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У статті розглянуто визначення поняття «інноваційно-активне підприємство» та вказано на необхідність 
його постійного розвитку в умовах динамічного зовнішнього середовища. З огляду на важливість для даної групи 
підприємств розвитку персоналу, проаналізовано розуміння терміну «управління розвитком персоналу». На основі 
проведеного аналізу та з врахуванням вимог системного підходу розроблено  механізм управління розвитком пер-
соналу інноваційно-активного підприємства, що включає керовану та керуючі системи, цільову, забезпечуючу, а 
також функціонуючі системи. Сформульовано мету формування та функціонування вказаного механізму, що 
полягає у забезпеченні відповідності персоналу підприємства його поточним та стратегічним цілям та охарак-
теризовано систему забезпечення запропонованого механізму, що передбачає правове, методичне, організаційне, 
інформаційне, фінансове та кадрове забезпечення.

Ключові слова: інноваційно-активне підприємства, розвиток персоналу, інноваційна активність, управління 
розвитком персоналу, механізм управління розвитком персоналу.
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The paper emphasizes that the staff of an innovatively active enterprise is both a source of new ideas and a tool for their 
direct implementation in the practical activities of the enterprise. An essential condition for maintaining a stable positive 
economic dynamics of an innovatively active enterprise is staff development. For high-quality management of personnel 
development of an innovatively active enterprise it is necessary to carry out systematic work, which can be achieved under 
the condition of forming an effective mechanism. In the structure of the mechanism of management of development of the 
personnel of the innovatively active enterprise, according to the system approach it is necessary to allocate such systems: 
managing, managed, providing, target and functional. The management system is the management of the enterprise, which 
exerts influence on the managed system in order to achieve the goals and objectives of the enterprise. Managed system – the 
staff of the enterprise, its quality characteristics, competencies, compliance with the needs of the enterprise and its deve-
lopment strategy. The target system includes strategic, tactical and operational goals and objectives, as well as criteria for 
selecting and evaluating the results of personnel development management of an innovatively active enterprise. The task of 
personnel development management of an innovatively active enterprise is to ensure compliance of quantitative and qualita-
tive characteristics of personnel with the existing needs of the enterprise at the moment; development of innovative potential 
of the enterprise personnel. The innovative potential of an innovatively active enterprise should be understood as objective 
opportunities to maximize the intellectual potential of employees to achieve goals, as well as a set of tools, sources, opportu-
nities and abilities, the use of which is aimed at solving any problems in innovation. The support system contributes to the 
realization of the goal of personnel development management of an innovatively active enterprise, by providing the neces-
sary resources and creating the appropriate prerequisites. As the main types of ensuring the functioning of the mechanism 
for managing the development of innovation-active enterprise, it is advisable to separate legal, methodological, financial, 
organizational, informational, personnel.

Keywords: innovation-active enterprises, personnel development, innovation activity, personnel development  
management, personnel development management mechanism.

Постановка проблеми. Розвиток є однією із голо-
вних умов підвищення дохідності та конкурентоз-
датності підприємства, складовою його економічної 
безпеки. Максимальний ефект від перетворень, що 

відбуваються на підприємстві досягається за умови 
управління його розвитком, який у свою чергу не може 
здійснюватися без розвитку персоналу. Більшу того, 
такі зміни повинні бути системними. 
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Особливу складність становить досягнення збалан-
сованого розвитку інноваційних підприємств, осно-
вним функціональним призначенням яких є приріст 
економіки за рахунок виробництва знань (для модер-
нізації і обновлення системи виробництва, продукції, 
робіт, послуг та процесів). Оскільки інноваційні під-
приємства варто розглядати як ядро прогресивних змін 
будь-якої економіки, дослідження, що спрямовані на 
підвищення ефективності їх діяльності є завжди акту-
альними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В нау-
кових публікаціях можна виділити окрему групу, яка 
пов’язана із визначенням теоретичних та практичних 
аспектів існування та функціонування інноваційно-
активних підприємств. Зокрема, це роботи Галько Л.Р. 
[1], Касьян З.Е. [2], Стрільчука Р.М. [3], Хорева А.І, 
Артеменко В.Б. [4]. Розвиток персоналу є традицій-
ним предметом дослідження, однак саме управління 
розвитком персоналу детально розглянуто у роботі 
Гугул О.Я. [5]. Проте потрібно врахувати, що управ-
ління розвитком персоналу на інноваційно-активних 
підприємствах має свої особливості, зумовлені як 
якісним складом працівників таких підприємств, так і 
умовами їх існування [6]. У роботі Герасименко Г. [7] 
розкрито питання управління інтелектуальним капіта-
лом інноваційно-активних підприємств, однак вона не 
охоплює усі аспекти розвитку персоналу. Ще одним 
дослідженням у якому розглядається управління роз-
витком персоналу та діяльність інноваційно-активних 
підприємств є робота Стадник В.В., Гризовської Л.О. 
[7]. Проте, науковці розглядають управління розви-
тком персоналу як передумову перетворення підпри-
ємства в інноваційно-активне, а не досліджують цілі та 
завдання у вже сформованого інноваційно-активного 
підприємства. Отже, з огляду на все зазначене вище, 
недостатньо дослідженим є питання управління роз-
витком персоналу на підприємствах, що здійснюють 
активну інноваційну діяльність. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка 
складових механізму управління розвитком персоналу 
підприємства інноваційно-активного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Най-
частіше під інноваційно-активним підприємством 
розуміють підприємство, яке здійснює виробництво і 
випуск інноваційної продукції.

