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ВСТУП
Наукові дискусії щодо пріоритетів інно�

ваційного розвитку трудового потенціалу в Ук�
раїні тривають не один рік. Відколи стало зрозум�
іло, що найбільш розвинуті суспільства прогресу�
ють згідно концепції знань та людського інтелек�
ту, Україна розпочала пошук своє моделі розвит�
ку. Маючи достатній інтелектуально�трудовий
спадок та, на жаль, стрімко застаріваючу вироб�
ничу інфраструктуру, за роки незалежності наша
держава не змога трансформувати наявні перева�
ги в технологічні результати з помітними соціаль�
но�економічними ефектами.

Сьогодні вкотре постає питання, як зберегти
ще той людський потенціал, який був сформова�
ний попередніми поколіннями, доповнивши його
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новими віяннями розвитку молоді. При цьому
можна застосовувати різні підходи: структурно�
функціональний (з визначенням пріоритетної ком�
поненти трудового потенціалу, яка має найперше
розвиватись, наприклад, освіта й інтелект); діяль�
нісний (з цільовим стимулюванням ефективного
використання трудового потенціалу населення в
конкретних сферах зайнятості); суб'єктний (з ви�
діленням ключових агентів інноваційного розвит�
ку — самозайнятих, найманих працівників, пред�
ставників креативного класу і т. д.); системний (з
виявленням ефективних форм інноваційного роз�
витку трудового потенціалу в результаті акумулю�
ючих та синергетичних ефектів об'єднання здібно�
стей людини на рівні підприємства, населеного
пункту, регіону, держави). Нашим баченням є по�
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треба активізації використання ще одного важли�
вого підходу до інноваційного розвитку трудово�
го потенціалу — просторового. По�перше, це дик�
тують поточні внутрішні конфлікти, які диферен�
ціюють можливості саморозвитку різних областей
України. По�друге, черговий етап реалізації адмі�
ністративно�територіальної реформи підсилює
таку необхідність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічну основу даної публ�
ікації формують численні теорії і концепції, що
визначають тенденції просторового розвитку та
використання трудового потенціалу суспільства.
Найбільш грунтовні розробки щодо просторово�
го розвитку трудового потенціалу належать автор�
ству таких українських науковців, як Гнибіденко
І., Мельник Ю., Супіханов Б., Лузан Ю., Якуба К.,
Сус Т. (щодо сільських територій), Герасимчук З.,
Пасєка С., Лук'янченко Н., Антонюк В., Шаульсь�
ка Л., Тітова Н. (щодо регіональних аспектів), Сем�
бер С. (щодо локальних аспектів). Окремий зріз
формують концептуальні дослідження трудового
потенціалу Пирожкова С. (співставлення до про�
цесів демовідтворення), Долішнього М., Злупка С.,
Лібанової Е., Ядранського Д., Новікової О. (об�
грунтування структурних характеристик в умовах
ринкового переходу), Гринкевич С., Семикіної М.
(національний та регіональний вимір оцінювання
інноваційності), Шевчук Л. (сакральні аспекти тру�
допотенційного розвитку), Садової У., Коцур А.
(розвиток потенціалу в системній реалізації соц�
іальної політики), Колота А., Грішнової О. (ефек�
тивність використання в системі зайнятості), Вов�
канича С., Семів Л., Антонюк В., Криклія А. (інте�
лектуально�освітні аспекти трудопотенційного
розвитку) і т. д.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою публікації постає науково обгрунтува�

ти доцільність функціонування технополісів як
просторових форм інноваційного розвитку трудо�
вого потенціалу в Україні.

Цілями публікації визначено такі:
— сформулювати сутність інноваційного роз�

витку трудового потенціалу та конкретизувати
основні його прояви;

— проаналізувати передумови інноваційного
розвитку трудового потенціалу в Україні;

— з'ясувати сутність технополісів, їх мету та
специфіку при використанні та інноваційному роз�
витку трудового потенціалу населення;

— обгрунтувати можливості розвитку техно�
полісів як інноваційних осередків використання
трудового потенціалу в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційний розвиток трудового потенціалу

вчені розглядають двояко: як закономірний про�
цес виокремлення в компонентній його структурі

інноваційної складової [6, с. 11]; як рушій форму�
вання регіональних інноваційних систем на основі
ефективного використання здібностей людини [1,
с. 232]. Вважаємо, що трудовий потенціал спро�
можний і проявляти інноваційні здібності люди�
ни, і через акумулятивні та синергетичні ефекти
детермінувати формування потужних регіональ�
них інноваційних систем, спроможних продукува�
ти конкурентоспроможний інноваційний продукт
та забезпечувати гідний рівень життя населення.

