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ESSENTIAL ASPECTS AND TARGETED APPROACH TO MANAGING OF THE INNOVATIVE
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE PERSONNEL

У статті розглянуто сутність управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства

як спеціально організованого, цілеспрямованого, складного, безперервного, динамічного про�

цесу здійснення різноманітних заходів та прийняття управлінських рішень, направлених на

підвищення рівня віддачі персоналу на кожному етапі інноваційного процесу при продукуванні,

сприйнятті, впровадженні та використанні інновацій у трудовій діяльності та у діяльності підприє�

мства, шляхом управління інноваційними здібностями та можливостями його працівників. Ви�

значено сутнісні аспекти управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства. Роз�

глянуто сутність цільового підходу до управління інноваційним потенціалом персоналу підприє�

мства, на основі чого розроблено відповідну систему цілей. Удосконалено класифікацію сис�

теми цілей управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства за сутнісною озна�

кою, за ознаками реалізації інтересів та тривалістю досягнення цілей.

In the article the essence of innovative potential personnel as specially organized, focused,

complex, continuous, dynamic process of implementation of various measures and management

decisions aimed at improving the impact of staff at every stage of the innovation process in the

production, perception, implementation and use of innovations in employment and in the enterprise.

by means of innovative skills and capabilities of its employees. Determined essential aspects of

innovative potential personnel. The essence of a targeted approach to managing innovation potential

personnel on the basis of which develop a system goals. Classification of system management

purposes innovative potential personnel on essential features, on the basis of realization of interests

and lasting achievement.

Ключові слова: інноваційний потенціал, персонал, підприємство, управління, цільовий підхід.
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ня якості та впровадження новітніх технологій, що призво+

дить до створення конкурентних переваг у бізнесі. Досяг+

нення поставлених завдань, підвищення кінцевих резуль+

татів та ефективності діяльності підприємства можливе за
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умови ефективного формування і використання іннова+

ційного потенціалу його персоналу як здатності всіх прац+

івників використовувати сукупність інноваційних здібнос+

тей та можливостей при продукуванні, сприйнятті, впро+

вадженні та використанні інновацій у трудовій діяльності

та у діяльності підприємства. Досягнення ж найвищого

рівня інноваційного потенціалу персоналу, здатного забез+

печити найвищі результати інноваційної діяльності підприє+

мства, можливе тільки при оптимальному поєднанні інно+

ваційних здібностей і можливостей працівників. При цьо+

му потрібно враховувати, що інноваційними здібностями

є окремі індивідуально+психологічні особливості праців+

ників, що виражають їх готовність до оволодіння інновац+

ійними знаннями, вміннями, навичками та успішного вико+

нання ними інноваційної діяльності на підприємстві, а інно+

ваційними можливостями — сукупності певних умов, спри+

ятливих обставин, ресурсів та джерел, які є, як правило,

зовнішніми параметрами при формуванні інноваційного

потенціалу персоналу та забезпечуються підприємством,

навчальними закладами, соціумом тощо.

Як показує досвід, сьогодні в більшості українсь+

ких підприємств управління інноваційним потенціалом

персоналу відбувається без конкретизації означених

цілей, без конкретно означеної системи управлінських

дій, майже інтуїтивно, що призводить до його недови+

користання та гальмування інноваційного розвитку

підприємства. Отже, пошук оптимальних управлінських

рішень у сфері формування та використання інновацій+

ного потенціалу персоналу підприємства є тим засобом,

який дозволить йому забезпечити ефективну і конкурен+

тоспроможну діяльність. Саме тому дослідження управ+

ління інноваційним потенціалом персоналу підприємства

шляхом визначення його сутнісних аспектів та системи

цілей є своєчасним та актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління інноваційним потенціалом

підприємств в науковій економічній літературі при+

діляється багато уваги. Серед авторів, які розглядають

управлінські процеси в інноваційній діяльності Я. Кри+

вич [1], Ю. Шипуліна [2], В. Яковенко [3] та інші [4—5].

