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СПЕЦИФІКА ДІЇ МЕХАНІЗМІВ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ
Ю. В. Чекушина, ст. викладач кафедри менеджменту Дніпропетровського інституту
Міжрегіональної академії управління персоналом,chekushina@ukr.net
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування таких методів
наукового аналізу: абстракції – при визначенні сутності та змісту категорії «ринок
інтелектуальної праці»; загального й особливого – при виділенні специфічних рис цього
сегменту ринку праці; моделювання – при формалізації попиту та пропозиції на інтелектуальну
працю.
Результати. Проведено порівняльний аналіз ринку праці та ринку інтелектуальної праці
за такими показниками: результати діяльності, перехід прав власності, особливості трудових
відносин в аспекті трудового контракту, кон'юнктура ринку. Визначено й проаналізовано
особливості функціонування ринку інтелектуальної праці України. Розглянуто специфіку
характеру дії законів попиту та пропозиції для ринку інтелектуальної праці. Виявлено, що ціна
на інтелектуальну робочу силу встановлюється на більш високому рівні, ніж на ринку праці в
цілому, і під впливом не тільки економічних, але й соціальних та психологічних чинників.
Новизна. Представлено авторське тлумачення поняття «ринок інтелектуальної праці» в
широкому та вузькому його значенні.
Проаналізовано особливості ринку інтелектуальної праці та запропоновано аналітичний
запис функцій попиту і пропозиції. Доведено, що на встановлення ціни інтелектуального
продукту впливають правові та економічні фактори, у тому числі особливості маркетингової
політики.
Практична значущість. Матеріали дослідження можна використовувати при розробці
системи заходів, спрямованих на удосконалення механізму регулювання ринку інтелектуальної
праці.
Ключові слова: ринок інтелектуальної праці, ринок праці, інтелектуальний продукт, попит
та пропозиція інтелектуальної праці, інтелектуальна сфера, витрати на освіту.
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