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ПП
о ста но вка проб ле ми. Пе ре хід до ін фор -
ма цій но�ін но ва цій ної еко но мі ки ви ма гає
по бу до ви в кра їні на ціо наль ної ін но ва цій -
ної сис те ми, спря мо ва ної на по до лан ня
знач но го тех но ло гіч но го від ста ван ня та

за без пе чен ня «стра те гії ін но ва цій но�тех но ло гіч но го
про ри ву». Ін но ва ції ма ють ста ти «точ ка ми зрос тан ня» у
цик ліч но му про це сі за галь ної мо дер ні за ції. Їх ос нов ним
дже ре лом, фак то ром ство рен ня та ви ко рис тан ня є пра ця
лю ди ни, ін но ва цій на за сво їм зміс том. Як спе ци фіч ний
вид люд ської ді яль но сті та ка пра ця від різ няє ть ся осо -
бли вос тя ми сво го функ ціо ну ван ня та роз вит ку. Їх ана -
ліз до зво ляє по мі ти ти но віт ню тен ден цією роз вит ку су -
час но го рин ку пра ці, по в’яза ну з фор му ван ням в йо го
струк ту рі ін но ва цій но го сег мен ту. Йо го ут во рю ють пра -
ців ни ки но во го ти пу — ін но ва цій ні за ти пом ді яль но сті
та її ре зуль та ту, кре атив ні за своєю со ці аль но�транс фор -
ма цій ною рол лю. Ха рак те рис ти ки цьо го рин ку, йо го ме -
жі, ме ха ніз ми функ ціо ну ван ня та ре гу лю ван ня тео ре -
тич но не ви зна че ні та не вра хо вую ть ся на прак ти ці.

Про цес фор му ван ня ін но ва цій но го сег мен ту рин ку
пра ці від бу ває ть ся з чис лен ни ми пе ре шко да ми, які
галь му ють роз ви ток рин ку ін но ва цій, а, від так, стри -
му ють мож ли во сті ін но ва цій но го роз вит ку Ук раї ни.

Ана ліз остан ніх до слі джень і пуб лі ка цій. Ін но ва -
цій на пра ця ста ла об’ єк том плід них до слі джень та ких
вче них, як В. Ге єць, А. Ко лот, О. Гріш но ва, М. Се ми -
кі на, Л. Фе ду ло ва та ін. Ра зом з тим, пи тан ня рин ку
ін но ва цій ної пра ці є но вим, хо ча прак ти ка гос по да рю -
ван ня ста вить йо го ім пе ра тив но й гос тро. У цій стат ті,
під го тов ле ній у рам ках НДР Ін сти ту ту еко но мі ки та
прог но зу ван ня НАН Ук раї ни «Роз ви ток со ці аль -
но�тру до вої сфе ри: пріо ри те ти, де тер мі нан ти і век то -
ри мо дер ні за ції», на го лос зроб ле но на спе ци фіч них
осо бли вос тях і тен ден ці ях ста нов лен ня та функ ціо ну -
ван ня рин ку ін но ва цій ної пра ці в Ук раї ні.

Ме тою стат ті є ви зна чен ня спе ци фі ки рин ку ін но -
ва цій ної пра ці та тен ден цій і пе ре шкод на шля ху йо го
ста нов лен ня в Ук раї ні.

Ви клад ос нов но го ма те рі алу до слі джен ня. Пріо -
ри тет ни ми фак то ра ми зрос тан ня про дук тив но сті су -
час но го ви роб ниц тва ста ють ін те лек ту аль ні ре сур си,
що ство рю ють справж ні кон ку рент ні пе ре ва ги ор га ні -
за ції. Ціл ком погоджуємося з дум кою А. Ко ло та про
те, що «де да лі від чут ні ши ми і чи не ос нов ни ми фак то -
ра ми роз вит ку ста ють ін но ва цій на пра ця та ін те лек -
ту аль ний ка пі тал»1. Ре зуль та том їх ефек тив но го ви -
ко рис тан ня є ін но ва ції, у за галь но му під хо ді — но вов -
ве ден ня, які по в’яза ні з на уко во�тех ніч ним роз вит ком
і по ля га ють у впро ва джен ні ре зуль та тів но вої якос ті
че рез за мі ну іс ну ючих тех но ло гій на су час ні або їх мо -
дер ні за цію, вдо ско на лен ні управ лін ня та по ліп шен ні
еко но міч них ре зуль та тів під при єм ства.

