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ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Актуальність проблеми. Характерними ознаками
сучасного глобалізованого простору є поглиблення
міжнародного розподілу праці й цифровізація суспільства. На тлі циклічності глобальних економічних процесів трансформується економічний простір України
до постіндустріального й інформаційного суспільства.
Разом з цим події на сході України та наслідки пандемії спричинили заглиблення економічної кризи. Цифровізація економіки разом з іншими чинниками привела до зміни акцентів з матеріальних об’єктів економічних ресурсів і перенесенням їх на нематеріальні
об’єкти, інформацію та інтелектуальний потенціал
персоналу. На жаль, в Україні разом із природною
втратою висококваліфікованих працівників гостро постають проблеми витоку трудових ресурсів унаслідок
міграції. Разом з цим загострюються питання незадовільного стану та низької якості об’єктів основних видів економічних ресурсів, які здатні до відтворення, та
інтелектуального потенціалу персоналу. Саме тому актуальним є пошук шляхів запобігання негативним наслідкам глобальних економічних викликів і загроз,
економічної кризи, бойових дій на сході України й
пандемії, які призвели до суттєвих людських втрат і,
відповідно, зниження інтелектуального потенціалу
підприємств разом із застарілими техніко-технологічними ресурсами. Усе це потребує змінювання стратегії
ведення бізнесу в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційною базою для проведення дослідження стали
чинні нормативно-правові документи та аналітичні
огляди, які розкривають перспективні напрями розвитку України [1-3], прогнозують економічні збитки
внаслідок пандемії [1; 4] й характеризують кризу економіки держави. Згідно з даними консенсус-прогнозу
[4, с. 12] можливості бізнесу є підґрунтям оновлення
економічних ресурсів та інтелектуального потенціалу
персоналу. Негативні наслідки світової економічної
кризи й пандемії на тлі цифровізації та трансформації
національної економіки потребують пошуку стратегій,
які сприятимуть активізації економічної діяльності
підприємств. Дослідження джерел [1-3] у контексті
пошуку шляхів запобігання локальним викликам і загрозам виявило необхідність створення умов підсилення мотивації інноваційної діяльності в Україні.
Пошук рішень для подолання локальних викликів в Україні пов’язаний також із модернізацією економіки та потребою у залученні інвестицій [1]. Огляд
основних джерел надходження капітальних інвестицій
показав, що капітальні інвестиції здійснюються переважно за рахунок власних коштів підприємств (65,4%
у 2019 році), при цьому банки практично виключені з
інвестиційного процесу, оскільки частка кредитних
коштів становила лише 10,8% за підсумками 2019 року
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та 7,58% у 2018 році [1, с. 17-25]. Аналіз складових попиту дозволив виявити фактори стримування економічного розвитку держави під час пандемії. Так, окрім
інших складових вагому частку (37%) складали інвестиції, яких, на жаль, бракуватиме економіці України в
умовах карантинних заходів [4, с. 12]. Ретроспективний огляд напрямів залучення основних джерел надходження капітальних інвестицій визначив проблему
відновлення економіки України та покращення макроекономічної ситуації.
На макрорівні увагу привертають інвестиції інтелектуальні, які за економічною суттю є вкладанням
коштів у підготовку фахівців, наукові розробки, патенти, ліцензії, ноу-хау, запозичення досвіду [2,
с. 185]. В Україні, окрім інших, заплановано заходи з
метою підтримки бізнесу, а також збільшення розміру
фінансування наукових досліджень з орієнтацією на
інновації [4, с. 17].
Дефініція «інновація» з латинської мови перекладається як напрям змінювання. Як економічна категорія «інновація» (англ. — innovation) з’явилась у наукових дослідженнях на початку XIX століття, має різноманітні тлумачення та потребує уточнення у сучасних
умовах. Засновником класичної теорії інновацій вважають австрійського економіста Дж. Шумпетера, який
уперше у 1911 році [5] вводить в обіг такі наукові категорії, як «інновація» та «інноваційний процес». Так,
у праці «Теорія економічного розвитку» [5] Дж. Шумпетер розкриває сутність інновацій не лише як нововведення, а вважає їх факторами виробництва. Він виокремлює п’ять типів «нових комбінацій» інноваційного процесу як факторів виробництва, зокрема:
1) використання нової техніки, впровадження
нових технологічних процесів чи методів виробництва;
2) виробництво нового продукту чи відомого продукту з новими якостями;
3) використання у виробничому процесі нових
джерел сировини чи напівфабрикатів;
4) проведення реорганізаційних заходів шляхом
внесення змін до організації виробництва та заходів,
які сприятимуть оновленню матеріально-технічного
забезпечення підприємства;
5) освоєння нового ринку збуту.
Інноваційний процес за теорією Дж. Шумпетера
пов’язаний зі створенням нового багатства та зміною
старого бізнесу на новий. Інноваційні зміни, результатами яких можуть бути: продукти; технологічні процеси; сировина; виробничі процеси та матеріальнотехнічне забезпечення; економічні ресурси, об’єкти
яких здатні до відтворення, — сприятимуть зростанню
економіки.
П. Друкер [6] виокремлює два види інновацій, які
він пов’язує із розміром бізнесу підприємства, це:

