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ЕкОнОмІкА ТА упРАВлІння 
пІДпРИємСТВАмИ
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КЛАСиФІКАцІя ІННОВАцІйНОГО ПОТеНцІАЛУ ПеРСОНАЛУ ПІДПРиЄМСТВА
у статті удосконалено класифікацію інноваційного потенціалу персоналу підприємства та надано характеристику його видів. обґрунтовано 
необхідність визначення ознак класифікації та видів інноваційного потенціалу персоналу з урахуванням його приналежності до інноваційного 
потенціалу підприємства та залежності від інноваційних здібностей і можливостей його працівників. Запропоновано удосконалити класифі-
кацію інноваційного потенціалу персоналу такими ознаками: за видами; за природою його формування; за джерелами формування; за якістю 
використання та ін.
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КЛАССиФиКАция иННОВАциОННОГО ПОТеНциАЛА ПеРСОНАЛА ПРеДПРияТия

в статье усовершенствована классификация инновационного потенциала персонала предприятия и представлена характеристика его видов. 
обоснована необходимость определения признаков классификации и видов инновационного потенциала персонала с учетом его принадлеж-
ности к инновационному потенциалу предприятия и зависимости от инновационных способностей и возможностей его работников. Предло-
жено усовершенствовать классификацию инновационного потенциала персонала по таким признакам: по видам; по природе его формирова-
ния; по источникам формирования; по качеству использования и др.
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The article improves classification of innovation potential of the company personnel and provides a characteristic of its types. It justifies a necessity 
of determination of criteria of classification and types of innovation potential of the personnel with consideration of its belonging to the innovation 
potential of a company and dependence on innovation abilities and possibilities of its workers. It offers to improve classification of the innovation 
potential of the personnel with the following criteria: by types; by the nature of its formation; by the sources of formation; by the quality of use; etc.
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Вступ. у період стрімкого розвитку науково-техніч-
ного прогресу та посилення конкуренції в сучасному 
економічному просторі пріоритетного значення набуває 
інноваційний розвиток промислових підприємств. одним 
із найважливіших ресурсів забезпечення їх інноваційної ді-
яльності є персонал – носій інноваційного потенціалу. 

інноваційний потенціал персоналу підприємства як 
здатність працівників використовувати сукупність власних 
інноваційних здібностей та можливостей, що дозволяють 

активно продукувати, сприймати, впроваджувати і викорис-
товувати інновації, на сьогоднішній день є дуже важливим, 
але досі мало вивченим. Хоча саме високий рівень іннова-
ційного потенціалу персоналу дозволяє підприємству ефек-
тивно вести бізнес, бути конкурентоспроможним на ринку. 

Сутність інноваційного потенціалу персоналу підпри-
ємства можна більш повно розкрити через дослідження 
його видів та формування відповідної класифікації. Саме це 
обумовлює актуальність обраного напряму досліджень.
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ного принципу єдності (працівник, особистість, індивід, ін-
телектуал) доповнити його п’ятим компонентом – іннова-
тор, розглядаючи ці компоненти у взаємодії та цілісності. 

Постановка завдання. незважаючи на те, що роль 
працівників в інноваційній діяльності підприємства є надто 
важливою, в українській економічній науці практично не-
має ґрунтових досліджень щодо визначення видів та фор-
мування класифікації інноваційного потенціалу персоналу 
підприємства. враховуючи сказане, дане питання потребує 
ретельного вивчення.

Викладення матеріалу та результати. розглянуті 
підходи науковців щодо визначення видів і формування 
класифікації інноваційного потенціалу персоналу дозволи-
ли визначити наступне. на наш погляд, авторський підхід 
Хадасевич н. р. найбільш повно відображає сутність інно-
ваційного потенціалу персоналу підприємства, розглядаю-
чи його як сукупність здібностей працівників, кожна з яких 
відповідає певному його виду – природному, особистісно-
му, інтелектуальному та іншим. однак, цей підхід потребує 
удосконалення, оскільки науковцем, на нашу думку, врахо-
вано не всі здібності і, відповідно, не всі потенціали праців-
ників для застосування в інноваційному процесі. крім того, 
Хадасевич н. р. не надається повна характеристика всім ви-
дам інноваційного потенціалу персоналу підприємства. 

