
Сенічкіна О.Е.
викладач кафедри менеджменту та бізнесу

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ПОТРЕБИ ФАХІВЦІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ, ЯКІ СФОРМОВАНІ ПІД
ВПЛИВОМ ЇХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Визначення фахівця, як одного із головних факторів успіху здійснення
результативної інноваційної діяльності, вимагає знаходити дієві методи активізації
його поведінки, які б націлювали його на це. Що дозволило б перетворювати
монотонну роботу на захоплюючу творчу працю, яка б відкривала нові можливості у
фахівців для створення нового та досягнення найвищих результатів. Однак,
інноваційна праця, фахівці які її здійснюють, є не достатньо вивченими категоріями,
тому керівники не знають які є засоби їх активізації, від чого вони залежать та на що
повинні бути спрямовані. Тобто необхідним є пошук основних засобів, для того щоб
працівник з інертного стану перейшов до активного, а також для того щоб спрямувати
його поведінку у необхідному для підприємства напряму –інноваційному.

Є підстави вважати [1, 2, 3], що поведінка працівника залежить від його
мотивації, яка будується під впливом ціннісних орієнтацій, які визначають ставлення
до праці, відображають спрямованість його інтересів та визначають головні пріоритети
у праці, а також під впливом яких формуються певні потреби. У такий спосіб
з’ясовуємо один із головних принципів досягнення активності та інноваційності
працівника – формування в нього необхідних ціннісних орієнтації та задоволення
сформованих потреб.

Матеріали здійсненого обстеження [4, 5, 6, 7, 8] дозволяють узагальнити, що
кожна людина має свої особливості, а фахівці, які здійснюють інноваційну працю,
повинні володіти певними особистісними рисами (вмотивованістю та ціннісними
орієнтаціями; рисами придбаними під впливом життєвого й професійного досвіду;
спроможністю та здатністю; особистісними рисами та психофізіологічними
особливостями). Щодо ціннісних орієнтацій, це: прагнення до створення нового,
прагнення до саморозвитку, прагнення передачі своїх знань іншим, доводити ідею до
впровадження, прагнення до безперервного навчання, прагнення до досягнення
найінноваційніших результатів, прагнення до самореалізації. Оскільки саме на них
формуються потреби, згрупуємо їх відповідно до інноваційно ціннісних орієнтацій, за
теорією А. Маслоу (табл. 1). Відповідно до Маслоу [9], потреби шикуються в
ієрархічному порядку, починаючи знизу з фізіологічних потреб і закінчуючи у горі
потребами самовираження, що дозволяє виявити їх ієрархію у фахівців. У міру
задоволення кожної потреби, починаючи з фізіологічної, її місце займає інша, більш
високого рівня. Згідно до цієї ієрархії, людські потреби проявляються як дискретні
ступені або рівні, що дозволяє проаналізувати, які з потреб є не задоволені та що
заважає фахівцю перейти на вищий рівень.

Таблиця 1
Потреби відповідно до ціннісних орієнтацій фахівців, які здійснюють

інноваційну працю

Необхідні інноваційні ціннісні орієнтації
фахівця

Потреби по Маслоу, які формуються під
впливом ціннісних орієнтацій

Досягнення поставленої мети Поваги
Орієнтація на інноваційні результати Самовираження
Прагнення до самореалізації Самовираження
Відданість своїй праці Любові



Закінчення табл. 1
Необхідні інноваційні ціннісні орієнтації

фахівця
Потреби по Маслоу, які формуються під

впливом ціннісних орієнтацій
Внутрішня мотивація Самовираження
Прагнення до досягнення найвищих
результатів

Самовираження

Прагнення до безперервного навчання Самовираження
Прагнення до інтересів підприємства Самовираження
Прагнення до створення нового Любові
Прагнення до саморозвитку Самовираження
Прагнення передачі своїх знань іншим Поваги
Доводити ідею до впровадження Самовираження
Прагнення до самостійності та
незалежності

Самовираження

Відповідно до необхідних ціннісних орієнтацій фахівець повинен володіти
потребами у більшості випадку вищого порядку (самовираження), а також потребою у
повазі. Тобто, для повної реалізації інноваційних здібностей фахівців та формування в
них необхідних ціннісних орієнтацій, потреби нижчого рівня повинні бути задоволені.
Однак необхідно пам’ятати що вони повинні бути задоволені не одноразово, а
підтримуватися на необхідному рівні постійно. Тому потрібно вивчати ціннісні
орієнтації нових найманих фахівців, та тих хто вже працює задля виявлення насущних
потреб, для формування дієвих засобів їх задоволення та підтримки, задля отримання
від них творчих здобутків, які здатні принести підприємству відчутні вигоди.
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