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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні складнощі, пов'язані наразі з впроваджен�

ням інновацій на підприємствах України, знаходяться на�
самперед у сфері ефективного використання кадрово�
го ресурсу і його творчого та інтелектуального потен�
ціалів, оскільки саме людський капітал є ключем до інте�
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Стаття доводить значення раціонального використання кадрового потенціалу підприємств

для забезпечення ефективності їх діяльності та розглядає вплив людського ресурсу на підви�

щення їх конкурентоспроможності. Автор окреслює змістовне наповнення поняття інновацій�

ного потенціалу персоналу та простежує його зв'язок з інноваційним потенціалом підприєм�

ства як явищем вищого порядку. Стаття розглядає дотримання обов'язкового ряду вимог як

неодмінної умови проведення кількісного виміру інноваційної оцінки працівників підприємства,

систематизує можливі показники інноваційного потенціалу персоналу з урахуванням окремих

підходів, визначає ряд чинників, які регламентують зміни людського ресурсу та є стандартни�

ми для переважної більшості підприємств. Також доопрацьовано методику комплексної оцін�

ки рівня інноваційного потенціалу підприємств, спрямовану на розрахунок інтегрального індексу

інноваційного потенціалу підприємства як добутку комплементуючих індексів, що враховують

професійні та освітні якості персоналу, його інформаційно�комунікаційні можливості, вплив на

прийняття управлінських рішень та особливості психологічного клімату.

The paper proves value of rational use of personnel potential of firms for providing the efficiency

of their activity and considers influence of a human resource on increase of their competitiveness.

The author outlines substantial filling of concept of innovative potential of personnel and traces its

links with innovative potential of a firm as the phenomenon of higher order. The paper considers

compliance of some mandatory requirements as integral condition of carrying out the quantitative

measurement of an innovative assessment of workers of a firm, systematizes possible parameters

of innovative potential of personnel in view of separate approaches, defines a number of the factors

regulating variations of a human resource and being standard for the primary majority of firms. Also

the author modifies the procedure of complex assessment of a level of innovative potential of firms,

directed on calculation of an integrated index of innovative potential of firms as a product of

complementary indexes considering professional and educational qualities of personnel, its

information�communication possibilities, influence on acceptance of administrative decisions and

features of a psychological climate.
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лектуальних переваг будь�якого підприємства над кон�
курентами. У сучасній інноваційній підприємницькій па�
радигмі людський чинник розглядається як одна із ос�
новних конкурентних сил. Інші чинники — географічні,
фінансові, технологічні тощо, які були актуальними для
підприємств ще у недавньому минулому, сьогодні вже
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багато в чому нівелюються сучасними глобалізаційни�
ми умовами.

Зростання ролі людського чинника у забезпеченні
ефективності функціонування підприємства піднімає
питання про раціональність його використання, інкор�
порацію схем використання людського ресурсу у за�
гальну стратегію розвитку підприємства та її інно�
ваційні складові, зокрема інноваційний потенціал
підприємства. Це, у свою чергу, актуалізує проблему
якісної оцінки потенціалу персоналу та окремих прац�
івників, розробки та практичного застосування мето�
дики, що дозволяє обліковувати та оцінювати основні
якості та властивості персоналу — інтелектуальні, інно�
ваційні, освітні, професійні, комунікаційні, соціально�
психологічні тощо.

Оцінка інноваційних та супутніх якостей персоналу
і окремих працівників повинна стати важливим чинни�
ком формування кадрової політики підприємств, роз�
робки заходів, спрямованих на донесення до кожного
робітника цінностей, цілей, моделей поведінки та мис�
лення в рамках інноваційної організаційної культури,
максимізацію ефекту від використання внутрішніх ре�
зервів розвитку та удосконалення виробничої діяльності
при мінімумі залучених ресурсів із зовнішнього сере�
довища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми стратегічного управління кадровим по�
тенціалом, впливу персоналу на конкурентоспро�
можність підприємства та максимізацію використання
його ресурсного потенціалу, технологій та практичних
прийомів, методів оцінки рівня інноваційного потенціа�
лу персоналу та працівника, теоретичних та практичних
основ його перетворення, моделювання та розробки
сценаріїв його розвитку та зміни залежно від кадрової,
виробничої та інноваційної політики на підприємстві,
шляхів активізації інноваційної діяльності персоналу в
сучасних умовах та іншими питаннями, пов'язаними із
ефективним управлінням персоналу підприємства та
використанням людського чинника для розвитку під�
приємства, займалася велика кількість вітчизняних та
іноземних науковців. Вагомий внесок, зокрема, зроби�
ли Білорус Т.В. [1], Верхоглядова Н.І. [2], Гольдштейн
Г.Я. [3], Горшенін В.П. [4], Дементьєва Т.А. [5, с. 125—
132], Зінов В.Г. [6], Іванникова Н.А. [2], Карюк В.І. [7],
Лаврінченко О.В. [2].