Однак, віддаючи належну повагу науковцям у сфері

інноваційного менеджменту, необхідно відмітити, що

залишається мало вивченим питання управління іннова+

ційним потенціалом персоналу підприємства. Незважа+

ючи на наявність відповідних фундаментальних дослід+

жень (автори В. Горшенін [6] та К. Лега [7]), існують деякі

прогалини, без заповнення яких неможливо утворити дієву

та ефективну систему управління інноваційним потенціа+

лом на підприємстві. Так, наприклад, при розгляді сутності

управління інноваційним потенціалом персоналу підприє+

мства не приділено увагу управлінню інноваційними

здібностями і можливостями працівників, які утворюють

інноваційний потенціал персоналу підприємства. При дос+

лідженні системи управління інноваційним потенціалом

персоналу підприємства не розглянуто цільовий підхід до

її побудови. Враховуючи сказане вважаємо, що управлін+

ня інноваційним потенціалом персоналу підприємства ще

недостатньо вивчена наукова сфера, яка потребує додат+

кового дослідження в сутнісному аспекті та напрямах зас+

тосування цільового підходу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є викладення результатів авторського

дослідження щодо визначення сутнісних аспектів та

цільового підходу до управління інноваційним потен+

ціалом персоналу підприємства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
І РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема ефективного управління інноваційним по+

тенціалом персоналу будь+якого підприємства має вик+

лючно важливе значення і потребує системності у ході

дослідження. Словосполучення "управління інновацій+

ним потенціалом персоналу підприємства" містить дві

складові — "управління" та "інноваційний потенціал

персоналу підприємства". Відповідно, для повного і гли+

бокого розуміння сутнісних аспектів управління іннова+

ційним потенціалом персоналу підприємства слід ви+

значити сутність кожної з них.

Розглянемо поняття "управління". Так, філософсь+

ким енциклопедичним словником [8] воно трактується

як "функція організованих систем різної природи (біо+

логічних, соціальних, технічних та ін.), що забезпечує

збереження їхньої структури, підтримання режиму

діяльності, реалізацію цілі та програми діяльності".

У праці [9] зазначається, що "управління є впливом

на процес, об'єкт чи систему для збереження їх стійкості

або переведення з одного стану в інший відповідно до

визначення цілей. Найскладніші процеси управління —

в суспільстві, оскільки потребують цілеспрямованого

впливу на діяльність людей, груп, колективів, класів з

різноманітними інтересами". Враховуючи те, що управ+

ління, пов'язане з людським фактором, вважаємо за

необхідне зазначити:

— управління є цілеспрямованим, тобто таким, що

здійснюється людиною або групою людей спеціально

для досягнення певних цілей та виконання функцій, з

яскраво вираженим домінуванням волі людини;

— управління є таким, що направлене на відтворен+

ня певних властивостей і здібностей людини користу+

ватися накопиченим досвідом;

— управління є засобом підтримання цілісності

управлінської системи (підприємства), його найефек+

тивнішого функціонування і розвитку.

Як зазначає К. Лега, "управлінська діяльність є су+

купністю вироблених історичним досвідом, науковим

пізнанням і талантом людей навичок, вмінь, способів та

засобів доцільних вчинків і дій людини у сфері управ+

ління" [7].

Раніше проведені нами дослідження сутності інно+

ваційного потенціалу персоналу підприємства [10] доз+

волили розглядати його як економічну категорію, яка є

складовою інноваційного потенціалу підприємства та

являє собою здатність персоналу використовувати су+

купність власних інноваційних здібностей та можливо+

стей, які дозволяють активно продукувати, сприймати,

впроваджувати і використовувати інновації у трудовій

діяльності та у діяльності підприємства з метою отри+

мання позитивного ефекту та досягнення цілей функ+

ціонування підприємства.

При дослідженні управління інноваційним потен+

ціалом персоналу підприємства найбільш повну сутніс+

ну характеристику йому надано у роботі К. Леги [7].
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Автор розуміє його як "…ціленаправлений, безперерв+

ний, динамічний процес, який являє собою проведення

різних процедур, заходів та операцій, направлених на

зміну рівня інновативності персоналу". Однак це визна+

чення не достатньо змістовне, оскільки у ньому не роз+

кривається сутність управління інноваційним потенціа+

лом персоналу підприємства з точки зору способу його

здійснення та досягнення кінцевого результату.