Про цес ство рен ня та ре алі за ції ін но ва цій в рин ко -
вій еко но мі ці опо се ред ко вує ть ся взає мо по в’яза ним
функ ціо ну ван ням спе ціа лі зо ва них рин ків, зок ре ма
рин ку ін но ва цій ної пра ці, ін те лек ту аль ної влас но сті,
влас не ін но ва цій та рин ку но вих то ва рів і по слуг, ви -
роб ле них на ос но ві ін но ва цій них тех но ло гій. На цей
мо мент при ро да та ких рин ків до сте мен но не ви вче на,
ме ха ніз ми їх ре гу лю ван ня не від пра цьо ва но, що знач -
ною мі рою стри мує про цес ско рі шо го вті лен ня ін но -
ва цій у гос по дар ську прак ти ку. Ви хід ним ета пом для
про яс нен ня при ро ди на зва них рин ків є уточ нен ня по -
нять ін но ва цій ної пра ці, ін но ва цій ної ді яль но сті та ін -
но ва цій. Ін но ва цій ною, згід но із За ко ном Ук раї ни
«Про ін но ва цій ну ді яль ність», є ді яль ність, що спря -
мо ва на на ви ко рис тан ня і ко мер ці алі за цію ре зуль та -
тів на уко вих до слі джень та роз ро бок і зу мов лює ви -
пуск на ри нок но вих кон ку рен то спромож них то ва рів і
по слуг2. За та ко го під хо ду ін но ва цій на ді яль ність пос -
тає як спе ци фіч ний вид тех ні ко�еко но міч ної ді яль но -

1 Ко лот А. М. Ін но ва цій на пра ця та ін те лек ту аль ний ка пі тал у сис те мі фак то рів фор му ван ня еко но мі ки знань. // Ук раї на: ас пек ти пра -
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сті під при єм ства, ло гіч ним під сум ком якої є ін но ва ції.
У цьо му ж За ко ні ін но ва ції ви зна чаю ть ся як но во -
ство ре ні (за сто со ва ні) і (або) вдос ко на ле ні кон ку рен -
то здат ні тех но ло гії, про дук ція або по слу ги, а та кож
ор га ні за цій но�тех ніч ні рі шен ня ви роб ни чо го, ад мі ніс -
тра тив но го, ко мер цій но го або ін шо го ха рак те ру, що
іс тот но по ліп шу ють струк ту ру та якість ви роб ниц тва
і (або) со ці аль ної сфе ри3.

Не зва жа ючи на нор ма тив ні ви зна чен ня, по нят тя
ін но ва цій у тео рії та на прак ти ці має різ ні тлу ма чен -
ня, зу мов лю ючи та ке ж роз ма їт тя під хо дів і до ін но ва -
цій ної пра ці. Час то тер мін «ін но ва ція» вжи ває ть ся
над то ши ро ко, пе ре тво рю ючись на мод ний ви слів. Під
ньо го по трап ля ють усі но ві рі шен ня, ме то дич ні під хо -
ди до ви рі шен ня тру до вих (ви роб ни чих) зав дань. Це,
звіс но, спро щує проб ле му, оми на ючи та кі її важ ли ві
скла до ві, як рин ко ва вар тість, ко мер ці алі за ція, впро -
ва джен ня, ефек тив ність ін но ва цій. Крім то го, ін но ва -
ція пе ред ба чає ре аль ний про рив, від чут ний пе ре хід
від ста ро го до но во го. Зро зу мі ло, що не всі ін но ва ції
ма ють сяг ну ти рів ня ан дрон но го кол лай де ра, за пуск
яко го мо же змі ни ти уяв лен ня про все світ, од нак
справж ня ін но ва ція міс тить іс тот ну від мін ність від
не сут тє вих ви доз мін у то ва рах, по слу гах і тех но ло гіч -
них про це сах, що не впли ва ють на зру шен ня струк ту -
ри рин ко во го по пи ту. Внут ріш ній зміст ін но ва ції ста -
но влять змі ни, а го лов ною функ ці єю ін но ва цій ної ді -
яль но сті є функ ція змі ни.

Не од мін ни ми влас ти вос тя ми ін но ва ції є на уко -
во�тех ніч на но виз на, ви роб ни ча при дат ність, здат -
ність за до воль ня ти рин ко вий по пит, при но си ти при -
бу ток ви роб ни ко ві, со ці аль но�еко но міч на ре зуль та -
тив ність.

От же, ін но ва ція — це ре зуль тат роз роб лен ня та
впро ва джен ня но вої або вдос ко на ле ної тех но ло гії в
га лу зях еко но мі ки, в управ лін ні, в ко мер цій ній, мар -
ке тин го вій ді яль но сті або со ці аль ній сфе рі, який під
час за сто су ван ня дає мож ли вість здо бу ти ком плекс -
ний ефект (еко но міч ний, со ці аль ний, еко ло гіч ний, на -
уко во�тех ніч ний та ін ший)4.

Про від ним фак то ром і жи во твор ним на ча лом ство -
рен ня ін но ва цій є пра ця за йня тих в ін но ва цій но му
про це сі лю дей. Ін но ва цій на пра ця за сво їм зміс том є
твор чою, ін те лек ту аль ною ді яль ніс тю лю ди ни, вклю -
че ною до ін но ва цій но го про це су та спря мо ва ною на
одер жан ня якіс но но во го про дук ту і по зи тив но го со -
ці аль но�еко но міч но го ефек ту від йо го впро ва джен ня.