Зважаючи на це, нами запропоновано такі види інно-
ваційного потенціалу персоналу підприємства (рис. 1), що 
дозволило удосконалити видову класифікацію, раніше за-
пропоновану Хадасевич н. р. [3]. 

отже, види інноваційного потенціалу персоналу під-
приємства, що запропоновані Хадасевич н. р., нами допо-
внено такими: комунікативним іППП, адаптивним іППП та 
мотиваційним іППП. а визначені нею трудовий та твор-
чий види інноваційного потенціалу персоналу нами за-
пропоновано доповнити організаційною (організаційно-
трудовий іППП) та креативною (творчо-креативний іППП) 
складовими.

розглядаючи сутність запропонованих видів іннова-
ційного потенціалу персоналу підприємства, нами визна-
чено такі їх характеристики.

Природний іППП обумовлює наявність або відсутність 
у працівників підприємства, які можуть бути залучені до 
інноваційної діяльності, природних вроджених інновацій-
них здібностей і задатків, таких як талант, специфічні від-
чуття, інтуїція, фізичні та розумові задатки тощо.

організаційно-трудовий іППП, на відміну від трудо-
вого, за роботою Хадасевич н. р. [3], обумовлює наявність 
або відсутність не лише трудової дієздатності та трудо-
ресурсних можливостей працівників, а й організаційних 
здібностей (трудова дисциплінованість, відповідальність, 
обов’язковість тощо), які у сукупності можуть бути застосо-
вані в для ефективної інноваційної діяльності підприємства. 

інтелектуальний іППП характеризує здатність пра-
цівників підприємства застосовувати свої інтелектуальні 
здібності (широкий кругозір, глибину, широту та самостій-
ність розуму, схильність до навчання, науково-пізнавальні 
та аналітичні здібності) у процесі активного продукування, 
впровадження та використання інновацій. на нашу думку, 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
класифікації інноваційного потенціалу підприємства роз-
глядаються багатьма вітчизняними науковцями, а саме: 
гайдук л. а., краснокутською н. в., новіковою і. в., По-
бережець о. в., чухрай н. і. та іншими. однак ґрунтовних 
досліджень щодо визначення видів та класифікації іннова-
ційного потенціалу персоналу підприємства в українській 
сучасній економічній науці поки що не існує. це пов’язано 
з тим, що поняття «інноваційний потенціал персоналу під-
приємства» дотепер є недостатньо розробленою еконо-
мічною категорією.

натомість у російській економічній науці є спроби 
розв’язання цього проблемного питання. наприклад, 
горшенінім в. П. [1, с. 52] визначаються складові іннова-
ційного потенціалу персоналу на основі структуризації 
інноваційного потенціалу корпорації. науковець встано-
вив, що кожному виду інноваційного потенціалу корпора-
ції властиве застосування інноваційних можливостей та/
або інноваційні здібності персоналу. у результаті чого ним 
виділено три складові інноваційного потенціалу персона-
лу: організаційно-інноваційну (характеризує інноваційні 
можливості персоналу у сфері управління), ресурсно-
інноваційну (характеризує інноваційні можливості пер-
соналу у сфері виробництва, досліджень та інвестицій), 
компетентнісно-інноваційну (характеризує інноваційні 
здібності персоналу до постановки і вирішення творчих 
задач).

на відміну від горшеніна в. П. лега к. о. сутність і скла-
дові інноваційного потенціалу персоналу підприємства 
розглядає крізь специфіку інноваційної діяльності персо-
налу промислового підприємства, а також визначає, що 
інноваційний потенціал персоналу є «конкретизацією по-
няття «інноваційний потенціал» [2, c. 39]. у зв’язку з цим 
науковець пропонує розглядати його як окремий аспект 
(частину, елемент) інноваційного потенціалу підприєм-
ства та виділяти у ньому такі види: когнітивний (символізує 
наявність у персоналу знань про сутність нововведень); 
мотиваційно-ціннісний (характеризує основні рушійні 
мотиви та відображає в свідомості персоналу значущі ас-
пекти інновацій); комунікативний (характеризує ступінь 
включеності в інноваційну діяльність на основі ділового 
спілкування); дієво-практичний (визначає володіння пер-
соналом технологією розробки і здійснення новацій на 
підприємстві).