99

ГОРОДЯНСЬКА Л. В.
1) інновації в товари і послуги;
2) інновації в різних професійних навичках і видах діяльності, які є необхідними для виробництва товарів та послуг.
За розміром бізнесу підприємства (крім бюджетних установ) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [7]
можуть належати до суб’єктів малого підприємництва,
середнього або великого.
Спираючись на праці Дж. Шумпетера та П. Друкера, у цьому дослідженні буде розглянуто системно
інноваційний процес на підприємствах України разом
з організацією відтворення об’єктів основних видів
економічних ресурсів.
У сучасних умовах пожвавлення інноваційної діяльності залежить від фінансової політики держави й
ефективного відтворення підприємствами власних
економічних ресурсів. Отже, враховуючи прогнози та
розрахунки провідних наукових інституцій [1-4] та
вчених (Дж. Шумпетер [5], П. Друкер [6], Н. Брюховецька, І. Булєєв [8], О. Кендюхов, В. Болгов [9] та
ін.), сформулюємо основний напрям дослідження —
інноваційні засади відтворення економічних ресурсів
як принципово нова стратегія економічного розвитку
підприємств.
Основною метою статті є наукове обґрунтування
відтворення об’єктів економічних ресурсів та інтелектуального потенціалу підприємства як інноваційного
процесу.
Досягнення мети передбачає виконання таких
завдань:
— встановлення системно-логічного зв’язку між
відтворенням економічних ресурсів, потенціалу інтелектуальних ресурсів та інноваційним процесом на
підприємстві на основі класичних теорій інновацій;
— визначення механізму функціонування процесу
інноваційного відтворення економічних ресурсів на
підприємстві;
— розробка напрямів практичної реалізації стратегії інноваційного розвитку на підприємствах України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження інновацій на підприємстві шляхом освоєння
нових технологій, видів товарів (робіт, послуг) потребує покращення стану об’єктів економічних ресурсів
і зростання рівня інтелектуального потенціалу з метою
забезпечення ефективності виробництва.
Згідно з трудовою теорією К. Маркса, суть якої
викладено у науковому трактаті «Процес виробництва
капіталу» [10], праця, яка відокремлена від речового
тіла продукту, на думку автора, не може формувати
прибутку. Тобто, саме енергія праці створює штучні
блага, цінності, які в історичному аспекті були
пов’язані лише з участю капіталу й землі.
Виробництво благ, які призначено для задоволення потреб суспільства, пройшло тривалий історичний шлях розвитку. У сучасному суспільстві продуктивні сили є важливими елементами або об’єктами, які
можуть впливати на ефективність функціонування та
рівень прибутку суб’єкта господарювання.
Спираючись на економіко-соціологічні засади
теорії К. Маркса [10], згідно з якими організація виробничого процесу відбувається у тісній взаємодії праці з основними видами економічних ресурсів, та продовжуючи дослідження [11, с. 20-26], вважаємо, що
інноваційний розвиток підприємств залежить від якості інтелектуального потенціалу персоналу та від стану
економічних ресурсів. До видів економічних ресурсів
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підприємства відносять фінансові, трудові, технікотехнологічні (засоби виробництва) та інші види ресурсів [11, с. 20-21]. Серед ключових видів економічних ресурсів підприємства, які здатні до відтворення,
виокремлюють об’єкти необоротних матеріальних
і необоротних нематеріальних ресурсів, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі та утворюють засоби праці або техніко-технологічні ресурси [11,
с. 22-27]. За економічною природою техніко-технологічні ресурси є об’єктами, які створені працею людини
та підлягають амортизації. У процесі відтворення визначальним є виробництво, оскільки в ньому відбувається тісна взаємодія основних складових продуктивних сил — інтелектуального потенціалу людини з
об’єктами необоротних матеріальних і нематеріальних
ресурсів.
Відтепер вимоги до трудової діяльності людини,
особливо до рівня якості її інтелектуального потенціалу, суттєво зростають разом із вимогами до якості
економічних ресурсів підприємства в процесі впровадження інновацій.
Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців
(Д. Богиня [12]; Г. Куліков [13]; Д. Мак-Клелланд
[14]; А. Маслоу [15]; М. Семикіна [16]) проведено в
контексті аналізу соціально-психологічних й економічних аспектів інноваційної діяльності людини. Узагальнення результатів цих досліджень дозволило виявили таку закономірність. В основі мотивації людини
до інноваційної діяльності, як і до будь-якого іншого виду трудової діяльності, лежать потреби. Так,
А. Маслоу ще на початку 50-х років XX століття у
праці «Теорія людської мотивації» [15] обґрунтував
і наочно продемонстрував ієрархію потреб, серед яких
провідну роль відіграють фізіологічні потреби та безпеки (первинні) та потреби належності й причетності,
визнання та самоствердження (вторинні). Такий підхід
А. Маслоу дозволяє встановити економічну закономірність між потребами й трудовими відносинами. Зокрема, потреби вищих рівнів не спонукають людину
до активної трудової діяльності доти, поки не задоволені її первинні потреби [15]. Вважаємо, що модель
А. Маслоу надає можливість виявити глибинні причини мотивації людини до здійснення інноваційної діяльності.
Існує прямий зв’язок між розвитком духовних
потреб людини та рівнем задоволення нею власних
матеріальних умов існування. Д. Мак-Клелланд у
праці «Мотивація досягнення» [14] доповнив модель
потреб А. Маслоу поняттями потреб влади, успіху, почуття приналежності до певної соціальної групи.
Фундаментальні дослідження теорії потреб А. Маслоу та Д. Мак-Клелланда отримали розвиток у працях
вітчизняних науковців. Так, М. Семикіна та Л. Коваль
відзначають, що потреби є однією з фундаментальних
категорій, виокремлюють бажання, прагнення людей
мати, споживати, використовувати ті матеріальні й духовні блага, в яких вони відчувають необхідність [16,
с. 44]. Цієї думки додержуються Д. Богиня [12] й
Г. Куліков [13].
Долучаючись до слушних думок зарубіжних і вітчизняних науковців, варто уточнити, що потреби є
комплексним поняттям. Безперечно, мотив спонукає
людину до виконання трудової діяльності завдяки
тому, що являє собою образ бажаного блага, задоволення якого може бути отримано за умов виконання
певних трудових дій. Проведене дослідження [10-16]
дозволяє припустити, що еволюція мотивації іннова-