Розгляд понять "управління" та "інноваційний потен+

ціал персоналу підприємства" дозволив визначити такі

сутнісні аспекти:

— управління інноваційним потенціалом персоналу

підприємства є спеціально організованим, безперерв+

ним процесом;

— управління інноваційним потенціалом персоналу

є цілеспрямованим процесом, який приймає участь у

реалізації кінцевої мети підприємства;

— управління інноваційним потенціалом персоналу

підприємства є засобом реалізації інноваційного про+

цесу при продукуванні, сприйнятті, впровадженні та ви+

користанні інновацій у трудовій діяльності та у діяль+

ності підприємства;

— управління інноваційним потенціалом персоналу

підприємства є симбіозом управлінських дій і рішень

відносно формування, розвитку і використання іннова+

ційних здібностей і можливостей персоналу;

— управління інноваційним потенціалом персоналу

підприємства є засобом його економічного розвитку.

Враховуючи попередньо зазначене, нами запропоно+

вано сутність управління інноваційним потенціалом пер+

соналу підприємства розуміти як спеціально організова+

ний, цілеспрямований, складний, безперервний, динамі+

чний процес здійснення різноманітних заходів та прий+

няття управлінських рішень, направлених на підвищення

рівня віддачі персоналу на кожному етапі інноваційного

процесу при продукуванні, сприйнятті, впровадженні та

використанні інновацій у трудовій діяльності та у діяль+

ності підприємства шляхом управління інноваційними

здібностями та можливостями його працівників.

Передумовами ефективного управління інноваційним

потенціалом персоналу на підприємстві, як ми вважаємо, є:

— свобода здійснення інноваційної діяльності,

вільний інформаційний простір та самостійність у прий+

нятті інноваційних рішень;

— правовий захист та правове забезпечення інновац+

ійної діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності;

— обмеження і регламентація державного втручан+

ня в інноваційну діяльність підприємств;

— вільна конкуренція та ринкове ціноутворення в

інноваційній сфері, висока конкуренція на ринку праці;

— самофінансування і самоокупність діяльності

підприємств, достатнє ресурсне (у т.ч. фінансове) забез+

печення їх інноваційної діяльності;

— орієнтація керівництва і менеджерів на іннова+

ційний розвиток та довгострокові цілі підприємства;

— висока мотивація персоналу до інноваційної

діяльності.

Саме ці передумови враховано нами при формуванні

цільового підходу до управління інноваційним потен+

ціалом персоналу підприємства.

Теоретико+методичні основи цільового підходу в

управлінні отримали почали розвиватися з 1954 року

після введення П. Друкером поняття "управління за ціля+

ми" (англ. Management by Objectives, MBO).

Сьогодні цільовий підхід грунтується на визначенні

головної мети (місії) функціонування і розвитку підприє+

мства, системи стратегічних, тактичних і оперативних

цілей, які взаємопов'язані між собою не лише терміна+

ми, а й проектами, планами, бюджетами та іншими еле+

ментами їх досягнення.

Перевагами цільового підходу до управління є: кон+

центрація зусиль персоналу підприємства на поставле+

них цілях та їх досягненні; покращення показників діяль+

ності підприємства за рахунок постановки та досягнен+

ня цілей; участь працівників у визначенні та досягненні

цілей, покращенні їх мотивації до праці та досягнення

кінцевих результатів діяльності підприємства.

Враховуючи сказане зазначаємо, що управління

інноваційним потенціалом підприємства підпорядко+

вується системі цілей. Розроблена нами така система

цілей наведена на рисунку 1.

Вважаємо, що головною метою управління інновацій+

ним потенціалом персоналу підприємства є максимізація

віддачі персоналу підприємства на кожному етапі іннова+

ційного процесу, досягнення якої можливе лише за раху+

нок оптимального поєднання суспільних та індивідуальних

цілей, а також цілей, що враховують інтереси держави,

регіону, галузі, підприємства та його працівників.