у роботі Хадасевич н. р. [3] при формуванні класифі-
кації інноваційного потенціалу персоналу підприємства за 
основу приймаються надбані здібності людини (працівни-
ка), які утворюються на основі природних його властивос-
тей, вродженої сили, характеру, таланту тощо. у результаті 
чого науковець виділяє такі види інноваційного потенціа-
лу персоналу – природний, особистісний, трудовий, інте-
лектуальний, творчий, підприємницький – та зазначає, що 
вони формуються в процесі розвитку економіки у кожного 
працівника по мірі його життєдіяльності. Хадасевич н. р. за-
значає, що види інноваційного потенціалу персоналу під-
приємства відповідають певній характеристиці людини та 
дозволяють на основі використання існуючого універсаль-
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наявність саме цього потенціалу у поєднанні з творчо-
креативним інноваційним потенціалом персоналу забез-
печують якість інноваційної діяльності підприємства. 

творчо-креативний іППП визначає здатність праців-
ників використовувати свої творчі задатки та креативні 
властивості в інноваційній діяльності підприємства, при 
вирішенні винахідницьких завдань та розробці іннова-
ційних ідей. доповнення творчого іППП (за роботою Ха-
дасевич н. р.) креативною складовою, запропонованою 
нами, є важливим, оскільки творчі задатки працівників, що 
характеризують їхню схильність до творчості, образного 
мислення, здібності генерувати ідеї не можуть бути якісно 
реалізовані в інноваційній діяльності без креативних влас-
тивостей працівників – готовності до створення і прийнят-
тя принципово нових ідей, здатності до нестандартного та 
оригінального розв’язання творчих задач тощо. Саме оцін-
ка креативної складової в творчо-креативному іППП, на 
нашу думку, дозволяє визначити можливості підприємства 
по створенню абсолютно нового, відмінного від існуючих, 
інноваційного продукту. 

мотиваційний іППП характеризує наявність або від-
сутність у працівників підприємства рушійних мотивів та 
внутрішніх побудників до активної інноваційної діяльності, 
а також визначає життєві цілі й цінності при продукуванні, 
впровадженні і використанні інновацій.

адаптивний іППП обумовлює наявність або відсут-
ність у працівників здатності пристосовуватися до будь-
яких техніко-технологічних, організаційних, економічних 
й  інших змін під час та в результаті інноваційної діяльності 
на підприємстві. Саме цей потенціал визначає готовність 
персоналу сприймати інновації та всі ті зміни, які вони ви-
кликають.

комунікативний іППП характеризує здатність праців-
ників використовувати специфічні особистісні якості (ко-
мунікабельність, гнучкість у спілкуванні, вміння працювати 
у команді, збирати, обробляти, відтворювати та передава-
ти інформацію тощо), які проявляються при взаємодії та 

співпраці персоналу під час інноваційного процесу. реа-
лізація цього потенціалу проявляється у формах спілку-
вання, відповідності комунікативної поведінки працівника 
вимогам моральних, етичних та інших норм в інноваційній 
діяльності підприємства.

Підприємницький іППП визначає здатність працівни-
ків, що приймають участь в інноваційному процесі, вико-
ристовувати свої підприємницькі здібності та можливості 
при впровадженні та застосуванні інновацій. до цих зді-
бностей відносяться організаторські та лідерські здібно-
сті, комерційний хист, вміння «проштовхнути» свою ідею 
тощо.

Єдність всіх розглянутих видів інноваційного потен-
ціалу персоналу утворює цілісну систему, що забезпечує 
направленість, виконання цілей та завдань інноваційної ді-
яльності всього трудового колективу підприємства. разом 
функціонуючи всі складові запропонованої видової струк-
тури визначають кількісні та якісні зміни інноваційного по-
тенціалу персоналу підприємства, а тісний їх взаємозв’язок 
обумовлює необхідність виявлення на практиці їх опти-
мального співвідношення.

отже, інноваційний потенціал персоналу визначає 
здатність працівників використовувати сукупність власних 
здібностей і можливостей, тобто сукупність окремих видів 
інноваційного потенціалу персоналу, в інноваційній діяль-
ності підприємства.

огляд спеціалізованих літературних джерел [1–3 та 
ін.] дозволив визначити, що поділ інноваційного потен-
ціалу персоналу підприємства за видами доцільно допо-
внити й іншими ознаками, що дозволить побудувати його 
класифікацію.

