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The essence and defined contradictions of the interpretation of the basic concepts 
connected with the research of the process of formation of the innovation potential of the 
manufacturing enterprise are investigated. The content characteristics are presented and the 
innovative potential of the production enterprise and the activators of its formation are classified. 
The place and role of the latter in the process of managing the innovative potential of a 
production enterprise has been established. The content and sequence of the stages of formation 
of innovative potential as an integral part of the process of management of the innovative 
potential of the production enterprise is determined. The domestic experience of peculiarities of 
the formation of innovative potential of industrial enterprises of Ukraine and, in particular, the 
Odessa region, has been researched and generalized through innovative activity. 

The approaches applied to the management of the innovation potential of a production 
enterprise are investigated, a comparative analysis of the models and tools existing in the theory 
and practice of the formation of innovative potential is performed. The assessment of their 
complexity and suitability for Ukrainian manufacturing enterprises is evaluated. 

A theoretical basis for the process-variant permanent formation of the innovation potential 
of a production enterprise was formed and its conceptual model was developed. 
Recommendations on the instrumental support for forming the innovation potential of a 
production enterprise, in the part of managing the process of acquiring the necessary knowledge 
for the innovation activity through the designer of information resources, have been developed. 

The methodical recommendations for creation at the enterprise of the information bank of 
sources of innovative resources in the part of knowledge management are grounded and 
developed. 
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Роботу присвячено дослідженню сутності та визначеню протиріччя тлумачення 
основних понять, пов’язаних з дослідженням процесу формування інноваційного 
потенціалу виробничого підприємства. Представлено змістовну характеристику та 
класифіковано інноваційний потенціал виробничого підприємства та активатори його 
формування. Встановлено місце та роль останніх у процесі управління інноваційним 
потенціалом виробничого підприємства. Визначено змістовність та послідовність етапів 
формування інноваційного потенціалу як складової процесу управління інноваційним 
потенціалом виробничого підприємства. Досліджено та узагальнено через інноваційну 
діяльність вітчизняний досвід особливостей формування інноваційного потенціалу 
виробничих підприємств України та, зокрема, Одеського регіону (сумісно з доц.  
Ковтуненко Ю.В.).  

Досліджено підходи, що застосовуються до управління інноваційним потенціалом 
виробничого підприємства, виконано порівняльний аналіз існуючих в теорії та практиці 
моделей та інструментів формування інноваційного потенціалу. Здійснено оцінку їх 
комплексності та придатності для українських виробничих підприємств.  
Сформовано теоретичне підґрунтя процесно-варіативного перманентного формування 
інноваційного потенціалу виробничого підприємства та розроблена його концептуальна 
модель. Розроблено рекомендації щодо інструментального забезпечення формування 
інноваційного потенціалу виробничого підприємства, в частині управління процесом 
набуття підприємством необхідних для інноваційної діяльності знань через конструктор 
інформаційних ресурсів. Обґрунтовано та розроблено методичні рекомендації щодо 
створення на підприємстві інформаційного банку джерел інноваційних ресурсів в частині 
управління знаннями 
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ANNOTATION 
 

The dissertation is devoted to the development and substantiation of 
theoretical positions, methodical approaches and recommendations for the 
permanent formation of the innovative potential of a production enterprise in the 
conditions of knowledge economy. 

On the basis of the conducted research the theoretical generalization and a 
new solution of the scientific problem, which consists in the development of 
theoretical and methodological basis and recommendations for the permanent 
formation of the innovative potential of the production enterprise on the basis of 
knowledge management, its instrumental support, is formulated, and the following 
conclusions and recommendations are formulated. 

The theoretical study of the role of innovation potential in the knowledge 
economy as a trigger of the innovation activity of a production enterprise allowed 
to substantiate its significance as an object of management and to define the 
semantic circle of definition, where the term "formation of innovative potential" in 
the author's definition is added to the existing terms as a process of resource 
provision of innovation activity, the complexity of which depends on the goals of 
innovation activity of the manufacturing enterprise, which manifests itself in the 
variability of the sequence of stages: attraction (acquisition and creation), 
distribution, development and reservation of resources. 