По діб но до трак ту вань сут но сті ін но ва цій ін но ва -
цій на пра ця та кож має різ не тлу ма чен ня5. З од но го
бо ку, під ін но ва цій ною ро зу мі ють будь�яку ін те лек -
ту аль ну пра цю, для якої влас ти ві но ві під хо ди або
но ві ре зуль та ти. З ін шо го бо ку, під ін но ва цій ною
ро зу мі ють пра цю, що бе ре участь в ін но ва цій но му
про це сі, у всіх йо го ста ді ях і вті лює ть ся не прос то у
но вих ре зуль та тах, а в ін но ва ці ях. Ми під три му ємо
са ме цей під хід, у роз ви ток яко го на во ди мо ар гу мен -
та цію що до роз ме жу ван ня ін те лек ту аль ної та ін но -
ва цій ної пра ці. У сут но сті цих ка те го рій є ба га то
спіль но го, а са ме на яв ність та кон цен тра ція но вих
(знан нє вих, ін те лек ту аль них, твор чих) ком по нен тів
у зміс ті та ха рак те рі пра ці6. Про те ін но ва цій на пра -
ця має іс тот ні від мін но сті від ін те лек ту аль ної, які
по ля га ють, по�пер ше, у то му, що ін но ва цій на пра ця
спря мо ва на на ство рен ня но вих про дук тів, по слуг,
про ек тів та ін ших ма те рі аль них і ду хов них благ, то -
ді як про дук том ін те лек ту аль ної пра ці не обо в’яз ко -
во ви сту па ють ін но ва ції. По�дру ге, ін те лек ту аль на
пра ця в еко но мі ці знань ви ко нує роль фак то ра за -
без пе чен ня функ ціо ну ван ня під при єм ства (ор га ні -
за ції), на то мість ін но ва цій на пра ця є фак то ром йо го
роз вит ку. По�тре тє, гли бин ним сен сом ін но ва цій ної
ді яль но сті є впро ва джен ня її ре зуль та тів у ви роб ни -
чі про це си (зро зу мі ло, не тіль ки про мис ло ві), тоб то
ко мер ці алі за ція ін но ва цій, що знов�та ки є ба жа ним,
але не не од мін ним для ін те лек ту аль ної пра ці. З ци -
ми ка те го рі ями ко ре лює твор ча пра ця, яка, без пе -
реч но, є зав жди ін те лек ту аль ною, хо ча ін те лек ту -
аль на пра ця не зав жди є твор чою, а ли ше у тих ви -
пад ках, ко ли її ре зуль та том є ство рен ня но во го про -
дук ту (по слу ги). Твор ча пра ця та кож від різ няє ть ся
від ін но ва цій ної, ос кіль ки не обо в’яз ко во пе ред ба -
чає ко мер ці алі за цію ре зуль та тів ді яль но сті, і вза га лі
її ре зуль та ти да ле ко не ви чер пую ть ся ма те рі аль ни -
ми. По ши рен ня твор чої пра ці за умов ін но ва цій ної
еко но мі ки на бу ває ма со во го ха рак те ру, во на здат на
не ли ше транс фор му ва ти нав ко лиш ній світ, а й пе -
ре тво рю ва ти са мо го пра ців ни ка, за твер джу ючи йо го
но ву со ці аль ну роль в еко но мі ці та су спіль стві.
Зрос тан ня чи сель но сті, ста ту су, зна чу що сті твор чих
пра ців ни ків є ба зою ста нов лен ня кре атив но го, за
ви зна чен ням Р. Фло рі ди, кла су, про від но го у май -
бут ній кре атив ній еко но мі ці.

Ри нок ін но ва цій ної пра ці фор мує ть ся у взає мо -
зв’яз ку та взає мо обу мов ле но сті з рин ком ін но ва цій.
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В умо вах рин ко вої еко но мі ки ін но ва ції в про це сі
сво го ру ху по стій но змі ню ють фор му. Впер ше май -
бут ня ін но ва ція ви хо дить на ри нок в якос ті па тен ту
(за умо ви ле галь но го рин ку). По куп цем па тен ту є,
звіс но, не кін це вий спо жи вач та не під при єм ство�ви -
роб ник кін це вої про дук ції. Па тент ці ка вить ін но ва -
цій них під при єм ців, вен чур ні під при єм ства, які, ку -
пу ючи йо го як пра во влас но сті на ідею (ви на хід), роз -
роб ля ють до слід ні зраз ки, мо де лі, тех ніч ну до ку мен -
та цію, яка, у свою чер гу, мо же бу ти пред став ле на ви -
роб ни ко ві. Про те цей про цес опо се ред ко ву ють не
один, як час то ствер джує ть ся у спе ці аль ній лі те ра ту -
рі, а два рин ки: ри нок ін те лек ту аль ної влас но сті та
ри нок ін но ва цій. Як що на пер шо му пред став ле но па -
тен ти на ви на хо ди, то на рин ку ін но ва цій ре алі зує ть -
ся про дук ція, яка мо же без по се ред ньо вті лю ва ти ся у
ви роб ни чий про цес з ме тою ство рен ня но вих то ва рів
та по слуг. Ін но ва ція, на від мі ну від ідеї, що її на ро -
джує, є ма те рі алі зо ва ною фор мою і вті лює ть ся у но -
вій тех но ло гії, про дук ції, мо де лі, зраз ках, тех ні ко�тех -
но ло гіч ній до ку мен та ції, що від дзер ка лю ють влас ти -
во сті са мої ідеї. На про ти ва гу об’ єк там рин ку ін те лек -
ту аль ної влас но сті, ха рак те рис ти ки ін но ва цій да ють
змо гу ви зна чи ти по тен цій ний еко но міч ний та со ці -
аль ний ефек ти від їх впро ва джен ня. При зна чен ням
цієї про дук ції є впро ва джен ня у ви роб ни чий про цес з
ме тою йо го сут тє во го вдос ко на лен ня, част ко вої або
пов ної мо дер ні за ції. Це — ри нок но віт ніх ма те рі аль -
них ак ти вів, вті ле них знань, за кріп ле них на па пе ро во -
му чи елек трон но му но сі ях. На то мість об’ єк том рин -
ку ін те лек ту аль ної влас но сті є пра во влас но сті на ін -
но ва цій ні про дук ти, тоб то не ма те рі аль ні ак ти ви7.