Водночас, окремі проблемні питання усе ще зали�
шаються нерозв'язаними. Зокрема, недостатньо опра�
цьовано питання кількісної оцінки інноваційного потен�
ціалу персоналу підприємства, яка б дозволяла обліко�
вувати та вимірювати його ділові та професійні якості,
вплив працівників на прийняття управлінських рішень,
формування інноваційного потенціалу підприємства та
реалізацію його інноваційної політики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження та доопрацювання існу�

ючої методики оцінки інноваційного потенціалу персо�
налу підприємств, компонування системи показників, що
представлятимуть блок "персонал" під час формування
кадрової політики підприємства та інкорпорації її в за�

гальну стратегію розвитку підприємства, враховуючи
здатність персоналу до вироблення та освоєння новацій,
розробка критеріїв оцінки рівня розвитку інноваційно�
го потенціалу працівників відповідно до заданої сукуп�
ності вимог за допомогою використання методу експер�
тних оцінок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зростання інноваційної складової в структурі
бізнес�процесів сучасних організацій ринкового типу
господарювання призводить до того, що навіть у сфе�
рах, які традиційно вважалися низькотехнологічними,
збільшується кількість зайнятих в розробках і дослід�
женнях, пошукових та аналітичних роботах у сфері мар�
кетингу, нових технологіях, організаційних змінах тощо.
На підприємствах створюються нові посади спеціалістів,
що відповідають за інноваційний розвиток, відбуваєть�
ся комплектація вузькоспеціалізованими працівниками
лабораторій та майстерень, розвиваються системи уп�
равління знаннями на основі Інтернету, у складі органі�
заційної структури виникають інноваційно�маркетингові
відділи, які теж потребують відповідних кадрів. Крім
того, для покращення інноваційного пошуку та посилен�
ня інтелектуалізації прийнятих рішень доволі часто за�
лучаються сторонні консультанти, спеціалісти та експер�
ти. Як наслідок, виникає нагальна необхідність дослід�
ження і виміру нової економічної категорії — людсько�
го капіталу як інноваційного потенціалу працівників, що
є однією з визначальних складових інноваційного про�
цесу підприємств.

Якщо під інноваційним потенціалом підприємства
зазвичай розуміють всі ресурси, які можна використа�
ти для інноваційних процесів — матеріальні, фінансові,
кадрові, інформаційні, організаційні та технічні — то
інноваційний потенціал персоналу являє собою здат�
ність працівників генерувати власні та освоювати запо�
зичені інновації, здійснювати постійний розвиток та
удосконалення, зважаючи на внутрішні потреби та
зовнішні виклики, та здійснювати таке управління наяв�
ною сукупністю матеріальних та нематеріальних ре�
сурсів підприємства, яке б забезпечило максимізацію
ефективності інноваційної діяльності підприємства при
інших рівних умовах.