The generalization of the scientific basis of the management of the 
innovation potential of the enterprise has allowed to substantiate the application of 
the process-variant approach that characterizes the content, complexity and 
variability of the sequence of stages of formation of the innovative potential of the 
manufacturing enterprise: involvement (acquisition and creation), distribution (for 
the purposes of innovation activity), reservation and development (reproduction 
and updates) of the innovative resource activities demanded. 

The theoretical substantiation of the isolation of the activators of the 
innovative potential of the manufacturing enterprise, which at the micro level is 
considered as the possibilities of the enterprise, at the macro level - as external 
stimulus of innovation activity through the corresponding reaction through their 
influence on the process of formation of innovation potential - through the 
significance of the perception of the activator according to the transformation 
chains: information-targeting-knowledge , information indicator. The innovative 
potential of a production enterprise has been classified, which specifies its 
characteristics by disclosing content, the goals of innovation, sources of resource 



formation, the frequency of demand, the time of formation in the context of 
"problem-solution-result". 

The study of status and development of innovation activity of domestic 
production enterprises has revealed trends that reveal the limited innovation 
potential of enterprises due to the complexity of the process and the shortage of 
relevant knowledge in the personnel, in particular in terms of forming the 
innovative potential of the enterprise. The analysis of the data of Odessa region`s 
manufacturing enterprises made it possible to draw conclusions about the presence 
of internal activators in the enterprises of the process of formation of innovation 
potential, but the separate elements of the structure of the latter. 

Typological models of management of the innovative potential of the 
enterprise by assessing their suitability for a production domestic enterprise in 4 
groups (management of the innovative potential of the enterprise, formation of 
innovative potential of the enterprise, management of the development of 
innovative potential of the enterprise, assessment of the innovative potential of the 
enterprise) and their content compared to the processes included in the system 
management of innovation potential. It is determined that none of the studied 
models fully meets the requirements of the process-variant approach to the 
formation of innovation potential: the models or their particular elements 
correspond only to separate stages of formation or elements of the structure of 
innovation potential and justified the necessity of constructing the author's 
conceptual process-variational model of the permanent formation of innovation the 
potential. 

The conceptual model of the permanent formation of the innovative potential 
of the production enterprise, based on the knowledge management system, 
elaborates the complexity of the process of formation of the innovation potential 
depending on the goals of the innovation activity and the variability of the 
interdependence of the elements of its structure, which has a dual manifestation in 
the formation of a separate element of the innovation potential at the expense of 
another in options: «formation for formation», «use for formation» and simplifies 
for production management on the enterprise perception of content formation 
process innovation potential. 

The model of designing of information potential of the enterprise in the part 
of knowledge formation on the elements of innovative potential is developed, 
which covers the set of all processes and subprocesses of formation of innovative 
potential, realization of which is provided by the personnel potential of the 
enterprise. 



The toolkit for forming the innovative potential of a production enterprise 
and recommendations for its application have been developed, which distinguishes 
the tools for managing the process of acquiring knowledge necessary for the 
innovation activity through the designer of information resources. 

Different ways of acquiring knowledge by the employees of the enterprise 
during the stages of formation of personnel potential and attraction of personnel for 
permanent work and temporarily through the designer of information resources, 
which contains ready-made blocks of decisions, which, depending on the goals of 
innovation activity and the type of the element of the structure of innovation 
potential, form the route of search of sources of resources. 

Recommendations on creation at the enterprise of the information bank of 
sources of innovative resources in the part of knowledge management are 
developed. Formation of the bank of sources of innovative resources and its 
updating is provided through the designer of information resources for each 
element of the structure of the innovative potential of the manufacturing enterprise. 
The structure of the "Formation of the personnel potential" block is proposed to the 
information resources designer, which is the basis and can be applied to other 
elements of the innovation potential in the part of knowledge management. The 
ways of acquisition of knowledge by the employees of the enterprise during the 
stages of formation of personnel potential and ways of attracting personnel for both 
permanent and temporary work are singled out and recommended. 