На ступ ним вті лен ням ін но ва цій є го то ва про дук ція
кін це во го при зна чен ня (ви роб ни чо го чи спо жив чо -
го), яка обер тає ть ся на то вар них рин ках. От же, ін но -
ва ція про хо дить, змі ню ючи свої фор ми, скрізь три
рин ки: ін те лек ту аль ної влас но сті, влас не ін но ва цій та
ри нок но вих то ва рів і по слуг.

Ри нок ін но ва цій є рин ком роз вит ку, на від мі ну від
ін ших то вар них рин ків, які від зна чаю ть ся ли ше зрос -
тан ням (ско ро чен ням). В су час ній еко но мі ці він ви -
ко нує важ ли ві функ ції:

— від тво рен ня: за вдя ки ко мер ці алі за ції та впро ва -
джен ню ін но ва цій них про дук тів та про це сів мож ли ве
роз ши ре не від тво рен ня ви роб ниц тва на якіс но но вій
ос но ві, по�пер ше, за ра ху нок збіль шен ня до да ної вар -
то сті; по�дру ге, за ра ху нок мо дер ні за ції або ра ди каль -
но го онов лен ня тех но ло гій; по�тре тє, за ра ху нок роз -
вит ку ком пе тен цій, зба га чен ня люд сько го ка пі та лу,
що брав участь в ін но ва цій но му про це сі;

— ін вес ту ван ня: рин ко вий по пит на ін но ва ції є ва -
го мим ін ди ка то ром при ви бо рі пер спек тив них на пря -
мів ін вес ту ван ня в ін но ва цій ній сфе рі і тим са мим
спря мо вує при ток ре сур сів, зок ре ма люд ських, в ін но -
ва цій ні ви ди ді яль но сті;

— ре гу лю ван ня: рин ко вий ме ха нізм від окрем лює
жит тє здат ні ін но ва ції від тих, що не від по ві да ють по -
пи ту, та ви зна чає по пит на ін но ва цій ну пра цю;

— еко но мі за ції: ри нок пе ред ба чає ско ро чен ня ви -
трат ча су, люд ських та ма те рі аль них ре сур сів вна слі -
док від ки дан ня не ефек тив них про по зи цій;

—  со ці алі за ції: за вдя ки цьо му рин ку зрос тає роль
ін но ва цій них пра ців ни ків у про гре сі су спіль ства, по -
ши рюю ть ся зв’яз ки між усі ма учас ни ка ми ін но ва цій -
но го про це су, роз бу до вує ть ся ін но ва цій на ін фра -
струк ту ра, ско ро чую ть ся ви тра ти на до ве ден ня ін но -
ва цій до кін це вих спо жи ва чів;

— сти му лю ван ня: при бу ток від ін но ва цій ної ді яль -
но сті не од мін ною умо вою має ко мер ці алі за цію її ре -
зуль та тів, от же, ри нок сти му лює до під ви щен ня ін но -
ва цій ної ак тив но сті пра ців ни ків і під при ємств, най ско -
рі шої ре алі за ції ін но ва цій з най мен ши ми за тра та ми.

Ме ха нізм рин ку ін но ва цій, як і реш та рин ків, міс -
тить чо ти ри ос нов ні ре гу ля то ри: по пит, про по зи ція,
ці на, кон ку рен ція. Про те дія цих ре гу ля то рів на рин ку
ін но ва цій має іс тот ні від мін но сті. Іс нує по стій ний ди -
со нанс між по пи том та про по зи цією, який не мож ли во
сві до мо ре гу лю ва ти. Про по зи ція ін но ва цій ство рює ть -
ся в умо вах не ви зна че но сті, не ві до мо сті для спо жи ва -
чів. По тен цій на ін но ва ція під твер джує свій ста тус
тіль ки піс ля рин ко во го ви знан ня. Вен чур ні під при єм -
ці на зи ва ють де циль ну нор му окуп но сті ін но ва цій них
про ек тів, тоб то ли ше один про ект з де ся ти дає ефект,
що від шко до вує ви тра ти. Крім то го, за ем пі рич ним
пра ви лом, ре зуль та ти НДР ма ють рин ко ву пер спек ти -
ву, як що до хід від про да жу ін но ва цій ної про дук ції у
100 і біль ше ра зів бу де пе ре ви щу ва ти за тра ти на НДР8.