Спираючись на вивчення багатьох наукових джерел 
та зважаючи на слабку розробленість економічної кате-
горії «інноваційний потенціал персоналу підприємства», 
можна відмітити, що питанню його класифікації приділе-
но дуже мало уваги. на нашу думку, його нерозробленість 
обумовлена певною специфікою та вузькопрофільністю ін-

Рис. 1. Види інноваційного потенціалу персоналу підприємства 

Примітка: розроблено на підставі матеріалів авторського дослідження.
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новаційного потенціалу персоналу підприємства, а також 
тим, що підвищену увагу людиноорієнтованому напряму 
в інноваційній діяльності українські науковці почали при-
діляти не так давно – при переході до інтенсифікованого 
розвитку виробництва. 

враховуючи сказане виникає потреба у розробці роз-
ширеної класифікації інноваційного потенціалу персоналу 
підприємства. При її розробці вважаємо за необхідне спи-
ратися на існуючи підходи до класифікації інноваційного 
потенціалу підприємства, оскільки саме у його склад вклю-
чається інноваційний потенціал персоналу. у зв’язку з  цим 
доцільно звернутися до аналізу джерел, у яких визнача-
ються підходи до класифікації інноваційного потенціалу 
підприємства.

так, багато дослідників розрізняють явний, (статичний) 
і прихований (можливий, динамічний) інноваційний потен-
ціал [4; 5 та ін.].  також існує поділ на використовуваний, 
невикористовуваний і бажаний інноваційні потенціали [5; 
6 та ін.]. доповненням до наведених видів інноваційного 
потенціалу є його ділення на дієздатний і недієздатний, 
релевантний і не релевантний, людиноорієнтований та 
технікоорієнтований [4–5; 7 та ін.]. останній поділ у класи-
фікації інноваційного потенціалу персоналу підприємства 
наводити недоречно, оскільки сама його сутність визначає 
орієнтованість на людину. 

Природно, що існують й інші підходи до класифікації 
інноваційного потенціалу. так, наприклад, Фірсова С. м., 
чеботар С. в. [8, с. 206] інноваційний потенціал підприєм-
ства поділяють на такі види: за сферами формування – ін-
новаційні потенціали у виробничій і невиробничій сферах; 
залежно від рівня розвитку – інноваційні потенціали з ви-
соким або низьким рівнем; за направленістю формуван-
ня нововведень – інноваційний потенціал підприємства, 
сформований на основі продуктових і процесних нововве-
день, сформований на основі технічних і організаційних 
нововведень та сформований на основі базових і модифі-
кованих нововведень; залежно від орієнтації на пріорите-
ти в конкуренції – інноваційний потенціал, орієнтований 
на високу продуктивність, на пристосування до певного 
ринку,  на підвищення гнучкості виробництва, на приско-
рення нововведень; за тенденціями до змін – переважно 
динамічний та переважно статичний інноваційні потенці-
али підприємства. 

у роботі [9] івасюк в. в. пропонує поділяти інновацій-
ний потенціал підприємства на: гіпотетичний (потенціал, 
який теоретично можна використати для розвитку іннова-
ційної діяльності, але який не використовується, оскільки 
суб’єктивні або об’єктивні можливості для цього відсутні 
або дуже обмежені) і фактичний потенціал (потенціал, який 
реалізовується при здійсненні інноваційної діяльності).

отже, пропоновані науковцями види інноваційного по-
тенціалу підприємства можуть бути використані при фор-
муванні класифікації інноваційного потенціалу персоналу. 

нами пропонується у цій класифікації виділяти такі 
ознаки інноваційного потенціалу персоналу підприємства: 

за можливістю використання – явний і прихований; �
за дієздатністю – дієздатний та недієздатний; �

за фактом використання – використовуваний та не- �
використовуваний;
за відповідністю цілям – релевантний та не реле- �
вантний;
за рівнем розвитку – високий, середній та низький. �

 явний інноваційний потенціал персоналу характери-
зує здатність працівників підприємства здійснювати інно-
ваційну діяльність у теперішній час, а прихований – у пер-
спективі за умови його виявлення та розвитку.