The complex of measures that promote formation of innovative potential and 
fill the bank of sources of innovative resources is offered. 

The theoretical basis and developed on its basis methodical provisions and 
recommendations on the instrumental provision of process-variable management 
of the permanent formation of the innovative potential of the manufacturing 
enterprise through the process of knowledge management, expanding the 
capabilities of the enterprise by attracting the innovative potential of partners, 
improve the process of managing innovation activities, increase its efficiency, 
activate search for innovative resources, creating conditions for innovation 
enterprise development. 

 
 Key words: industrial enterprise, innovative potential, formation, knowledge 
management, activators, conceptual model, process-variant approach, information 
bank, designer of information resources, recommendations. 

 

 



АНОТАЦІЯ  
 

Робота присвячена розробці та обґрунтуванні теоретичних положень, 
методичних підходів і рекомендацій щодо перманентного формування 
інноваційного потенціалу виробничого підприємства в умовах економіки 
знань. 

На основі проведеного дослідження наведено теоретичне узагальнення 
і нове вирішення наукового завдання, яке полягає у розробленні теоретико-
методичного підґрунтя та рекомендацій щодо перманентного формування 
інноваційного потенціалу виробничого підприємства на засадах управління 
знаннями, його інструментального забезпечення. 

Теоретичне дослідження ролі інноваційного потенціалу в умовах 
економіки знань як тригеру інноваційної діяльності виробничого 
підприємства дозволило обґрунтувати його значимість як об’єкту управління 
та визначити семантичне коло дефініції, де до існуючих термінів додано 
поняття «формування інноваційного потенціалу» в авторському визначенні. 
як процесу ресурсного забезпечення інноваційної діяльності, складність 
якого залежить від цілей інноваційної діяльності виробничого підприємства, 
що має прояв у варіативності послідовності етапів: залучення (придбання та 
створення), розподілу, розвитку та резервування ресурсів. 

Узагальнення наукового базису управління інноваційним потенціалом 
підприємства дозволило обґрунтувати застосування процесно-варіативного 
підходу, що характеризує змістовність, складність та варіативність 
послідовності етапів формування інноваційного потенціалу виробничого 
підприємства: залучення (придбання та створення), розподілу (за цілями 
інноваційної діяльності), резервування та розвитку (відтворення та 
оновлення) затребуваних інноваційною діяльністю ресурсів.  

Теоретично обґрунтовано виокремлення активаторів інноваційного 
потенціалу виробничого підприємства, які на мікрорівні  розглядаються як 
можливості підприємства, на макрорівні – як зовнішні стимули інноваційної 
діяльності через відповідну реакцію через їх вплив на процес формування 
інноваційного потенціалу – через значимість сприйняття активатора 
відповідно ланцюгам перетворень: інформація-адресність-знання, 
інформація-індикатор. Класифіковано інноваційний потенціал виробничого 
підприємства, що уточнює його характеристики розкриттям змісту, цілями 
інноваційної діяльності, джерелами ресурсів формування, частотою 
затребуваності, часом формування в контексті «задача-рішення-результат».  



Дослідженням стану та розвитку інноваційної діяльності вітчизняних 
виробничих підприємств встановлені тенденції, що розкривають 
обмеженість  інноваційних можливостей підприємств внаслідок складності 
процесу та дефіциту відповідних знань у персоналу, зокрема в частині 
формування інноваційного потенціалу підприємства. Аналіз даних 
виробничих підприємств Одеської області дозволив зробити висновки щодо 
наявності у підприємств внутрішніх активаторів процесу формування 
інноваційного потенціалу, але окремих елементів структури останнього. 