На рин ках ін но ва цій змі нює ть ся ха рак тер кон ку -
рент ної бо роть би. На від мі ну від тра ди цій них спо со бів
ве ден ня кон ку рен ції — за ра ху нок ско ро чен ня ви трат
або збіль шен ня ці ни вна слі док ди вер си фі ка ції — іс -
тин но ін но ва цій ні стра те гії від кри ва ють но вий шлях
до успі ху. Ство рю ючи прин ци по во но ві ви ди про дук -
ції або тех но ло гій, під при єм ство прак тич но ви хо дить
за ме жі кон ку рен ції. За мість ви тра ча ти ве ли чез ні зу -
сил ля для пе ре мо ги над кон ку рен та ми, во но зо се ре -
джує си ли на ре аль но му про ри ві, за ли ша ючи осто ронь
сво їх су пер ни ків, ос кіль ки в цьо му пе ріо ді по вто ри ти
цей про рив не мож ли во. У цьо му кон тек сті ін но ва цій -
на стра те гія про ти сто їть кон ку рент ним, до ла ючи їх

7 Ка люж ний В. В. Прин ци по ві від мін но сті рин ку ін но ва цій та рин ку ін те лек ту аль ної влас но сті. — Тео ре тич ні та прак тич ні ас пек ти еко -
но мі ки та ін те лек ту аль ної влас но сті. — Зб. на ук. праць. — Ма рі уполь: БДТУ, 2008. — С. 92.

8 Ци бу льов П. М. Вве ден ня ре зуль та тів на уко во�тех ніч ної ді яль но сті до гос по дар сько го обо ро ту. — Тео ре тич ні та прак тич ні ас пек ти
еко но мі ки та ін те лек ту аль ної влас но сті. — Зб. на ук. праць. — Ма рі уполь: БДТУ, 2008. — С. 37.

9 У. Чан Ким, Ре не Мо борн. Стра те гия го лу бо го оке ана. Как со здать сво бод ную ни шу и пе ре стать боя ть ся кон ку рен тов [Пер. с англ.
И. Ющен ко]. — М. : HIPPO, 2005. — XIV, 254 с.
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об ме жен ня і ство рю ючи своє влас не се ре до ви ще, яке,
за ви зна чен ням Ч. Ки ма, є «бла кит ним оке аном»9.
Кон ку рен ція ви роб ни ків ін но ва цій за мі щує ть ся кон -
ку рен цією спо жи ва чів — під при ємств, які їх впро ва -
джу ють, з ме тою ре алі зу ва ти ін но ва ції пер ши ми. За -
мість цен трів при бут ку на рин ку ін но ва цій про від ну
роль відігра ють цен три ком пе тен цій, а їх клю чо вим ре -
сур сом — є ін но ва цій на пра ця кре атив них пра ців ни ків.

Ос нов ни ми фак то ра ми ство рен ня ін но ва цій є силь -
не лі дер ство, ви со ко ква лі фі ко ва ний пер со нал, роз ви -
ток ін но вацй ної куль ту ри, узго джен ня біз нес�про це -
сів на всіх ета пах ін но ва цій но го цик лу: з мо мен ту за -
ро джен ня ідеї до її впро ва джен ня у ви роб ниц тво і ви -
ве ден ня то ва ру на ри нок. Фор му ван ня цих фак то рів
від бу ває ть ся на рин ку ін но ва цій ної пра ці. Це по нят тя
ще не ви зна че но в спе ці аль ній лі те ра ту рі, і для йо го
роз роб ки не об хід но вра ху ва ти на ступ не.