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ГОРОДЯНСЬКА Л. В.
ційної діяльності має відбуватись завдяки розширенню та збагаченню діапазону потреб, зростанню в їх
структурі ролі потреб нематеріального характеру, суспільного визнання вагомості нових знань.
Відзначаючи цінність теорій мотивації трудової
діяльності, їх неможливо визнати досконалими та універсальними для створення механізму державного управління інноваційною діяльністю. Державне управління інноваційною діяльністю має бути зорієнтовано
на комплексне стимулювання інноваційної праці та
мотивування особистості до інтелектуального розвитку. Разом з цим важливою є мотивація суб’єктів
підприємництва до максимального залучення та реалізації творчого потенціалу творця інновацій, постійного оновлення рівня його знань. Коли трудова діяльність людини відбувається з використанням цифрових
технологій, зростає значущість інтелектуального потенціалу персоналу у формуванні вартості інтелектуального капіталу підприємства. Результати інтелектуальної чи розумової праці висококваліфікованого
персоналу є важливими для формування інтелектуального потенціалу України [11, с. 41-44]. На жаль, створення нових інноваційних розробок не завжди має позитивний результат їх впровадження у виробничий
процес. Саме тому необхідно на макрорівні створити
умови мотивації підприємств для впровадження ними
нових видів продукції й технологій у виробничий процес з метою отримання додаткового прибутку. Вважаємо, що це потребує доповнення державної стратегії
такими важливими векторами, як:
 забезпечення якісного економічного зростання
у державі інтенсивним шляхом;
 інтенсифікація процесу відтворення інтелектуального потенціалу персоналу;
 активізація інноваційної діяльності на підприємствах України разом із покращенням стану об’єктів
необоротних матеріальних і нематеріальних ресурсів
та залученням для цього різних джерел фінансування
й особливо інвестицій.
Інвестиційну діяльність науковці Н. Брюховецька
та І. Булєєв тлумачать як процес реалізації інвестиційного ресурсу [8, с. 15].
У контексті дослідження Дж. Шумпетера, П. Друкера, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда та інших [5-6; 1216; 17] виокремимо важливі особливості людей —
творців інновацій у сучасних умовах. У зв’язку з цим
вважаємо значення потреб пріоритетним у формуванні
мотивації персоналу до інноваційної діяльності, яка
пов’язана з соціальною та трудовою активністю людини, якістю та рівнем її освіти. Разом з виокремленням особливої групи людей, як творців інновацій, у
сучасних умовах доцільно визначити їх роль у процесі
інноваційного відтворення економічних ресурсів на
підприємстві.
Раціональне залучення до виробничого процесу
інтелектуального потенціалу працівника, його знань
разом із техніко-технологічними видами ресурсів дозволяє забезпечити інноваційний розвиток підприємства, створити додаткову вартість та зростання інтелектуального капіталу підприємства. Інноваційний
розвиток, на нашу думку, пов’язаний з прогнозуванням рівня відтворення об’єктів економічних ресурсів
як перспективної стратегії економічного розвитку підприємства. Механізм функціонування процесу інноваційного відтворення економічних ресурсів та розробка
етапів стратегії інноваційного розвитку на підприємстві наведено нижче.
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Ринкову вартість підприємства формують інтелектуальний капітал разом з інформаційними ресурсами, інтелектуальними ресурсами та матеріальними
