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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зв’язок розвитку та використання інно-

ваційного людського потенціалу та інноваційного розвитку під-
приємства. Визначено фактори, що стримують розвиток та ви-
користання інноваційного людського потенціалу підприємства. 
Запропоновано класифікацію факторів за рівнями економічно-
го впливу, а також за сферою їх дії. Встановлено взаємозалеж-
ність груп факторів на різних рівнях.

Ключові слова: інноваційний людський потенціал, фактор, 
інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, підприємство.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена связь развития и использования 

инновационного человеческого потенциала и инновационного 
развития предприятия. Определены факторы, сдерживающие 
развитие и использование инновационного человеческого по-
тенциала предприятия. Предложена классификация факто-
ров по уровням экономического влияния, а также по сфере их 
действия. Установлена взаимозависимость групп факторов на 
разных уровнях.

Ключевые слова: инновационный человеческий потенци-
ал, фактор, инновационное развитие, инновационный потен-
циал, предприятие.

ANNOTATION
The article deals with the relationship between development 

and usage of innovative human potential and innovative develop-
ment of the enterprise. The factors that hinder the development 
and usage of innovative human potential of the enterprise are de-
termined. Classifications of the factors on the levels of exposure 
and scope of activity are proposed. 

Keywords: innovative human potential, factor, innovative de-
velopment, innovative potential, enterprise.

Постановка проблеми. Успіх економічного 
та інноваційного розвитку суб’єктів господарю-
вання неможливий без формування найважли-
вішого стратегічного ресурсу – інноваційного 
потенціалу людини, здатної гнучко реагувати 
на зміни зовнішнього середовища і схильної до 
інноваційного мислення. З однієї сторони, роз-
виток та ефективне використання інноваційного 
людського потенціалу сприяє активізації інно-
ваційних процесів суб’єкта господарювання. 
З іншої сторони, зростання ролі інноваційної 
діяльності в системі економічних інтересів під-
приємства потребує реалізації нових інновацій-
них підходів до управління людським потен-
ціалом, адже, як зазначає Галиця І.О., самі 
по собі інновації не виникають, а формуються 
завдяки інтелектуальній діяльності інноваторів 
(авторів інновацій) [1]. Серед невирішених та 
дискусійних проблем на сьогодні все ж залиша-
ється низка питань стосовно аналізу факторів, 
які мають вплив на розвиток та використання 

інноваційного людського потенціалу підпри-
ємств, що зумовлює доцільність подальших 
досліджень у даному напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблематики розвитку та вико-
ристання інноваційної складової людського 
потенціалу присвячені дослідження багатьох 
учених-економістів, які вживають також такі 
категорії, як «інноваційний потенціал пра-
цівників» [2, с. 266; 3, с. 79], «інноваційний 
потенціал персоналу» [4, с. 16], «інноваційний 
кадровий потенціал» [5], «інноваційний тру-
довий потенціал» [6]. Результати проведеного 
контент-аналізу дефініцій дозволили зробити 
висновок, що інноваційний людський потенціал 
є найширшою категорією та являє собою сукуп-
ність професійних, інтелектуальних, творчих 
здібностей людей, що за певних умов можуть 
активно продукувати, сприймати та впроваджу-
вати інноваційні ідеї [7, с. 35]. 

Варто відмітити, що дослідженням питань, 
пов’язаних із впливом факторів на інноваційну 
діяльність на різних економічних рівнях, при-
свячено чимало праць українських і зарубіжних 
вчених, серед яких Маслак О.О. [8], Кузьмін О. 
[9], Городинський Т.І. [10], Казмірчук С. [11], 
Тельнов А.С. [12] та ін. Також науковці зосе-
реджують увагу на вивченні впливу факторів на 
людський потенціал, серед яких Гриневич С.С. 
[13], Забродська Г.І. [14], Мішковець Л.В. [15], 
Рапіцький Т.І. [16], Рудич Л.В. [17]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте потребують подаль-
шого вирішення і уточнення питання щодо 
визначення факторів впливу на інноваційний 
людський потенціал, оскільки поки що не роз-
роблено єдиної системи їх класифікації, що 
породжує необхідність проведення подальших 
досліджень у даному напрямку.

Мета статті полягає у визначенні факторів 
впливу на інноваційний людський потенціал, 
що стримують його реалізацію і розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційний розвиток є досить складним про-
цесом формування, а також впровадження 
інновацій, що має на меті якісні зміни об’єкта 
керування та отримання соціального, еконо-
мічного, екологічного, науково-технічного чи 
іншого виду ефекту як необхідної умови вижи-
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вання підприємств у динамічному зовнішньому 
середовищі, а також їх розвитку у довгостроко-
вій перспективі.