Типологізовано моделі управління інноваційним потенціалом 
підприємства за оцінкою їх придатності для виробничого вітчизняного 
підприємства за 4 групами (управління інноваційним потенціалом 
підприємства; формування інноваційного потенціалу підприємства; 
управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства; оцінка 
інноваційного потенціалу підприємства) та порівняно їх зміст за процесами, 
що входять у систему управління інноваційним потенціалом. Визначено, що 
Жодна з досліджуваних моделей повною мірою не відповідає вимогам 
процесно-варіативного підходу до формуванні інноваційного потенціалу: 
моделі повністю або їх певні елементи відповідають тільки окремим етапам 
формування або елементам структури інноваційного потенціалу та 
обґрунтована необхідність побудови авторської концептуальної процесно-
варіативної моделі перманентного формування інноваційного потенціалу. 

Розроблено концептуальну модель перманентного формування 
інноваційного потенціалу виробничого підприємства, яка базуються на 
системі управління знаннями, висвітлює складність процесу формування 
інноваційного потенціалу в залежності від цілей інноваційної діяльності та 
варіативності взаємозалежності елементів його структури, що має дуальний 
прояв при формуванні окремого елемента інноваційного потенціалу за 
рахунок іншого в варіантах: «формування для формування», «використання 
для формування» та спрощує для керівництва виробничого підприємства 
сприйняття змістовності процесу формування інноваційного потенціалу.  

Розроблено модель конструювання інформаційного потенціалу 
підприємства в частині формування знань за елементами інноваційного 
потенціалу, яка охоплює множину всіх процесів та підпроцесів формування 
інноваційного потенціалу, реалізація яких забезпечується кадровим 
потенціалом підприємства. 

Розроблено інструментальне забезпечення формування інноваційного 
потенціалу виробничого підприємства та рекомендації щодо його 



застосування, що виділяє інструменти для управління процесом набуття 
підприємством необхідних для інноваційної діяльності знань через 
конструктор інформаційних ресурсів.  

Запропоновано варіативні способи набуття знань працівниками 
підприємства за етапами формування кадрового потенціалу та залучення 
персоналу на постійну працю і тимчасово через конструктор інформаційних 
ресурсів, який містить готові блоки рішень, які в залежності від цілей 
інноваційної діяльності та типу елементу структури інноваційного 
потенціалу формують маршрут пошуку джерел ресурсів.  

Розроблено рекомендації щодо створення на підприємстві 
інформаційного банку джерел інноваційних ресурсів в частині управління 
знаннями. Формування банку джерел інноваційних ресурсів та його 
оновлення забезпечується через конструктор інформаційних ресурсів по 
кожному елементу структури інноваційного потенціалу виробничого 
підприємства. Запропоновано структуру блоку «Формування кадрового 
потенціалу» конструктору інформаційних ресурсів, яка є основою та може бути 
застосована для інших елементів інноваційного потенціалу в частині 
управління знаннями. Виокремлено та рекомендовано способи набуття знань 
працівниками підприємства за етапами формування кадрового потенціалу та 
способи залучення персоналу як на постійну так й на тимчасову працю. 

Запропоновано комплекс заходів, що сприяють формуванню 
інноваційного потенціалу та наповнюють банк джерел інноваційних 
ресурсів. 

Обґрунтований теоретичний базис і розроблені на його основі методичні 
положення і рекомендації щодо інструментального забезпечення процесно-
варіативного управління перманентним формуванням інноваційного 
потенціалу виробничого підприємства через процес управління знаннями, 
розширюють можливості підприємства за рахунок залучення інноваційного 
потенціалу партнерів, удосконалюють процес управління інноваційною 
діяльністю, підвищують її результативність, активізують пошук інноваційних 
ресурсів, створюючи умови для інноваційного розвитку підприємства. 

 
 Ключові слова: виробниче підприємство, інноваційний потенціал, 
формування, управління знаннями, активатори, концептуальна модель, 
процесно-варіативний підхід, інформаційний банк, конструктор 
інформаційних ресурсів, рекомендації. 
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