чинниками виробництва. Економічну категорію «інтелектуальні ресурси» можна визначити як сукупність
інтелектуального потенціалу персоналу, утіленого у їхніх професійних знаннях, досвіді, вміннях, навичках,
завдяки чому створюються продукти інтелектуальної
діяльності [18, с. 9-10]. Інтелект особистості, який застосовується для ведення фінансово-господарської
діяльності підприємства, професійні знання особистості та її нові компетенції формують потенціал інтелектуальних ресурсів. Якість інтелектуального потенціалу персоналу впливає на зростання або зниження
розміру внутрішньо створеного гудвілу підприємства
й, відповідно, на його ринкову вартість [11, с. 42-43,
с. 47-49, с. 59-61]. Зростання ринкової вартості підприємства безпосередньо залежить від використання
найкращих управлінських якостей персоналу, розширення ринку збуту шляхом запровадження інновацій.
П. Друкер вважає управління продуктивністю праці висококваліфікованого працівника однією зі складних управлінських задач XXI століття [17]. Дійсно, управління інтелектуальним потенціалом персоналу,
його знаннями, які в сучасному цифровому просторі є
складовою продуктивних сил, належить до важливих
завдань. У сучасних умовах підприємствам важливо,
як ніколи, мати відмінні від конкурентів якості та переваги. М. Портер [19] підкреслює, що досягнення
стійкої конкурентної переваги забезпечується разом з
операційною ефективністю та стратегічним позиціонуванням.
Багато поколінь керівників додавали свій вклад у
формування успішної стратегії, тому що вона є ключовим елементом успіху підприємства. Директори підприємств, керівники вищих шкіл та консультанти —
всі, хто займався пошуками успішної стратегії, вносили особистий вклад в її обговорення. Їх робота протягом багатьох років була продуктивною та привела до
виникнення величезної кількості шкіл стратегічної
думки. Так, зарубіжні науковці Г. Мінцберг, Б. Ахльстрєнд та Дж. Лампель у праці «Сафарі на стратегію»
[20] виокремлюють 10 таких шкіл. Вони описують
різні процеси встановлення стратегії, такі як офіційні,
ментальні, виробничі, переговорні та інші. Нещодавно
критиці було піддано стратегію з боку тих, хто вважає,
що в сучасному динамічному світі довгострокова стратегія є неефективною, тому що вона може застаріти
майже миттєво. Прихильники такої школи вважали,
що підприємство не має можливості робити зупинку
для формування стратегії. Якщо це відбувається, тоді
підприємство втрачає гнучкість. Хибною цю думку
вважав Майкл Портер [19]. Як відомий у світі теоретик
з питань стратегії він дотримувався протилежного погляду та припускав, що стратегія ще ніколи не мала
такого важливого значення. Дійсно, формування стратегії та успішна її реалізація завжди вважалась складною справою.
Дослідження, проведені Р. Капланом та Д. Нортоном [21] у цій галузі, дозволили виявити перешкоди
або бар’єри, які гальмують реалізацію стратегії, та
структурувати їх за типом і характером (табл. 1).
Аналіз типів і характеру перешкод (рис. 1 і 2), що
гальмують реалізацію стратегії розвитку підприємства
показав, що недостатність уваги до стратегії та відсутність зв’язку між бюджетом підприємства і його стратегією є визначальними факторами.
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Таблиця 1
Характеристика перешкод, що гальмують реалізацію стратегії підприємства
(складено автором на підставі джерела [21])
№
з/п
1
2
3
4
5