Розв'язання проблеми кількісного виміру інновац�
ійного потенціалу працівників вимагає дотримання ряду
вимог, яким повинні відповідати запропоновані показ�
ники, визначення можливих індикаторів стану інновац�
ійного потенціалу підприємств, інакше кажучи — про�
ведення класифікації показників та критеріїв, згідно з
якими підприємства будуть відноситись до того чи іншо�
го класу. Йдеться також про те, як визначати оцінки
"добре/погано" за результатами виміру показників
(кількісним чи якісним, тобто експертним, шляхом). Ли�
ше органічна та правильно скомпонована сукупність
критеріїв дозволить визначити та проаналізувати інно�
ваційні можливості підприємств щодо підготовленості
їх персоналу, діагностувати існуючі переваги та недо�
ліки, а також порівняти між собою показники різних
підприємств, що здійснюють господарську діяльність у
схожих умовах, або ж відстежувати динаміку їх стану
за роками.
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У цілому, збалансовані системи показників деком�
позують за ієрархічними рівнями аж до виконавців, тому
вони є особливо ефективними за умови процесного
підходу до управління, оскільки дозволяють встанови�
ти прямий зв'язок із системою мотивації персоналу. Крім
того, значною перевагою збалансованих систем є взає�
мозв'язок (часто навіть алгоритмічний) показників сис�
теми між собою, а також — розрахункових показників
із первинними джерелами інформації. Усе це дозволяє
дезагрегувати систему показників, щоб у подальшому
представити блок "персонал", враховуючи його здат�
ність до вироблення та освоєння новацій. У цілому,
формування системи показників на основі їх причинно�
наслідкового зв'язку відповідає послідовності розра�
хунків та служить основою для побудови інформацій�
ної моделі підприємства. Для систематизації можливих
показників інноваційного потенціалу персоналу з ура�
хуванням розглянутих вище підходів можна вибудува�
ти окрему таблицю (табл. 1).

Систематизація можливих показників дозволяє
здійснити розробку критеріїв, що будуть використову�
ватись для оцінки рівня інноваційного потенціалу пра�
цівників. Критерії, які використовуються на практиці,
можуть розрізнятися залежно від особливостей під�
приємств. Тому створити універсальну систему критеріїв
неможливо але визначити ряд чинників, які регламен�
тують діяльність переважної більшості цих підприємств,

цілком реально. У результаті експертних оцінок було
сформульовано основні вимоги до критеріїв та їх
змістовного наповнення. Так, до основних вимог оцін�
ки рівня розвитку інноваційного потенціалу працівників
включають: відповідність напрямків і змісту розвитку
інноваційного потенціалу працівників місії та стратегії
підприємства (принцип домінування стратегічних ас�
пектів); наукову обгрунтованість вибраних критеріїв та
їх збалансованість; достатню репрезентативність пере�
ліку критеріїв, які враховують головні сторони діяль�
ності підприємства, та можливість вибору найбільш ак�
туальних з них в той чи інший період часу; достатню чут�
ливість критеріїв до зміни досліджуваних параметрів
(гнучкість та неперервність); простоту та прозорість ви�
міру рівня інноваційного потенціалу персоналу та інтер�
претації критеріїв (об'єктивність та відкритість); конт�
рольованість, що передбачає можливість постійного
відстеження (моніторингу) динаміки змін досліджува�
них параметрів у рамках прийнятих критеріїв; ре�
альність, що передбачає принципове досягнення еталон�
них (ідеальних) станів досліджуваного явища; взаємоз�
в'язок критеріїв із загальноприйнятими показниками
оцінки ефективності соціотехнічних систем (зокрема,
підприємств).

Відповідно до перелічених вимог, методом експер�
тних оцінок було відібрано 9 основних критеріїв, на базі
яких і була розроблена методика комплексної оцінки

Таблиця 1. Систематизований перелік показників інноваційного потенціалу
персоналу підприємств

Джерело: [8].
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рівня інноваційного потенціалу персоналу підприємств.
До них було віднесено: інтенсивність інноваційних про�
цесів (швидкість інновацій); інтелектуальний розвиток
персоналу; рівень професіоналізму (компетентності
персоналу); освітній рівень; рівень інформаційно�кому�
нікаційного забезпечення; інвестиції в інновації та до�
сягнутий техніко�технологічний рівень підприємства;
забезпечення довгострокової конкурентоспромож�
ності; забезпечення фінансової стійкості та результа�
тивності інновацій; психологічний клімат.

Згідно із запропонованою методикою, для конкрет�
ного підприємства експертним шляхом оцінюються 9
індексів (у бальній шкалі), при цьому одиниці відповідає

максимальний розвиток досліджуваної якості. У таблиці
2 приводяться внутрішні показники для оцінки рівня інно�
ваційного потенціалу за цими індексами. Після цього відбу�
вається виведення середніх нормованих оцінок індексів.