Індивідуальні цілі управління інноваційним потенці+

алом персоналу підприємства відповідають інтересам

окремих працівників, які задіяні в його інноваційній

діяльності, а суспільні цілі — інтересам суспільства,

окремих трудових колективів, груп населення тощо.

Виходячи з сутності інноваційного потенціалу персо+

налу підприємства пропонуємо цілі управління інновац+

ійним потенціалом персоналу підприємства поділяти на:

цілі управління інноваційними здібностями працівників;

цілі управління інноваційними можливостями працівників

і підприємства. Крім того, в межах управління окремими

видами інноваційного потенціалу персоналу можуть бути

визначені цілі управління природним, організаційно+тру+

довим, інтелектуальним, творчо+креативним, адаптивним,

мотиваційним, комунікативним та підприємницьким інно+

ваційними потенціалами персоналу підприємства.

Систему цілей управління інноваційним потенціалом

персоналу підприємства запропоновано також класи+

фікувати за тривалістю досягнення, поділяючи їх на

стратегічні, тактичні та оперативні. Вважаємо, що реа+

лізація стратегічних цілей управління інноваційним по+

тенціалом персоналу підприємства повинна відбувати+

ся у термін від п'яти років, що пов'язано з необхідністю

отримання працівниками спеціальної освіти, нових

знань, вмінь, навичок в інноваційній сфері. Термін до+

сягнення тактичних цілей обмежується 1—5 роками, а

оперативних цілей — до одного року.

Враховуючи поділ цілей управління інноваційним

потенціалом персоналу підприємства за тривалістю до+

сягнення виникає необхідність розробки відповідних

стратегії та політики.

Пропонуємо стратегією управління інноваційним

потенціалом персоналу підприємства розглядати як уз+

годжений зі стратегією інноваційної діяльності підприє+

мства, перспективний (довгостроковий) план формуван+

ня, розвитку і використання інноваційного потенціалу
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персоналу, його інноваційних здібностей та можливос+

тей.

Політику управління інноваційним потенціалом пер+

соналу підприємства пропонуємо визначати як комплекс

концептуальних засад та тактичних управлінських за+

ходів, послідовне дотримання яких сприяє реалізації

стратегії такого управління у різних напрямах форму+

вання, розвитку та використання інноваційного потен+

ціалу персоналу.

ВИСНОВКИ
За результатами проведених досліджень можна

зробити такі висновки:

1. Вивчення сутності та особливостей реалізації

управління інноваційним потенціалом персоналу під+

приємства є актуальним напрямом дослідження, однак,

в сучасній економічній науці воно розглядається фраг+

ментарно.

2. Набуло подальшого розвитку визначення сутності

управління інноваційним потенціалом персоналу під+

приємства, яке, на відміну від існуючих, розглядає його

не лише як цілеспрямований безперервний, динамічний

процес здійснення управлінський заходів у сфері зміни

інновативності персоналу, а і з точки зору способу

здійснення цього управління та досягнення його кінце+

вого результату на кожному етапі інноваційного проце+

су при продукуванні, сприйнятті, впровадженні та вико+

ристанні інновацій у трудовій діяльності та у діяльності

підприємства.

3. Визначено, що до управління інноваційним потен+

ціалом персоналу підприємства необхідно застосовува+

ти цільовий підхід. Запропоновано систему цілей управ+

ління інноваційним потенціалом персоналу підприємства

та удосконалено їхню класифікацію за такими ознака+

ми: за сутнісною ознакою; за реалізацією інтересів; за

тривалістю досягнення; за окремими видами інновацій+

ного потенціалу персоналу підприємства тощо. Це доз+

воляє поглибити теорію управління та забезпечити

підвищення ефективності інноваційної діяльності на

підприємстві.

Таким чином, управління інноваційним потенціалом

персоналу є перспективним напрямом економічного

розвитку підприємства, а застосування цільового підхо+

ду до нього є основою удосконалення формування,

розвитку та використання здібностей і можливостей

працівників в інноваційній діяльності.
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