використовуваний інноваційний потенціал персо-
налу – це певна його частина, що фактично використову-
ється (реалізується) на підприємстві для продукування, 
впровадження та використання інновації працівниками. 
відповідно інша частина, яка не залучається до здійснен-
ня інноваційної діяльності на підприємстві, складає неви-
користовуваний інноваційний потенціал персоналу. його, 
у свою чергу, нами пропонується поділити на наявний 
невикористовуваний (фактично виявлений резерв або 
надлишок, що за потребою або певних умов у будь-який 
час може перетворитися на використаний) та потенціал 
розвитку (той прихований потенціал, що за певних умов 
у  майбутньому може розвинутися та перетворитися на ви-
користовуваний). 

Поділ інноваційного потенціалу персоналу підпри-
ємства на дієздатний та недієздатний визначається тим, 
що перший у будь-який час і за будь-яких умов може бути 
задіяний в інноваційну діяльність підприємства, а другий, 
у силу об’єктивних або суб’єктивних причин, у певний мо-
мент часу та за певних умов задіяти неможливо. 

релевантний інноваційний потенціал персоналу ха-
рактеризує той потенціал, можливості якого відповідають 
досягненню цілей інноваційного стратегії підприємства 
та умовам його ефективної діяльності, відповідно нереле-
вантний – не відповідає цілям підприємства.

високий інноваційний потенціал персоналу харак-
теризує здатність працівників до інноваційної діяльності 
вище середнього рівня, середній – на його рівні, а низький,  
відповідно, – нижче середнього рівня.   

Зважаючи на те, що інноваційний потенціал персоналу 
підприємства має певну особливість – залежність від зді-
бностей і можливостей працівників, нами пропонується 
додатково доповнити удосконалену його класифікацію та-
кою ознакою – поділ іППП за природою його формування. 

отже, всі здібності і можливості працівників можна 
поділити на дві групи: вроджені та набуті. Зважаючи на це, 
інноваційний потенціал персоналу підприємства також 
можна поділити на вроджений і набутий. Поділ видів іППП 
за цією ознакою наведений на рис. 2.

Формування вродженого іППП обумовлюється на-
явністю або відсутністю певних вроджених природних, 
інтелектуальних, творчих, креативних та комунікативних 
задатків кожної людини, що можуть бути застосовані в ін-
новаційній діяльності. Формування вроджених задатків 
не пов’язано з життєвими цілями, пріоритетами, впливом 
культурно-педагогічних та інших середовищних факторів 
життєдіяльністю людини, а визначаються генотипними 
факторами, сполученням вроджених антропометричних, 



142 Проблеми економіки № 2, 2013

 економіка та управління підприємствами

морфологічних, фізіологічних, психологічних біохімічних 
властивостей людини, що впливають на успішність у будь-
якій діяльності, у тому числі інноваційній. 

Формування ж набутого іППП, у який включаються 
всі набуті (інтелектуальний, творчо-креативний, кому-
нікативний, організаційно-трудовий, підприємницький, 
мотиваційний, адаптивний) потенціали, обумовлюється 
впливом середовищних факторів – виховних, культурно-
педагогічних, соціальних, економічних та інших. ці факто-
ри, впливаючи на людину з моменту її народження, форму-
ють особистість, наділену певними здібностями, знаннями, 
вміннями, навичками, які можуть бути використані в інно-
ваційній діяльності підприємства. 

однозначно визначити «першість» вроджених чи на-
бутих здібностей при формуванні інноваційного потенці-
алу персоналу неможливо. існує велика кількість праць, 
в основному з психології творчості, креативності, обдаро-
ваності, що вивчають різноманітні аспекти здібностей. в ре-
зультаті існування у науці протилежних точок зору щодо 
«першості» вроджених чи набутих здібностей сформували-
ся особистісно-діяльнісний та функціонально-генетичний 
підходи до генезису здібностей. також існує підхід, який по-
єднує їх, розглядаючи діяльність людини як умову прояву 
й розвитку здібностей. Прихильники цієї точки зору зазна-
чають, що кожна людина від народження має індивідуальні 
задатки, які при її взаємодії з суспільством розвиваються та 

приймають участь у формуванні й удосконаленні здібнос-
тей. Саме ця група дослідників відображає наші погляди на 
генезис і роль вроджених та набутих здібностей у форму-
ванні інноваційного потенціалу персоналу підприємства. 