Ри нок ін но ва цій ної пра ці є спе ци фіч ною фор мою
ру ху ін но ва цій них люд ських ре сур сів, іма нент ною
рин ко вій еко но мі ці. Рин ко ви ми ре гу ля то ра ми цьо го
ру ху, як і у ви пад ку ін ших рин ків, є по пит, про по зи -
ція, ці но ут во рен ня, кон ку рент ність. Про те фор му ван -
ня цих явищ має іс тот ні осо бли во сті, які ви пли ва ють
зі спе ци фі ки ос нов них суб’ єк тів, об’ єк тів рин ку ін но -
ва цій ної пра ці та ха рак те ру їх взає мо дії. По пит на
рин ку ін но ва цій ної пра ці, з од но го бо ку, уособ лю ють
під при єм ства, ці льо вим при зна чен ням яких є ство -
рен ня но вих то ва рів та по слуг на ос но ві ви ко рис тан ня
тру до вих по слуг ін но ва цій них пра ців ни ків. З ін шо го
бо ку, по пит на рин ку ін но ва цій ної пра ці ви яв ля ють
пра ців ни ки ін но ва цій но го ти пу, які пре тен ду ють на
від по від ні ро бо чі міс ця. У свою чер гу, про по зи ція на
рин ку ін но ва цій ної пра ці та кож дво век тор на: з од но го
бо ку, сфор мо ва на про по зи цією ін но ва цій них ро бо чих
місць, з ін шо го, про по зи цією по слуг ін но ва цій ної пра -
ці. Зро зу мі ло, що від ба лан су цих под вій них дис по зи -
цій суб’ єк тів рин ку ін но ва цій ної пра ці знач ною мі рою
за ле жить йо го ефек тив не функ ціо ну ван ня та роз ви -
ток. От же, ін но ва цій ний пра ців ник не ли ше про по нує
свої тру до ві по слу ги, але й ви су ває ви со кі ви мо ги до
адек ват но го ро бо чо го міс ця. Йо го ви різ ня ють ви нят -
ко ві якос ті: ви со кий про фе сіо на лізм, но ва тор ство,
пре ва лю ван ня мо раль них мо ти ва цій них цін нос тей,
знач ний сту пінь сво бо ди й не за леж но сті, са мо ор га ні -
за ція та са мо до стат ність, спря мо ва ність на вті лен ня в
прак ти ку сво їх ідей, на ство рен ня но вої цін но сті для
спо жи ва ча. Це від би ває ть ся на спе ци фіч но му ме ха -
ніз мі рин ко во го ре гу лю ван ня ін но ва цій ної пра ці,
який вклю чає три ос нов ні лан ки: ме ха нізм вклю чен ня
ін но ва цій ної пра ці, ме ха нізм її ко ор ди на ції та ме ха -
нізм опла ти ін но ва цій ної пра ці.

Ме ха нізм вклю чен ня ін но ва цій ної пра ці, на від мі -
ну від пра ці в її тра ди цій них ви дах, ха рак те ри зує ть ся
біль шою різ но ма ніт ніс тю умов най му, не стан дарт ної
за йня то сті та ати по вих до го во рів, по ши рен ням ін ди -
ві ду аль них кон трак тів, гнуч кіс тю їх умов, ви щим сту -

пе нем сво бо ди й не за леж но сті ін но ва цій но го пра ців -
ни ка в до го вір но му про це сі та йо го по си ле ни ми ви мо -
га ми до якос ті ро бо чо го міс ця.

Яс кра ві від мін но сті має ме ха нізм ко ор ди на ції ін но -
ва цій ної пра ці, на фор му ван ня яко го чи нить іс тот ний
вплив стрім ке й то таль не роз пов сю джен ня ін фор ма -
цій них тех но ло гій. На цій під ста ві ство рюю ть ся ме ре -
жі вузь ких спе ціа ліс тів та фрі лан се рів, гло баль ні ін но -
ва цій ні лан цюж ки, від бу ває ть ся де цен тра лі за ція біз -
нес�про це сів та управ лін ня, го ри зон таль ні ко му ні ка ції
до ла ють за стиг лі бю рок ра тич ні вер ти ка лі, ав то ри тар -
не лі дер ство по сту па єть ся йо го но вій уні каль ній фор -
мі — ро зо се ре дже но му лі дер ству. Остан нє пе ред ба чає
по стій ну змі ну лі де ра в про це сі про хо джен ня ста дій
ін но ва цій них цик лів ви нятково на ос но ві йо го ком пе -
тент но сті та впли ву на кін це ві ре зуль та ти ді яль но сті.

Ме ха нізм опла ти ін но ва цій ної пра ці, без сум нів но,
не мо же від тво рю ва ти її звич ні за са ди у ви гля ді сис те -
ми та ри фів, норм, рег ла мен тів, адже мо ва йде про ці -
ну спе ци фіч них, час то уні каль них тру до вих по слуг
ви со ко го ґа тун ку. Цей ме ха нізм має ґрун ту ва ти ся на
ін ди ві ду аль но му під хо ді, ви зна че них грей дах, баль -
но�екс перт них оцін ках. У струк ту рі ком пен са цій но го
па ке ту ін но ва цій но го пра ців ни ка по вин ні до мі ну ва ти
ком по нен ти змін ної час ти ни опла ти пра ці: пре мії,
над бав ки, бо ну си, го но ра ри, від сот ки від еко но міч но -
го ефек ту від впро ва джен ня на уко во�до слід них ро біт.