Окремі дослідники характеризують інноваційну 
активність як суть внутрішнього стану підприємства, 
якою воно може управляти, цілеспрямовано вико-
ристовуючи можливості персоналу. При цьому кон-
курентоспроможність підприємства відображає стан 
зовнішнього середовища, якою підприємство не може 
безпосередньо керувати, але може здійснювати на неї 
вплив через підвищення своєї інноваційної активності.

Іншим варіантом трактування інноваційно-актив-
ного підприємства є розуміння його як фірми, що 
повністю залежить від якості, інтелектуальних зді-
бностей персоналу, на відмінну від виробничого під-
приємства, де вплив людського фактору нівелюється 
завдяки більш якісному технічному і технологічному 
оснащенню. 

Подібним до цього є визначення інноваційно-актив-
ного підприємства, як підприємства, що має у своєму 
активі інтелектуальну власність, здійснює розробку 
і впровадження нових чи вдосконалених продуктів 

(робіт, послуг), технологічних процесів та інших видів 
інноваційної діяльності [1].

Належність підприємства до категорії «іннова-
ційно-активних» необхідно пов’язувати з характером 
робіт та послуг, що здійснюються, складом продукції, 
що реалізується, а також з характером матеріальних та 
трудових ресурсів, що використовуються.

Сутність ефективно функціонуючого інновацій-но-
активного суб’єкта господарювання полягає у об’єд- 
нанні його окремих елементів, координації їх діяль-
ності, підтримці, інноваційної інфраструктури та 
визначення шляхів постійного росту ефективності на 
основі прискореного освоєння інновацій [4]. 

При цьому варто наголосити, що персонал підпри-
ємства є одночасно джерелом виникнення нових ідей 
та інструментом їх безпосереднього втілення у прак-
тичну діяльність підприємства. 

Однак важливою є не лише якісна і кількісна харак-
теристика персоналу підприємства, а організація вза-
ємовідносин між працівниками. Основною вимогою 
до працівників і форми їх взаємодії у межах іннова-
ційно-активного підприємства є гнучкість та адаптивні 
властивості до змін. Вказані властивості набуваються 
в процесі саморозвитку працівників, за умови усві-
домлення цінності власних знань та необхідності їх 
постійного удосконалення. 

Якісний склад працівників підприємства може бути 
охарактеризований через їх компетенції. Тобто це те, 
чим підприємство володіє. У той же рівень іннова-
ційної активності працівників потрібно розглядати як 
результат управлінського впливу, що показує міру реа-
лізації наявних у працівників компетенцій. Саме тому, 
система мотивації інноваційної активності визначає 
ступінь використання працівниками даного ресурсу та 
його результативність.

Характеристика працівників підприємства за ком-
петентнісним підходом повинна відповідати потребам 
підприємства. Водночас, підвищуючи якість працівни-
ків, сприятливість їх до набуття знань підприємство 
отримує для себе принципово нові перспективи під-
приємства [2].

Отже, неодмінною умовою підтримання сталої 
позитивної економічної динаміки інноваційно-актив-
ного підприємства є розвиток персоналу.

У випадку визначення ключових напрямів іннова-
ційного розвитку підприємства окремо виділяють нап-
рям «розвиток персоналу», який охоплює такі заходи [3]:

‒ впровадження кадрових інновацій;
‒ сприяння підвищенню освітнього рівня;
‒ активізація взаємодії з науковими організаціями 

та консалтинговими фірмами;
‒ впровадження нових прогресивних форм активі-

зації персоналу [3].
Управління розвитком персоналу передбачає ціле-

спрямований вплив на працівників організації для 
забезпечення її ефективного функціонування та під-
вищення конкурентоспроможності на ринку з одно-
часним збагаченням інтелектуального, творчого та 
культурного потенціалу працівників, задоволення їхніх 
потреб у професійному навчанні, плануванні трудової 
кар’єри та професійно-кваліфікаційному просуванні, 
соціальному розвитку [5].

За іншим підходом, управління розвитком персо-
налу – це сукупність способів, прийомів та методів 
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впливу, спрямованих на виявлення та розкриття потен-
ційних можливостей працівника на основі розширення 
компетенцій, підвищення якісних характеристик пер-
соналу з метою досягнення високого рівня соціально-
економічного розвитку організації [5].