Інтегральний індекс інноваційного потенціалу пер�
соналу визначається як добуток розглянутих 9�ти усе�
реднених індексів і може бути використаний для рей�
тингової сукупності підприємств.
b=III IIРП ІПРП ІОРП ІКІ ІІТТП ІКП ІФРІ ІПС  (1),

де b — інтегральний індекс інноваційного потенціа�
лу [8].

Перевагою цієї методики є те, що обрана система
критеріїв дозволяє здійснювати ефективний моніторинг

Таблиця 2. Складові частини індексів оцінки інноваційного потенціалу персоналу

Джерело: доопрацьовано [8].
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(поточне спостереження) за інноваційним потенціалом
персоналу підприємств, забезпечувати контроль основ�
них факторів інноваційного розвитку, за допомогою сиг�
нальних показників проводити оцінку дійсних значень
від бажаних чи нормативних величин і своєчасно роз�
робляти управлінські рішення, пов'язані із розвитком
(збільшенням) чи використанням (цільовим зменшен�
ням) інноваційного потенціалу персоналу. Обрана сис�
тема відрізняється повнотою та ретельністю добору
критеріїв. Персонал підприємства характеризується з
точки зору його інноваційної активності, рівня інтелек�
туального розвитку, освіти та професійної компетент�
ності, психологічних якостей. Система критеріїв при�
діляє окрему увагу інформаційно�комунікаційному ас�
пекту діяльності персоналу, оцінюючи його інформац�
ійну забезпеченість та рівень розвитку комунікацій. Важ�
ливий внесок у обчислення інтегрального показника
здійснюють індекс інвестиційної та техніко�технологіч�
ної праці, індекс конкурентоспроможності підприємства
та індекс фінансової результативності інновацій. Незва�
жаючи на те, що, на перший погляд, їх внутрішні показ�
ники не мають прямого зв'язку з ефективністю функці�
онування людського ресурсу на підприємстві, насправді
вони характеризують його кінцеву результативність че�
рез показники прибутковості та технологічності.

ВИСНОВКИ
Інноваційний потенціал працівників підприємства

впливає на успіх нововведень через сукупність певних
чинників, а саме — наявність джерела творчих ідей (без
творчості не може бути нововведення); ефективну сис�
тему добору та оцінки проектів; ефективне управління
проектами та контроль; відповідність цілям підприєм�
ства; індивідуальну та колективну відповідальність; ор�
ієнтацію на ринок; якість персоналу. Знання кількісних
характеристик інноваційного потенціалу персоналу доз�
воляє керівникам підприємств отримувати дієві інстру�
менти для досягнення інноваційних цілей, обумовлених
сучасними умовами швидкоплинності, мінливості та не�
визначеності.

Обрахунок інтегрального індексу інноваційного по�
тенціалу підприємства, як і його складових, дозволяє
сформувати уявлення про професійний та освітній
рівень персоналу, оцінити його інтелектуальний розви�
ток, інноваційні та інформаційно�комунікаційні можли�
вості, визначити вплив, який персонал підприємства
здійснює на його конкурентоспроможність, техніко�тех�
нологічні аспекти здійснення основної діяльності та
фінансово�економічну результативність, дослідити
якість психологічного середовища на підприємстві, виз�
начити особливості взаємодії працівників, їх відданості
підприємству, тобто краще утилізувати людський чин�
ник на забезпечення добробуту та інтересів підприєм�
ства.

У подальшому запропонований алгоритм кількісної
оцінки інноваційного потенціалу підприємства доціль�
но використовувати під час формування та практичної
реалізації кадрової політики підприємств, виявлення
резервів людського капіталу як недовикористаного
інноваційного потенціалу нижчого рівня, розробки та
прийняття управлінських рішень. Комплекс розробле�
них показників та індексів оцінки рекомендується по�

класти в основу формування методики оцінки загаль�
ного інноваційного потенціалу підприємства, а також
використовувати під час оцінки інноваційного потенці�
алу окремих працівників.
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