Тип перешкоди

Рівень перешкоди, у %

Розуміння стратегії
Наявність стимулів щодо стратегії
Недостатність уваги до стратегії
Відсутність зв’язку між бюджетом і стратегією
Бажання розвиватися

5
25
85
60
10

Характер перешкоди
Здатність бачення
Людський фактор
Професійна якість керівництва
Ресурсоспроможність
Здатність реалізувати власну стратегію

Рис. 1. Вплив типу перешкод на реалізацію стратегії
розвитку підприємства (складено автором на підставі джерела [21])

Рис. 2. Вплив характеру перешкод на реалізацію стратегії
розвитку підприємства (складено автором на підставі джерела [21])
Якщо недостатність уваги до стратегії обумовлюється низьким рівнем професійної якості керівництва
підприємства, то відсутність зв’язку між бюджетом
підприємства і його стратегією визначається рівнем
ресурсоспроможності. Отже, розуміння працівниками
стратегії підприємства дозволить подолати їх внутрішній опір впровадженню інноваційних процесів і об’єднати їх зусилля в розробці та реалізації інноваційних
бізнес-процесів.
На наш погляд, до основних потенційних можливостей перспективного розвитку підприємств, які можуть бути покладені в основу розробки стратегії їх
інноваційного розвитку належать:
 зміна світогляду висококваліфікованих фахівців, які працюють у різних відділах підприємства над
впровадженням інноваційних ідей;
 відтворення якісного рівня персоналу шляхом
навчання (освіта) та перенавчання (підготовка і перепідготовка);
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 відтворення якостей об’єктів необоротних матеріальних й нематеріальних ресурсів;
 дотримання персоналом вимог кібербезпеки
підприємства, володіння навичками безпечного використання цифрових технології та ін.
Освіта відіграє надзвичайно важливу роль для вирішення проблеми інноваційного розвитку країни та
для забезпечення процесу розвитку інноваційної діяльності підприємства. Освіта є не лише підґрунтям
створення нового знання, але й конструктивною ланкою у системі трьох головних складових елементів
інноваційної економіки: «наука — освіта — вироб
ництво».
Ведення бізнесу в умовах цифровізації, на наш
погляд, потребує наукового підходу до формування
моделей управління бізнес-процесами, особливо інноваційними процесами підприємства. Інноваційний
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процес можна розглядати як систему взаємопов’язаних послідовних дій від ідеї до результату її втілення у
конкретному продукті (рис. 3).