Передумови для підвищення рівня ефективності 
менеджменту персоналу на інноваційно орієнтованому 
підприємстві забезпечує розроблення й запровадження 
в управлінську практику моделей компетенцій, що дає 
змогу стандартизувати критерії відбору кандидатів на 
заміщення вакантних посад, визначити ключові показ-
ники діяльності, виявити сильні та слабкі сторони 
співробітників підприємства, обґрунтувати потребу в 
навчанні, забезпечити управління діловою кар’єрою, 
налагодити ефективну командну роботу, втілити нові 
корпоративні цінності [6].

Варто погодитись, що для інноваційно-активного 
підприємства програми розвитку персоналу мають 
охоплювати ті блоки питань, які у конкретний відрі-
зок часу є ключовими для підтримання конкуренто-
спроможності та реалізації стратегічних цілей діяль- 
ності [8].

Як вже зазначалось, для якісного управління розви-
тком персоналу інноваційно-активного підприємства 
потрібно проводити системну роботу, що може бути 
досягнута за умови формування дієвого механізму.

У структурі механізму управління розвитком пер-
соналу інноваційно-активного підприємства, відпо-
відно до системного підходу необхідно виділяти такі 
системи: керуючу, керовану, забезпечуючу, цільову та 
функціональну.

Керуюча система (суб’єкт управління) – це менедж-
мент підприємства, який здійснює вплив на керовану 
систему з метою досягнення цілей та завдань підпри-
ємства.

Керована система (об’єкт управління) – персонал 
підприємства, його якісні характеристики, компетен-
ції, відповідність потребам підприємства та стратегії 
його розвитку.

Цільова система включає стратегічні, тактичні й 
оперативні цілі та завдання, а також критерії вибору й 
оцінювання результатів управління розвитком персо-
налу інноваційно-активного підприємства.

Варто відмітити, що завдання управління розви-
тком персоналу інноваційно-активного підприємства 
полягає не лише в забезпеченні відповідності кількіс-
них та в першу чергу якісних характеристик персоналу 
існуючим потребам підприємства у поточний момент. 
Оскільки мова йде про інноваційно-активне підпри-
ємство, яке характеризується ще більш динамічним 
середовищем функціонування, ніж будь-який інший 
суб’єкт господарювання, то ще більшого значення 
набуває важливість розвитку інноваційного потенці-
алу персоналу підприємства. При цьому під інновацій-
ним потенціалом інноваційно-активного підприємства 
розуміємо об’єктивні можливості щодо максимального 
використання інтелектуального потенціалу працівни-
ків підприємства для досягнення поставлених цілей, 

а також сукупність засобів, джерел, можливостей і 
здатностей, використання яких спрямоване на вирі-
шення будь-яких завдань в інноваційній діяльності під- 
приємства. 

Система забезпечення сприяє реалізації мети управ-
ління розвитком персоналу інноваційно-активного 
підприємства, завдяки наданню необхідних ресурсів і 
створенню відповідних передумов.

У якості основних видів забезпечення функціону-
вання механізму управління розвитком інноваційно-
активного підприємства доцільно відокремлювати:

‒ правове – сукупність нормативно-правових ак- 
тів, які регулюють інноваційну діяльність та трудові 
відносини й створюють умови для функціонування  
механізму;

‒ методологічне – методичне оснащення, апроба-
ція та впровадження у практику ефективних моделей, 
методик, технологій управління розвитком персоналу з 
врахуванням особливостей інноваційно-активного під-
приємства;

‒ фінансове – забезпечення фінансовими ресур-
сами програм розвитку персоналу, заходів стимулю-
вання саморозвитку, підтримка матеріального стиму-
лювання у межах механізму;

‒ організаційне – сукупність адміністративно-тех-
нічних заходів, які регламентують роботу механізму;

‒ інформаційне – сукупність необхідних даних та 
можливостей доступу до них для забезпечення функці-
онування механізму;

‒ кадрове – наявність управлінського персоналу 
відповідної кваліфікації, який буде забезпечувати реа-
лізацію механізму. 

Функціональна система полягає у плануванні 
показників та організації процесу управління розви-
тком персоналу на інноваційно-активних підприєм-
ствах, мотивації співробітників до розвитку, у тому 
числі саморозвитку, контролю досягнутих результатів 
та регулюванні управлінського впливу залежно від 
співставлення отриманих та запланованих результатів. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи- 
ном, розвиток персоналу є передумовою, та не- 
від’ємною складовою розвитку будь якого підприєм-
ства. Мінливе зовнішнє середовище вимагає постій-
ного вдосконалення компетенцій працівників різних 
галузей. Інтенсивність необхідних змін прямо пропо-
рційна динамічності окремих галузей. Якщо ж мова 
йде про підприємства, що належать до інноваційно-
активних і, головне, які прагнуть залишитись такими 
і надалі, то розвиток персоналу є умовою збереження 
такого підприємства. З врахуванням такої важливості 
управління розвитком персоналу для інноваційно-
активних підприємств, доцільно сформувати механізм 
управління. Цей механізм відповідно до системного 
підходу повинен включати такі складові: керовану та 
керуючі системи, цільову, забезпечуючу, а також функ-
ціонуючі системи. Метою використання такого меха-
нізму є забезпечення відповідності персоналу підпри-
ємства поточним та стратегічним цілям.  
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