетних коштів у розвиток 
науки; розвинення системи освіти 
усіх рівнів відповідно до світових 
тенденцій, запитів суспільства та 
ринку праці.

Мезорівень 
(інтелектуальний 

потенціал території)

Визначається геополітичним 
становищем регіону, щільністю 
наукових та освітніх уста-
нов, суспільними традиціями, 
родинним складом, а також 
сформованим на території рин-
ком праці.

Розвинення закладів освіти усіх 
рівнів, запровадження регіональ-
них освітніх інтернет-порталів та 
проектів, що враховують специфіку 
регіону (мовне питання, наявність 
національних меншин та тим-
часово переміщених осіб тощо); 
розвинення регіональних наукових 
кластерів.

Мікрорівень 
(інтелектуальний 

потенціал підприєм-
ства)

Визначається особливостями 
технологічних процесів, необ-
хідним рівнем освіти персо-
налу, рівнем заробітної плати, 
умовами праці та побуту.

Розвивається шляхом взаємодії 
із навчальними закладами, фор-
муванням системи перепідготовки 
кадрів на підприємстві, співпраці із 
центрами зайнятості. Також ефек-
тивним є удосконалення системи 
мотивації та психологічного клімату 
в колективі.

Особистісний  
рівень 

(інтелектуальний 
потенціал працівника)

Визначається як природними, 
так і набутими здібностями 
та навичками, рівнем освіти, 
власними та розвиненими 
творчими здібностями, інвес-
тиціями в розвиток із ураху-
ванням потреб підприємства у 
певних фахівцях.

Розвивається на підставі реалі-
зації заходів перших трьох рівнів, 
а також шляхом саморозвитку, 
планування кар’єри, підвищення 
загального культурного рівня та 
рівня освіченості, удосконалення 
професійних знань, вмінь та компе-
тенцій за умови наявності відповід-
ного мотиваційного середовища.

Джерело: [10] та власні дослідження авторів

Складові інтелектуального потенціалу підприємства сфери 
зв’язку та інформатизації 

Інтелектуа-
льний 

науково-
технічний 
потенціал 

Освітній 
рівень, 

професійна 
кваліфікація 

Мотиваційне 
середовище 

Особистісні 
риси 

працівника 

Емоційний ком-
форт, система ма-

теріального та 
інформаційного 

забезпечення 

Макрорівень Мезорівень Мікрорівень Особистий рівень

Рис. 1. Складові інтелектуального потенціалу підприємства  
сфери зв’язку та інформатизації
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макро- та мезорівнях та залежить від держав-
ної та регіональної структури освітніх закла-
дів, самосвідомості та менталітету населення 
певної території тощо;

3) мотиваційне середовище, яке форму-
ється на мікрорівні, ґрунтується на наявній 
системі матеріальної та моральної мотивації 
підприємства та пов’язано із макрорівнем в 
частині наявності системи тарифних ставок, 
що частково обмежує можливості підприємств 
щодо формування власної системи мотивації;

4) фактори «емоційного комфорту» та сис-
тема матеріального та інформаційного забез-
печення трудової діяльності, що формуються 
на мікрорівні та відповідають за оптимальні 
умови праці та розвинення як загального, так 
і безпосередньо інтелектуального потенціалу 
працівників підприємства;

5) особистісні риси працівника, які зале-
жать від фізичного та психічного здоров’я, 
рівня освіти, менталітету, інших чинників та 
визначають пріоритети і засоби розвитку 
інтелектуального потенціалу; ця складова 
пов’язана з усіма вищеозначеними рівнями 
(рис. 1).

Визначені складові враховують як рівні 
інтелектуального потенціалу, так і особли-
вості підприємств сфери зв’язку та інформа-
тизації, а також можуть бути основою подаль-
шої структуризації потенціалу підприємства.

Висновки з цього дослідження. Інтелек-
туальний потенціал є важливою складовою 
загального потенціалу підприємств багатьох 
сфер економічної діяльності в період побу-
дови інформаційного суспільства. Для підпри-
ємств сфери зв’язку та інформатизації, які є 
матеріальною базою нового суспільства, стан 
розвитку, структура та домінанти розвитку 
інтелектуального потенціалу є визначальними 
чинниками їх розвинення. У статті доведено, 
що на структуру та розвиток інтелектуаль-
ного потенціалу підприємств сфери зв’язку та 
інформатизації суттєво впливають як особли-
вості цієї сфери, так і загальні (мікро, макро-
економічні та інші) рівні розвитку потенціалу.

У подальших дослідженнях, спираючись 
на вищеозначені висновки, плануємо сфор-
мувати науково-методичні засади оцінки інте-
лектуального потенціалу підприємства сфери 
зв’язку та інформатизації.
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