Кон ку рент ні від но си ни на рин ку ін но ва цій ної пра -
ці мо жуть ма ти обер не ний ви гляд: ін но ва цій ний пра -
ців ник стає об’ єк том кон ку рент ної бо роть би. Йо го
осо бис та кон ку рент на пе ре ва га по ля гає у здат но сті
ви су ва ти про рив ні твор чі ідеї, які ще не ма ють ана ло -
гів і мо жуть за без пе чи ти ви хід під при єм ства у прос то -
ри «бла кит но го оке ану». До та ких під при ємств на ле -
жать Google, LG, Apple, 3M, ба га то ін ших. На жаль,
не зрів нян но мен ше по діб них ук ра їн ських ком па ній.
Кри те рі ям ін но ва цій но сті, звіс но, ціл ком від по ві дає
КМ — core (ло гіч на ево лю ція Ква зар Мік ро), сис тем -
ний ін тег ра тор на рин ку IT тех но ло гій. Про те ці при -
кла ди по оди но кі. На то мість для віт чиз ня но го біз не су
за га лом влас ти ва низь ка ін но ва цій на ак тив ність.
Більш то го, ана ліз ста ну та ди на мі ки ін но ва цій но го
роз вит ку Ук раї ни пе ре ко нує, що сум ною озна кою
остан ніх ро ків ста ло спо віль нен ня ін но ва цій ної ді яль -
но сті. По над 80% віт чиз ня них про мис ло вих під -
приємств вза га лі не за ймаю ть ся ін но ва цій ною ді яль -
ніс тю. Пи то ма ва га ре алі зо ва ної ін но ва цій ної про дук -
ції в об ся зі про мис ло вої про дук ції ско ро чує ть ся, при -
чо му в ук ра їн ську еко но мі ку впро ва джую ть ся пе ре -
важ но за по зи че ні ін но ва ції.

Се ред не га тив них тен ден цій функ ціо ну ван ня ін но -
ва цій ної ді яль но сті мож на за зна чи ти та кі:

— зруй ну ван ня та кон сер ва ція влас них до сяг нень у
сфе рі на уко во�тех но ло гіч но го про гре су;

— чис лен ні по ру шен ня норм і пра вил функ ціо ну -
ван ня рин ку ін те лек ту аль ної влас но сті;
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— об ме жен ня під при єм ниць кої іні ці ати ви, пе ре -
шко ди на шля ху ста нов лен ня та роз вит ку вен чур но го
біз не су;

— орі єн та ція на за по зи чен ня за кор до ном, а не
транс фер сво їх ін но ва цій;

— не ефек тив ний роз по діл й ви ко рис тан ня ін вес ти -
цій, ви ді ле них для роз вит ку ін но ва цій;

— го нит ва за ко рот ко стро ко ви ми ефек та ми, не -
мож ли ви ми в ін но ва цій ний ді яль но сті.

За зна че ні тен ден ції ста нов лен ня ін но ва цій ної сфе -
ри в Ук раї ні від би ваю ть ся на її рей тин гу се ред ін ших
кра їн сві ту за ба зо ви ми еко но міч ни ми по каз ни ка ми.
Згід но з да ни ми що річ ної до по ві ді що до гло баль ної
кон ку рен то спро мож но сті кра їн за 2011–2012 рр. (The
Global Competitiveness Report 2011–2012), Ук раї на,
по при де яке по ліп шен ня ста но ви ща за остан ній рік,
все ще за ли шає ть ся у дру гій час ти ні рей тин гу, що
охоп лює 142 кра їни. Во на за ймає 82�у по зи цію, ви пе -
ре див ши На мі бію і Чад, та сут тє во від стає від Ро сії
(66�е міс це ), Ка зах ста ну (72�е міс це) та Азер бай джа -
ну (55�а по зи ція)10.

Си ту ація на рин ку ін но ва цій без по се ред ньо впли -
ває на фор му ван ня рин ку ін но ва цій ної пра ці, ви зна -
ча ючи, на жаль, не га тив ні тен ден ції йо го роз вит ку.
Се ред них на ми вио крем ле но на ступ ні:
Ø Від сут ність ці ле спря мо ва ної під го тов ки пра ців -

ни ків ін но ва цій но го ти пу.
Ø Об ме же ність та не за до во ле ність по пи ту на ін но -

ва цій них пра ців ни ків з бо ку ро бо то дав ців.
Ø Слаб кість ре гу ля тор них ме ха ніз мів у сег мен ті ін -

но ва цій ної пра ці.
Ø Не роз ви нутість ін фра струк ту ри рин ку ін но ва -

цій ної пра ці.
Ø За леж ність по пи ту на рин ку ін но ва цій ної пра ці

від слаб ко го по пи ту на рин ку ін но ва цій.
У пра цях ака де мі ків В. Гей ця та Е. Лі ба но вої за зна -

чає ть ся, що сис те ма осві ти в Ук раї ні не спря мо ва на на
під го тов ку ін но ва цій но го пра ців ни ка. Під го тов ка кад -
рів зі спе ці аль но стей, що ви зна ча ють но ві тех но ло гіч -
ні укла ди, не до ся гає на віть 0,6% що річ но го ви пус ку11.
Вна слі док цьо го ри са ми те пе ріш ньо го ста ну рин ку ін -
но ва цій ної пра ці в Ук раї ні є де фі цит ке рів ни ків, здат -
них управ ля ти ін но ва цій ни ми про це са ми, не ста ча
ква лі фі ко ва них роз роб ни ків, кре атив них ме не дже рів,
ке рів ни ків про ек тів, ін же не рів, мар ке то ло гів, слаб ка
кон ку рен ція як за ін но ва цій них пра ців ни ків, так і за
низь коопла чу ва ні ро бо чі міс ця в на уко во�до слід ній
сфе рі, на ма ган ня уни ка ти ри зи ків, від сут ність ефек -
тив ної ко му ні ка ції, за ста рі лі ком пе тен ції до слід ни ків.