Така модель демонструє бізнес-процес управління інноваційним відтворенням економічних ресурсів у вигляді практичної реалізації інноваційних товарів, робіт, послуг.

Відтворення інтелектуального
потенціалу
персоналу
(наукові знання)
Інноваційна ідея,
її розробка
та реалізація
у відтворенні
ресурсів

Упровадження
результатів
у розробку
продуктів
діяльності

Відтворення
необоротних
нематеріальних
ресурсів

Виробництво
інноваційних
товарів
(робіт, послуг)

Відтворення
необоротних
матеріальних
ресурсів
Рис. 3. Модель інноваційного відтворення економічних ресурсів на підприємстві (Джерело: власна розробка)
Розкриємо сутність механізму реалізації інноваційного процесу в контексті управління якістю економічних ресурсів, здатних до відтворення, та інтелектуального потенціалу персоналу на підприємстві як взаємопов’язаних елементів складної системи. Варто зазначити, що одночасне відтворення всіх ключових видів економічних ресурсів — продуктивних сил як елементів складної системи — дозволить забезпечити найбільший синергетичний ефект. Злагоджена взаємодія
елементів потребує стратегічного управління інноваційним відтворенням економічних ресурсів підприємства та створення додаткової вартості. Погоджуючись
зі слушними думками зарубіжних науковців [19; 21] та
продовжуючи дослідження [11, с. 59-61, с. 197-229],

вважаємо, що формування стратегії інноваційного
розвитку підприємства являє собою системний процес
прогнозування рівня відтворення об’єктів матеріальних і нематеріальних ресурсів разом із відтворенням
інтелектуального потенціалу персоналу.
Розробка стратегії на підприємстві є індивідуальною справою, вирішення якої має відбуватись з урахуванням потреб споживачів, нових ринків збуту та інших видів інновацій.
Пропонуємо формування стратегії інноваційного
розвитку підприємств України в сучасному інформаційному й цифровізованому суспільстві здійснювати
за такими етапами (рис. 4).

1-й етап.

2-й етап.

3-й етап.

4-й етап.