ми вважаємо, що вроджені задатки і здібності людини, 
за умови їх постійного розвитку та удосконалення, є базою 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства. Їх ви-
явлення є відправною точкою для формування і розвитку 
набутих здібностей, навчання творчості, креативності, що 
забезпечує підвищення рівня інноваційності працівників. 
однак необхідно зауважити, що розвиток і прояв вродже-
них та набутих здібностей можливий за умови позитивного 
впливу середовищних факторів: виховання, культури, пра-
ці тощо. крім того, багато науковців визнають, і ми у цьому 
з ними згодні, що велике значення у формуванні інновацій-
ного потенціалу персоналу відводиться самонавчанню та 
саморозвитку задатків та здібностей, які можна використа-
ти в інноваційній діяльності підприємства.

крім наведеного вище нами запропоновано й інші 
класифікаційні ознаки інноваційного потенціалу персона-
лу підприємства: за джерелами формування; за якістю ви-
користання  (табл. 1).

отже, за джерелами формування інноваційний по-
тенціал персоналу підприємства доцільно поділяти на 
внутрішній і зовнішній. внутрішній потенціал формується 
за рахунок внутрішніх джерел робочої сили підприємства, 

Рис. 2. Поділ видів інноваційного потенціалу персоналу підприємства за природою формування 

Примітка: розроблено на підставі матеріалів авторського дослідження.
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Таблиця 1
Узагальнення удосконаленої класифікації інноваційного потенціалу персоналу підприємства

Ознака класифікації Види інноваційного потенціалу персоналу підприємства

За видами
Природний; організаційно-трудовий; інтелектуальний; творчо-креативний; мотиваційний; адаптивний; 
комунікативний; підприємницький

За природою формування Вроджений; набутий

За дієздатністю Дієздатний; недієздатний

За можливістю використання Явний; прихований

За фактом використання Використовуваний; невикористовуваний

За відповідністю цілям Релевантний; нерелевантний

За рівнем розвитку Високий; середній; низький

За джерелами формування Внутрішній; зовнішній

За фактом існування Існуючий (реалізований); нереалізований (резерв, надлишок); потенціал розвитку

За якістю використання Ефективний (продуктивний); неефективний (непродуктивний)

Примітка: розроблено на підставі матеріалів авторського дослідження.

його штатних працівників, які утворюють постійний склад 
персоналу. Зовнішній інноваційний потенціал персоналу 
формується за рахунок залучення працівників-сумісників, 
або персоналу на умовах контракту для виконання певних 
інноваційних завдань.

За якістю використання інноваційний потенціал пер-
соналу підприємства можна поділити на ефективний 
(продуктивний) та неефективний (непродуктивний). ефек-
тивний (продуктивний) інноваційний потенціал персона-
лу  – це той, застосування якого в інноваційному процесі 
приводить до отримання підприємством або працівником 
певного ефекту (продукту). відповідно, неефективний (не-
продуктивний) не спричиняє отримання ефекту. 

Висновки. За результатами проведених досліджень 
можна зробити такі висновки:

1. в українській економічній науці сутність та класи-
фікація інноваційного потенціалу персоналу під-
приємства є слабко дослідженими, незважаючи на 
високу актуальність. російська інноватика налічує 
декілька ґрунтовних робіт з цієї проблематики, од-
нак єдиного підходу до класифікації інноваційного 
потенціалу персоналу підприємства не існує.

2. нами запропоновано удосконалену класифікацію 
інноваційного потенціалу персоналу підприємства 

та надано характеристику його видів. При розробці 
класифікації враховувалося наступне: інноваційний 
потенціал персоналу є складовою інноваційного 
потенціалу підприємства, а отже йому властиві де-
які класифікаційні ознаки останнього; особливістю 
інноваційного потенціалу персоналу є його залеж-
ність від інноваційних здібностей і можливостей 
працівників підприємства, а отже при його визна-
ченні потрібно враховувати цей факт.

3. удосконалена нами класифікація інноваційного по-
тенціалу персоналу підприємства, на відміну від 
існуючих, поєднує різні фундаментальні підходи 
до інноваційної поведінки людини та її залучення 
в інноваційний процес, враховує економічні, со-
ціальні, інтелектуально-розумові та особистісно-
психологічні аспекти діяльності інноваційно спря-
мованих працівників, а також приналежність інно-
ваційного потенціалу персоналу до інноваційного 
потенціалу підприємства.