Стимулювання інноваційного розвитку трудо�
вого потенціалу найперше вимагає створення
сприятливих передумов, відповідного середовища
людської життєдіяльності, вагомою частиною кот�
рої є праця. Інноваційний розвиток трудового по�
тенціалу повинен проявлятись у:

— схильностях населення до інноваційної
праці — наявності в нього достатніх ментальних,
інтелектуально�освітніх, психологічних, організа�
ційних навиків трудової діяльності, для якої ха�
рактерна висока частка знаннєвої, інтелектуаль�
ної, творчої компоненти та яка здатна задоволь�
нити суспільні потреби з більш корисним ефектом
[4, с. 31; 3, с. 264];

— формуванні нових конкурентних вимог до
економічно активного населення на ринках праці
— знання нового програмного забезпечення,
лінгвістичні навики, стресостійкість, готовність
працювати понаднормово і т. д., однак серед них
особливо актуалізуються креативність, здатність
нестандартно мислити, оперативно приймати
рішення;

— впровадженні нестандартних підходів в уп�
равлінні персоналом, мотивації його інноваційної
праці, неперервного розвитку;

— зростанні частки зайнятих у знаннємістких
сферах економічної діяльності — комп'ютерних та
інформаційних технологій, генної інженерії, оп�
тоелектроніки, нанотехнологій, медицини, інже�
нерії і т. п. [2].

Тобто інноваційний розвиток трудового по�
тенціалу забезпечується в такому середовищі, що
мотивує населення до інноваційної праці. Хоча
людина може проявляти свою інноваційність у
будь�якій сфері зайнятості, однак існують ті га�
лузі, де інноваційна праця є обов'язковою умовою
використання трудового потенціалу (згадані ком�
п'ютерні та інформаційні технології, генна інже�
нерія, оптоелектроніка і т. д.). Для України розви�
ток таких сфер наразі є дуже проблемним. І про�
блеми виникають не лише на фоні поточної кризи
та стрімких спадних тенденцій економічного роз�
витку. Вони тягнуться ще з початку незалежності
країни, коли частка інноваційно активних
підприємств залишалась недостатньою у співстав�
ленні до відповідних тенденцій розвинених країн.
У середньому за останні 15 років в Україні близь�
ко 15% суб'єктів бізнесу були інноваційно актив�
ними, 12% впроваджували інновації. Питома вага
реалізованої інноваційної продукції в обсязі про�
мислової в середньому становила лише 5,5%, а пи�
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тома вага обсягу виконаних
наукових і науково�техніч�
них робіт у ВВП — близько
1% (рис. 1).

Так само існує чимало
проблем у сфері науково�
дослідної діяльності — зі
скороченням кількості
відповідних установ та
відсутності зв'язку між
кількістю осіб, які здобува�
ють наукові ступені та по�
казниками інноваційного
розвитку.

Можна багато дискуту�
вати про причину такої ситу�
ації, співставляти статис�
тичні показники до даних
розвинутих держав. Однак
наразі Україна втрачає свої
ресурсні можливості. Її при�
родно�ресурсний потенціал
використовується вкрай не�
ефективно з формуванням потужних корупційних
схем, які реально подолати дуже складно. Турис�
тично�рекреаційний потенціал також використо�
вується проблемно. Сформувалось чимало су�
б'єктивних відносин з приводу його використання
з прихованою монополією туристичного бізнесу.
Про фінансовий та організаційно�управлінський
потенціал країни взагалі складно говорити, тому
що він так і не був сформований. Тому трудовий
потенціал — це фактично найбільш конкурентос�
проможна ресурсна складова української держа�
ви. І лише завдяки його інноватизації можна спо�
діватись на поступовий вихід країни з існуючої
кризи.

Керуючись такими міркуваннями постає пи�
тання, які найбільш ефективні способи інновацій�
ного розвитку трудового потенціалу. Як вже було
сказано на початку статті, досить ефективним є
просторовий підхід. Серед новітніх просторових
форм організації суспільства як середовища кон�
центрації трудового потенціалу можна вважати
технопарки, технополіси, наукогради, спеціальні
економічні зони тощо [9, с. 108]. Центрами концен�
трації виникнення та впровадження новітніх тех�
нологій та інновацій прийнято вважати технопол�
іси. Просторово об'єднуючи науково�дослідні ус�
танови, фінансово�кредитні інститути, інноваційні
фонди, великі промислові компанії, консульта�
ційно�інформаційні та обчислювальні центри в
рамках промислово�наукових зон, технополіси є
найвищою формою синергетики об'єднання люди�
ни, науки, техніки та інформації.

Яскравим прикладом досягнення синергії в
розвитку є практика створення технополісів у
Японії. За підтримки уряду в країні активно реа�
лізовується програма створення в малих містах зон
новітніх технологій, метою яких є піднесення еко�
номіки на вищий шабель технологічного розвитку

та одночасне стимулювання розвитку периферій�
них префектур. Технополіси, що створюються у
районах зі слабким розвитком наукомістких ви�
робництв, на базі існуючих університетів у досить
короткий період часу перетворюються у міста, до
яких стягається потенціал найбільш кваліфікова�
них працівників та дослідників [9, с. 109].