Ми по ді ля ємо дум ку Л. Фе ду ло вої про не об хід -
ність ви пе ре джаль но го роз вит ку ком пе тен цій для під -
ви щен ня го тов но сті пер со на лу ін но ва цій них під -
приємств до роз в’язан ня пер спек тив них зав дань. Се -
ред та ких ком пе тен цій ма ють бу ти: знан ня ін но ва цій -
но го та тех но ло гіч но го ме не джмен ту; на вич ки тех но -
ло гіч но го мар ке тин гу; гнуч кий ди зайн і зби ран ня ви -
ро бів; вмін ня зна хо ди ти фі нан со ві ре сур си для ре алі за -
ції за ду ма но го; на вич ки про ве ден ня пре зен та цій; Time
Management; роз роб лен ня сце на рі їв ре алі за ції тех но -
ло гіч ної стра те гії; крос куль тур ний ме не джмент12.

З ін шо го бо ку, по тріб на по лі ти ка сти му лю ван ня
під при ємств до ін но ва цій ної ді яль но сті, не тіль ки
про го ло ше на, але й до ве де на до прак тич ної ре алі за ції.
На пря ма ми ін вес ти цій ної по лі ти ки ма ють ста ти зни -
жен ня ри зи ків ве ден ня біз не су; по си лен ня за ко но дав -
чо го за хис ту кон ку рен ції — роз ши рен ня прав біз не су
на за хист сво їх ін те ре сів; ство рен ня сти му лів під при -
єм ниц тва на ре гіо наль но му та міс це во му рів нях; під -
ви щен ня ефек тив но сті пра во во го ре гу лю ван ня під -
при єм ниць кої ак тив но сті; ство рен ня На ціо наль ної
ра ди що до ін вес ти цій; роз роб ка стра те гії (до рож ньої
кар ти) вхо джен ня на ри нок. По тріб на ре аль на пе ре -
орі єн та ція бю дже тів на збіль шен ня ін вес ти цій них та
ін но ва цій них ви трат; роз ши рен ня пов но ва жень ре гіо -
нів в ін вес ти цій ній по лі ти ці. Не об хід но спро сти ти
опо дат ку ван ня, ввес ти сис те му по дат ко вих пільг для
під при ємств�ін но ва то рів, тих, що ін вест ують в люд -
ський ка пі тал.

Ра зом з тим, ре аль ні по зи тив ні зру шен ня на рин ках
ін но ва цій та ін но ва цій ної пра ці по тре бу ють не ли ше
по си лен ня ре гу ля тор них дер жав них впли вів, збіль -
шен ня дер жав но го фі нан су ван ня ін но ва цій (зро зу мі ло,
що част ка ВВП, що ви тра чає ть ся на ін но ва ції на рів ні
0,3%, є вкрай не до стат ньою), а й са мо ор га ні за ції ін но -
ва цій но го роз вит ку на ос но ві рин ко во го ме ха ніз му.

Спри ян ня ін но ва цій но му роз вит ку по тре бує ство -
рен ня пов но цін но го рин ку ін но ва цій та роз вит ку рин -
ку ін но ва цій ної пра ці: по до лан ня мо но по лі зму, зни -
жен ня бар’ єрів на вхо ді й ви хо ді, до три ман ня прав ос -
нов них суб’ єк тів ін но ва цій но го про це су, про ве ден ня
дер жав ної ін но ва цій но�ін вес ти цій ної по лі ти ки, спря -
мо ва ної на сти му лю ван ня, а не бло ку ван ня ін но ва цій -
ної ді яль но сті.

Та ким чи ном, ефек тив не функ ціо ну ван ня рин ку
ін но ва цій ної пра ці за без пе чує ть ся йо го взає мо дією з
рин ка ми ін но ва цій, ін те лек ту аль ної влас но сті, ін но -
ва цій них про дук тів.

Ста нов лен ня цих рин ків в Ук раї ні є су пе ре чли вим
про це сом, у яко му спо лу чаю ть ся дія об’ єк тив них

10 The Global Competitiveness Report 2011–2012. — weforum.org
11 Лі ба но ва Е. М. Мдер ні за ція еко но мі ки Ук раї ни в кон тек сті со ці аль них ви кли ків. — Де мо гра фія та со ці аль на по лі ти ка, 2011, №1. — С. 31.
12 Тех но ло гіч ний ім пе ра тив стра те гії со ці аль но�еко но міч но го роз вит ку Ук раї ни: мо но гра фія / [Фе ду ло ва Л. І., Ба жал Ю. М., Осець -

кий В. Л. та ін. ]; за ред. Л. І. Фе ду ло вої. — К. : НАН Ук раї ни; Ін�т екон. та прог но зув., 2011. — С. 569.
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