4. Запропонована класифікація інноваційного потен-
ціалу персоналу може бути основною для подаль-
ших досліджень у сфері управління інноваційною 
діяльністю на підприємстві. 



144 Проблеми економіки № 2, 2013

 економіка та управління підприємствами

ЛІТеРАТУРА

 1. горшенин в. П. управление инновационным потенциалом 
персонала корпорации: монография / владимир Петрович 
горшенин.– челябинск : изд-во юургу, 2006. – 287 с.

 2. лега к. а. Формирование механизма управления инновацион-
ным потенциалом персонала корпорации: дис… канд. экон. 
наук: 08.00.05 / константин александрович лега. – челябинск, 
2008. – 194 с.

 3. Хадасевич н. р. Формирование инновационного потенциала 
персонала организации: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / наи-
ля ракиповна Хадасевич. – Сургут, 2008. – 152 с.

 4. кокурин д. и. инновационная деятельность / кокурин д. и. – 
м. : екзамен, 2001. – 575 с.

 5. усик м. к. класифікація видів інноваційного потенціалу 
машинобудівного підприємства / м. к. усик // Європейський 
вектор економічного розвитку. – 2010. – № 2(9). – С. 216–226.

 6. Поповенко н., Заварная н. оценка инновационного потен-
циала хозяйственной системы / н. Поповенко, н. Заварная // 
Бизнес информ. – 1998. – №3. – С.51–52.

 7. кравченко С. и., кладченко и. С. исследование сущности ин-
новационного потенциала / С. и. кравченко, и. С. кладченко 
// научные труды донецкого національного технического 
университета. Серия: экономическая. – 2003. – выпуск 68. –  
С. 88–96.

 8. Фірсова С. м. основні елементи інноваційного потенціалу / 
С. м. Фірсова, С. в. чеботар // економічний вісник донбасу. – 
2011. – №3(21). – С. 202–207.

 9. івасюк в. в. реалізація інноваційного потенціалу машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)» / володи-
мир васильович івасюк // – львів, 2010. – 21 с.

REFERENCES

Firsova, S. m., and Chebotar, S. v. «Osnovni elementy innovatsiinoho 
potentsialu» [The main elements of innovation potential.]. 
Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 3(21) (2011): 202–207.

Gorshenin, v. P. Upravlenie innovatsionnym potentsialom 
personala korporatsii [managing innovation potential staff of the 
corporation.]. Cheliabinsk: Izdatelstvo yuUrGU, 2006.

Ivasiuk, v. v. «Realizatsiia innovatsiinoho potentsialu 
mashynobudivnoho pidpryiemstva» [Implementation of 
innovative capacity-building enterprise]. avtoref. dys. ... kand. 
ekon. nauk: spets. 08.00.04., 2010.

kokurin, D. I. Innovatsionnaia deiatelnost [Innovative activities]. 
moscow: Ekzamen, 2001.

kravchenko, S. I., and kladchenko, I. S. «Issledovanie sushchnosti 
innovatsionnogo potentsiala» [The study essentially innovative 
capacity]. Nauchnye trudy DNTU, no. 68 (2003): 88–96.

khadasevich, N. R. «Formirovanie innovatsionnogo potentsiala 
personala organizatsii» [Formation of the innovative capacity of 
the staff of the organization]. dis… kand. ekon. nauk: 08.00.05. , 
2008.

lega, k.  a. «Formirovanie mekhanizma upravleniia innovatsionnym 
potentsialom personala korporatsii» [Formation mechanism of 
management innovation potential staff of the corporation]. dis… 
kand. ekon. nauk: 08.00.05. , 2008.

Popovenko, N., and Zavarnaia, N. «Otsenka innovatsionnogo 
potentsiala khoziaystvennoy sistemy» [Evaluation of innovative 
capacity of the economic system]. Biznes Inform, no. 3 (1998): 
51–52.

Usyk, m. k. «klasyfikatsiia vydiv innovatsiinoho potentsialu 
mashynobudivnoho pidpryiemstva» [Classification of innovative 
capacity-building enterprise]. yevropeiskyi vektor ekonomichnoho 
rozvytku, no. 2(9) (2010): 216–226.


