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Останній час спостерігається тенденція спаду інноваційної ак-
тивності вітчизняних промислових компаній, тому слід звернути
увагу, зокрема, на необхідність створення умов для розвитку ін-
телектуального капіталу у якості основи активізації інноваційної
діяльності підприємств та формування інноваційної економіки.

Специфіка прояву інноваційної активності персоналу зосере-
джує увагу на тому, що підприємствам потрібно не тільки залу-
чати кваліфікованих працівників із творчими здібностями, роз-
виненим інтелектуальним потенціалом, а й постійно турбуватись
про інвестування у розвиток їх інтелектуального капіталу.

Інтелектуальний потенціал персоналу можна розглядати як
основу для визначення інноваційного потенціалу підприємства
разом із фізичним і фінансовим капіталом, які у сукупності ство-
рюють унікальні можливості ведення інноваційної діяльності для
кожного конкретного підприємства. З огляду на це відмінності
понять «інтелектуальні ресурси» та «інноваційні ресурси» поля-
гають у наступному. Інтелектуальні ресурси підприємства вклю-
чають інтелектуальний капітал, інтелектуальну працю та інтелек-
туальні продукти, які у свою чергу також можуть бути
використані як засоби виробництва, оскільки вони є результатом
інтелектуальної праці. А інноваційні ресурси включають перелік
фізичних і фінансових активів, інтелектуальних ресурсів підпри-
ємства та інноваційні продукти, які можуть виступати як засоби
виробництва і сприяють інноваційній діяльності [1].

Складові інтелектуального капіталу перебувають у взаємо-
зв’язку і певному підпорядкуванні. Існує об’єднувальна ланка
всіх складових — організаційно-економічний механізм форму-
вання конкурентних переваг підприємства на підставі взаємодії
цих складових. Таку взаємодію можна представити у такій послі-
довності: знання, навички, уміння персоналу, які втілюються, з
одного боку, в нові товари і послуги, а з іншого — в організацій-
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но-інноваційні процеси: внутрішньокорпоративні інформаційні
системи, прогресивні організаційні структури, корпоративну
культуру, нові товарні знаки, бренди, патентну діяльність уста-
нови; своєю чергою, це створює підґрунтя для розвитку, поглиб-
лення взаємовідносин із клієнтами і партнерами, покращує імідж
компанії; взаємодія з клієнтами і партнерами, розширення ділової
активності сприяє розвитку компетенцій персоналу, отже, зрос-
танню людського капіталу.

Визначається інноваційний потенціал підприємства як харак-
теристика щільності потоку нововведень, ефективності корпора-
тивних НДДКР, швидкості виходу нововведень на ринки, рівня
технологічного лідерства (або можливості наслідування за галу-
зевим або продуктовим лідером), що обумовлює «синергію» ін-
новаційної діяльності різних структурних підрозділів.

Також, існує й інша думка відносно визначення інноваційного
потенціалу як загального потенціалу організації, складовими
елементами якого є виробничо-технологічна, науково-технічна,
фінансово-економічна, кадрова, організаційно-управлінська слу-
жби з їх потенціалами [2].

Однією із задач оцінки інноваційного потенціалу є виділення
інноваційної складової за кожним компонентом загального поте-
нціалу підприємства та розглядає структуру інноваційного поте-
нціалу підприємства та етапи його оцінки,які подані на рис. 1.
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Рис. 1. Загальний потенціал організації

Відповідно, інноваційний потенціал персоналу (ІПП) слід ви-
значати як здатність до сприйняття нової інформації, збагачення
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своїх професійних знань, продукування та презентації нових кон-
курентоспроможних ідей, знаходження рішень нестандартних за-
дач і нових методів рішення стандартних задач [2].

Тенденція інноваційного розвитку виражається через сприй-
няття ролі інновацій у сучасному світі та збільшення інновацій-
ної складової у структурі бізнес-процесів. Більша частина пра-
цівників великих промислових підприємств зайняті в інжині-
рингу, розробках і дослідженнях, пошукових та аналітичних ро-
ботах у сфері маркетингу, нових технологій, організаційних
змінах.

Виходячи з цього, в умовах необхідності створення економіки
інноваційного типу як одного з пріоритетних напрямків розвитку
держави, розвиток інтелектуального капіталу повинен бути наці-
лений на створення інноваційного потенціалу промислового під-
приємства як середи, де саме народжуються інновації та створю-
ються необхідні умови для їх успішної комерціалізації, дифузії та
ефективного використання.
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Важливим чинником інноваційного розвитку є впровадження
фінансових інновацій. Адже пошук нових форм і методів фінан-
сування, удосконалення фінансових інструментів і важелів спри-