Однією з характеристик, які визначають здат-
ність підприємства до інноваційної діяльності, є 
ефективне використання та розвиток інновацій-
ного людського потенціалу, що є складовою час-
тиною інноваційного потенціалу підприємства. 
З іншої сторони, інноваційний людський потен-
ціал розглядається як компонент структури 
людського потенціалу підприємства [18, с. 88]. 
Таким чином, розвитку та використанню інно-
ваційного людського потенціалу, спрямованого 
на розроблення та впровадження інноваційних 
ідей, перешкоджає ряд факторів, що мають 
вплив як на розвиток інноваційної діяльності, 
так і використання людського потенціалу та 
можуть бути визначені на макро-, мезо-, мікро- 
та нанорівнях [7, с. 35]. За спрямованістю фак-
торів їх поділяють на стимулюючі та стримуючі. 
Зважаючи на сповільнення інноваційної актив-
ності промислових підприємств протягом остан-
ніх років, вважаємо за необхідне більш детально 
здійснити аналіз факторів, що перешкоджають 
розвитку та використанню інноваційного люд-
ського потенціалу, при цьому поділивши їх 
також за сферами дії на фінансово-економічні, 
нормативно-правові, організаційно-технічні, 
соціально-психологічні (табл. 1).

Таким чином, можемо відзначити 
взаємозв’язок діяльності інноваційно-активної 
особистості з характеристиками мікро-, мезо- 

та макросередовища, що визначаються, в свою 
чергу, діяльністю суб’єктів та інститутів, яка 
спрямована або перешкоджає здійсненню інно-
ваційної діяльності. З іншої ж сторони, іннова-
ційна діяльність окремих осіб також визначає 
інноваційну спрямованість підприємства, регі-
ону чи держави загалом. А отже, усі фактори 
взаємопов’язані та взаємозалежні між собою.

Висновки. Здійснений аналіз чинників дово-
дить, що в Україні поки не створено соціальних, 
економічних та організаційно-правових переду-
мов, необхідних для розвитку та ефективного 
використання інноваційного людського потен-
ціалу. Така ситуація перешкоджає підвищенню 
інноваційної активності, що гальмує процеси 
модернізації та зростання конкурентоспромож-
ності як окремих суб’єктів господарювання, так 
і держави в цілому. Адже аналіз інноваційного 
розвитку в Україні дає змогу відзначити, що 
останніми роками понад 80% промислових під-
приємств не займаються інноваційною діяль-
ністю. Так, за даними Держкомстату України, 
у 2014 р. інноваційною діяльністю займалися 
1 609 підприємств, або 16,1% промислових під-
приємств (проти 1 715 підприємств, або 16,8%, 
у 2013 р. та 1 758 підприємств, або 17,4%, у 
2012 р.). Впроваджували інновації у минулому 
році тільки 12,1% підприємств, а питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової склала 2,5%. При цьому іннова-
ційна діяльність в основному фінансується за 
рахунок власних фінансових ресурсів, частка 

Таблиця 1 
Фактори, що стримують розвиток та використання інноваційного людського потенціалу

Рівні

Фактори
Макрорівень Мезорівень Мікрорівень Нанорівень

Фінансово-
економічні

нестабільність еконо-
мічної ситуації в кра-
їні, недостатнє фінан-
сування державою 
інноваційної актив-
ності підприємств

- недостатність інно-
ваційних інвестицій 
в регіоні, (низька 
інвестиційна прива-
бливість регіону)

- відсутність достатніх 
власних коштів у підпри-
ємств,
- високі економічні 
ризики;
- низька загальна плато-
спроможність підприємства

- відсутність 
матеріальних 
стимулів;
- відсутність 
фінансових 
ресурсів для 
реалізації інно-
ваційної ідеї

Організа-
ційно-тех-
нічні

- відсутність інтегро-
ваного управління 
інноваційною інфра-
структурою;
- низький рівень нау-
ково-технічної бази,
- нерозвиненість інф-
раструктури ринку 
інноваційної праці

- відсутність у регіоні 
підприємств, вироб-
нича база та техно-
логічний рівень яких 
дозволяє запрова-
джувати інновації й 
виробляти в достатніх 
обсягах інноваційну 
продукцію

- відсутність власних 
прогресивних технологій 
виробництва інноваційної 
продукції;
- недостатність матері-
ально-технічної бази

- відсутність 
умов творчої 
праці та реалі-
зації інновацій-
них ідей 

Нормативно-
правові

- недосконалість зако-
нодавчої бази з питань 
інноваційної та інвес-
тиційної діяльності; з 
питань охорони інте-
лектуальної власності

- недостатність зако-
нодавчих документів 
у регіоні, що регулю-
ють та стимулюють 
інноваційну діяль-
ність

- недостатня кількість 
податкових пільг і суб-
сидій для стимулювання 
інноваційної активності 
підприємств

- незахищеність 
результатів 
інтелектуальної 
наукової праці

Соціально-
психологічні

- низький соціальний 
захист населення;
- зростання безробіття;
- зниження життєвого 
рівня населення 

- низька ефективність 
проведення соціаль-
ної політики в регіоні

- несприятливий інновацій-
ний клімат;
- низький рівень соціальної 
відповідальності суб’єкта 
господарювання

- боязнь неви-
значеності;
- опір змінам 

Джерело: сформовано автором на основі проведених досліджень
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яких у загальній сумі витрат на інноваційну 
діяльність у 2014 р. склала 85% [19]. Таким 
чином, визначені бар’єри розвитку і викорис-
тання інноваційного людського потенціалу під-
приємства дозволяють по-новому подивитись 
на проблему управління інтелектуальним та 
творчим розвитком людей, а також розробити 
управлінські рішення у напрямі підвищення 
ефективності використання інноваційного люд-
ського потенціалу та активізації інноваційних 
процесів суб’єктів господарювання.
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