Визначення
загальної
стратегічної
мети

Аналіз
зовнішнього
середовища

Аналіз
фактичного
стану ресурсів
підприємства

Інноваційне
відтворення
ресурсів
підприємства

5-й етап.
Реалізація
стратегії
інноваційного
розвитку
підприємства

Рис. 4. Етапи формування стратегії інноваційного розвитку підприємств України (Джерело: власна розробка)
На першому етапі потрібно враховувати, що реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємства
потребує прогнозування бажаного рівня відтворення
об’єктів матеріальних і нематеріальних ресурсів разом
із рівнем відтворення інтелектуального потенціалу
персоналу.
На другому етапі необхідно провести комплексну
діагностику впливу чинників прямої та опосередкованої дії на інноваційний розвиток підприємства.
На третьому етапі необхідно провести оцінювання рівня інтелектуального потенціалу персоналу
разом із станом об’єктів необоротних матеріальних та
нематеріальних ресурсів.
На четвертому етапі, спираючись на механізм
інноваційного відтворення економічних ресурсів
(рис. 3), необхідно здійснити прогнозування рівня відтворення економічних ресурсів та інтелектуального
потенціалу персоналу.
На п’ятому етапі необхідно обрати стратегічний
напрям господарської діяльності підприємства (роз-
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ширення клієнтської бази, опанування нових ринків
збуту, надання нових послуг споживачам та ін.), обґрунтувати шляхи інноваційного розвитку та скоригувати загальну стратегію підприємства.
Організація інноваційного процесу передбачає
обов’язкове впровадження нових технологій, науковотехнічних досягнень, нововведень до виробничого
процесу, що потребує формування стратегії покращення стану об’єктів відтворюваних економічних ресурсів та інтелектуального потенціалу персоналу підприємства з метою отримання додаткової вартості.
П. Друкер вважає кваліфікацію персоналу, оволодіння
ним особливими, специфічними знаннями й технологіями визначальними якостями, які забезпечать успіх
господарської діяльності підприємства та конкурентні
переваги [17, с. 143—146]. Продовжуючи цю слушну
думку П. Друкера, вважаємо, що в сучасних умовах
процес відтворення має бути спрямований на змінювання (покращення) якостей інтелектуального потенціалу персоналу у поєднанні з об’єктами основних ви-
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дів економічних ресурсів з метою підвищення ефективності виробництва й зростання рівня інтелектуального капіталу підприємства. Тобто в контексті цього
дослідження організація інноваційного процесу неможлива без планування заходів, спрямованих на покращення стану об’єктів економічних ресурсів, які
здатні до відтворення (засоби виробництва), та розумових здібностей працівників (інтелектуального потенціалу) підприємства. Саме тому важливим є планування рівня відтворення:
— інтелектуального потенціалу персоналу та його
наукових знань (інноваційна ідея);
— об’єктів необоротних інтелектуальних ресурсів
(наприклад, технологій), які надають можливість створення середовища для впровадження інновацій до виробничого процесу;
— об’єктів необоротних матеріальних ресурсів як
основних засобів виробництва.
Впровадження інновацій напряму залежить від
управління якістю інтелектуального потенціалу працівників, об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних ресурсів підприємства. Ефективна взаємодія працівника з засобами виробництва (необоротними матеріальними ресурсами) та технологіями (необоротними нематеріальними ресурсами) надає можливість впровадження до виробничого процесу нових
видів продукції, оновлення існуючих видів продукції й
отримання конкурентних переваг. Отже, спираючись
на належний рівень інтелектуального потенціалу персоналу, підприємство здатне забезпечити: розвиток
матеріального й нематеріального виробництва; конкурентні переваги; постіндустріальний синтез й запровадження інновацій.
Дійсно, успіх господарської діяльності підприємства залежить від уміння його трудового колективу
працювати над розширенням ринків збуту та впровадженням інновацій. Це потребує розвитку професійних навичок та компетенції людини. З врахуванням
ведення бізнесу в умовах сучасного цифрового простору та зростанням вимог до професійних навичок
фахівців у галузі економіки та фінансів пропонується
внести відповідні зміни до навчальних планів і програм їх підготовки у вищих навчальних закладах України. Отже, оволодіння фахівцями знаннями та навичками роботи з інтернет-речами, технологією блокчейн, електронною комерцією, електронним урядуванням, інформаційною та кібернетичною безпекою,
smart-технологіями, технологією розробки мобільних
додатків в умовах цифрового простору є вкрай необхідними професійними якостями. Такі якості є особливо важливими в сфері управління фінансами, ведення бізнесу, торгівлі, банківської справи та інших
видів економічної діяльності.
Висновки. У статті наведено результати дослідження інноваційних засад відтворення економічних
ресурсів на підприємствах України, що є продовженням авторської наукової розробки одного з фундаментальних наукових напрямів в економічній науці.
Показано, що в сучасних економічних, військовополітичних та епідеміологічних умовах, коли гостро
постають проблеми природного убутку трудових ресурсів та міграції, незадовільного стану та низької
якості засобів праці, відтворення економічних ресурсів
та інтелектуального потенціалу персоналу підприємства можуть виконувати роль інновацій, а інноваційні
засади відтворення економічних ресурсів можуть стати
принципово новою стратегією економічного розвитку
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підприємств. Дослідження інноваційних засад відтворення економічних ресурсів проведено з використанням системного підходу до побудови складних систем.
За результатами глибокого наукового аналізу процесу
відтворення як інновації розроблено модель інноваційного відтворення економічних ресурсів на підприємстві та етапи формування стратегії інноваційного
розвитку підприємств України в сучасному інформаційному й цифровізованому суспільстві.
Перспективою подальших досліджень є: розробка
збалансованої системи показників інноваційного відтворення економічних ресурсів та стратегії інноваційного розвитку на підприємствах. В основу їх побудови
може бути покладений механізм інноваційного відтворення економічних ресурсів на підприємстві. Створення та реалізація такої стратегії передбачає подолання внутрішніх перешкод й планування бажаного
рівня відтворення основних видів економічних ресурсів з метою забезпечення інноваційного розвитку і
конкурентоздатності вітчизняного підприємства.
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