Головною метою технополісів є провадження
прикладних наукових досліджень та комерціалі�
зація їхніх результатів. Атмосфера технополісів
насичена духом конкуренції та креативності. У
зв'язку із цим така просторова форма організації
суспільно�економічного життя як технополіси є
місцем, де в атмосфері творчості, ініціативності,
креативності, змагальності найповніше мають змо�
гу проявитися якісні складові трудового потенці�
алу. Попри усі позитиви для таких характеристик
у середовищі технополісів переваги застосування
отримують, як правило, висококваліфіковані кад�
ри, в той час як відчутним є брак ємності ринку
праці на працівників ненаукоємних професій та
фахівців (робітників) меншої кваліфікації [9, с.
109].

Таким чином, практика функціонування тех�
нополісів дає низку важливих переваг, які можна
систематизувати в розрізі системних, галузевих,
структурних, мотиваційних, іміджевих, просторо�
вих, споживчих (табл. 1). У реальності їх досягну�
ти дуже складно. Але розуміння колосальної їх на�
слідковості дозволяє доводити ідею доцільності
функціонування технополісів на теренах України.

Попередній досвід створення технополісів в
Україні практично себе не виправдав. Була декла�
рована доволі позитивна ідея створення техно�
парків (на відміну від технополісів вони є більш
масштабні та можуть виходити за межі одного на�
селеного пункту) на основі залишеного з часів
СРСР промислового спадку. Для прикладу, перша

Джерело: розраховано автором на основі джерела [5].
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Рис. 1. Основні індикатори інноваційного розвитку середовища
використання трудового потенціалу України, 2000—2014 рр., %
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ідея — це був розвиток
технопарку на базі роз�
формованої ракетної бази
у Львівській області [8, с.
45]. Однак вона не знайш�
ла ефективного втілення в
життя і наразі в Україні
налічується менше 20 тех�
нополісів, функціонування
котрих є більшою мірою
формальним.

Відомо, що технополіс
може розвиватись двома
шляхами: через створення
нового просторового утво�
рення (фактично — соціо�
технополісу) або ж роз�
витку на базі вже існуючо�
го населеного пункту, що
має для цього сприятливі
передумови. Для України
прийнятним є другий варі�
ант. Тому вважаємо, що
технополіси слід розвива�
ти вибірково на базі про�
відних освітньо�наукових
центрів в Україні. Лише за
успішного їх функціону�
вання можна такий досвід
поширювати на малі міста,
відновлюючи таким чином
їх потенціал (згідно прак�
тики Японії) та навіть роз�
вивати нові просторові
утворення.

Розвиток потужного технополісу доцільно
розпочинати на базі науково�освітніх комплексів
як об'єднань провідних наукових установ та
освітніх організацій. Цільовий проект розвитку
технополісу може надати нове "дихання" вітчиз�
няній науці, особливо в галузях знань фізико�ма�
тематичного, хімічного, біологічного, інженерно�
го напрямів, допоки в них ще зберігаються вітчиз�

няні наукові школи. Одночасно участь у техно�
полісі значно посилитись практичну складову
освітніх установ, у чому вони самі зацікавлені в
умовах високої конкуренції на ринку освітніх по�
слуг. А виробничий сектор технополіса дасть змо�
гу реалізувати підприємницький потенціал заці�
кавлених осіб, які готові інвестувати в знаннємісткі
сфери господарювання (рис. 2).

Таблиця 1. Обгрунтованість розвитку технополісів як інноваційних
осередків використання трудового потенціалу в Україні
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Джерело: складено автором на основі джерела [7, с. 124].

Рис. 2. Синергетика участі в технополісі: суб'єктний підхід*

Джерело: складено автором.
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Для того, щоб ідею поширення технополісів в
Україні реально втілити в життя, українські вчені
повинні деталізувати відповідний мотиваційний
процес покроково. Наразі українська наука дуже
мало розкриває перспективність просторового
розвитку трудового потенціалу на інноваційних
засадах через практику технополісів. Тому вчені і
фахівці повинні більше уваги приділяти даній темі.
Предметом наших подальших досліджень буде
конкретизація мотиваційних механізмів ефектив�
ного розвитку технополісів в Україні на базі нау�
ково�освітніх комплексів.

Отже, пріоритетом інноваційного розвитку
трудового потенціалу в Україні має бути просто�
ровий підхід. Доцільно стимулювати специфічні
просторові утворення з особливими умовами по�
силення інноваційності трудового потенціалу.
Однією з таких форм є технополіс. Розвиток тех�
нополісів в Україні слід початково здійснювати на
базі провідних науково�освітніх центрів. Запору�
кою ефективності їх діяльності має бути політич�
на воля місцевих органів влади з публічною про�
моцією відповідних заходів та реальна зацікав�
леність наукового, освітнього й бізнес�секторів до
участі у проекті створення технополісу.
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