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У статті проведено семантичний ана-
ліз управління інноваційним потенціалом 
підприємств. Автентичність управління 
інноваційним потенціалом проявляється в 
управлінських інструментах, рішеннях, діях, 
результатах. На основі проведеного ана-
лізу запропоновано власне бачення дефініції 
«управління інноваційним потенціалом». На 
основі проведеного моніторингу формування 
та розвитку змісту управління інноваційним 
потенціалом виділено імпульси розвитку 
управління інноваційним потенціалом, якими 
виступають наробки управлінських приклад-
них наук. Розглянуто іманентність управ-
ління інноваційним потенціалом як теорії 
управління, що відображається у діалектич-
ному зв’язку управління інноваційним потен-
ціалом з управлінськими науками. Визначено 
концептуальні елементи управління іннова-
ційним потенціалом підприємства, які струк-
туруються в окремих модулях: теоретич-
ний зріз, організаційний зріз, практичний зріз.
Ключові слова: управління інноваційним 
потенціалом, діалектичність управління, 
розвиток, концептуальні засади управління, 
управлінські науки.

В статье проведен семантический ана-
лиз управления инновационным потен-

циалом предприятий. Аутентичность 
управления инновационным потенциалом 
проявляется в управленческих инстру-
ментах, решениях, действиях, резуль-
татах. На основе проведенного ана-
лиза предложено собственное видение 
дефиниции «управление инновационным 
потенциалом». На основе мониторинга 
формирования и развития содержания 
управления инновационным потенциалом 
выделены импульсы развития управления 
инновационным потенциалом, которыми 
выступают наработки управленческих 
прикладных наук. Рассмотрена имма-
нентность управления инновационным 
потенциалом как теории управления, что 
отображается в диалектической связи 
управления инновационным потенциалом 
с управленческими науками. Указанные 
концептуальные элементы управления 
инновационным потенциалом предпри-
ятия структурируются в отдельных 
модулях: теоретический срез, организа-
ционный срез, практический срез.
Ключевые слова: управление инновацион-
ным потенциалом, диалектичность управ-
ления, развитие, концептуальные основы 
управления, управленческие науки.

Dynamic development of the Ukrainian economy has put forward a number of tasks related to managing the innovative potential of enterprises. In the article 
semantic analysis of management of innovative potential of enterprises is conducted. Authenticity of management of innovative potential manifests itself 
in managerial tools, decisions, actions and results. On the basis of the analysis, we propose our own vision of the definition of "management of innovation 
potential" as an integrated system of actions that, with the purpose of activating and accelerating innovative transformations in order to obtain technical, eco-
nomic, social results On the basis of the monitoring of the formation and development of the contents of the management of innovation potential, impulses 
of development of management of innovation potential, which are the products of management applied sciences, are highlighted. The imperatives of the 
development of management of innovative potential, which are both economic and non-economic sciences, which are basic for the said management, are 
considered. Considered the immanence of management of innovative potential as a management theory, reflected in the dialectical connection of man-
agement of innovative potential with managerial sciences. As a result of the analysis of the influence of both general economic and managerial sciences, 
it was noted that the formation of theoretical and practical grounds for management of innovation potential contributed to the development of managerial 
and economic sciences. The mentioned conceptual elements of management of the innovative potential of the enterprise, which are structured in separate 
modules: theoretical cut (purpose, task, methodological approach, functions, principles, elements, time lag, criteria, properties), organizational cut (analytical 
and constructive decisions), practical cut (strategic, operational decisions, competency priorities). It is noted that the conceptual foundations of management 
of innovative potential are the main ideas and actions that are detailed and underlie the management of the innovation-oriented enterprise.
Key words: management of innovative potential, dialectic management, development, conceptual foundations of management, management science.

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ  
ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
SEMANTIC ANALYSIS OF INNOVATIVE POTENTIAL  
MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Постановка проблеми. Прогресивний досвід 
розвинених країн свідчить, що процес існування 
і розвитку туристичних підприємств на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках неможливий без 
використання інноваційного потенціалу, тобто 
альтернативи інноваційному розвитку сьогодні не 
існує. Інноваційний потенціал, як і будь-який інший 
потенціал, вимагає ефективного управління, тому 
в рамках інноваційного простору існує необхідність 
у застосуванні ефективного управління інновацій-
ним потенціалом як важливої умови саморозвитку 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням управління інноваційним потенціалом 
підприємств присвячено дослідження В.Г. Фах-
рисламова та С.Г. Фахрисламової [3]. Стратегіч-

ний аспект управління інноваційним потенціалом 
підприємств докладно висвітлений О.І. Вікарчу-
ком [4]. Дослідження К.Б. Герасимова [2] присвя-
чені визначенню місця інноваційного потенціалу 
в управлінні підприємствами. Моделювання про-
цесу управління інноваційним потенціалом під-
приємства розглянуто в роботі Н.А. Салтикова [1]. 

Аналіз наукових досліджень довів значущість 
проблематики управління інноваційним потенціа-
лом підприємств, а також висвітлив необхідність 
семантичного аналізу та автентифікації категорії 
«управління інноваційним потенціалом». 

Постановка завдання. Динамічний розвиток 
української економіки висунув цілу низку завдань 
щодо управління інноваційним потенціалом під-
приємств. Базовим завданням є розуміння сут-
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Рис. 1. Семантичний аналіз категорії «управління інноваційним потенціалом» 

Джерело: складено на основі [2–4]

ності і змісту цієї категорії, тому що розвиток 
підприємств неможливий без формування і вико-
ристання інноваційного потенціалу, що потребує 
ефективного управління, тому метою дослідження 
є здійснення семантичного аналізу управління 
інноваційним потенціалом підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У загальному розумінні управління – це система 
управлінських дій, які забезпечують досягнення 
поставлених цілей шляхом перетворення ресурсів 
на «вході» на продукцію на «виході» [1, с. 65]. 

Категорію «управління інноваційним потенціа-
лом» К.Б. Герасимов [2, с. 104] визначає як вза-
ємодію об'єкта управління (інноваційний потен-
ціал) і суб'єкта управління (органи управління), 
який приймає рішення стосовно об’єкта. Під час 
характеристики управління інноваційним потенці-
алом науковець концентрує увагу на інноваційних 
стратегіях, які забезпечують розвиток цього потен-
ціалу. В.Г. Фахрисламов та С.Г. Фахрисламова [3] 
пропонують розглядати управління інноваційним 
потенціалом як платформу для впровадження 

інновацій. Отже, визначення категорії «управління 
інноваційним потенціалом» мають різноманітні 
характеристики з боку різних авторів, але всі вони 
не суперечать, а доповнюють одна одну.

Автентичність управління інноваційним потен-
ціалом проявляється в управлінських інструмен-
тах, рішеннях, діях, результатах (рис. 1). 

На основі отриманого аналізу пропонуємо 
власне бачення дефініції «управління інновацій-
ним потенціалом».

Управління інноваційним потенціалом – інтегро-
вана система дій, яка характеризується застосуван-
ням управлінських функцій, методів і інструментарію 
відносно матеріально-технічного, інформаційного, 
фінансового, кадрового складників потенціалу під-
приємства з метою активізації та прискорення інно-
ваційних перетворень для отримання технічного, 
економічного, соціального результатів.

Іманентність управління інноваційним потен-
ціалом як теорії управління відображається у 
діалектичному зв’язку управління інноваційним 
потенціалом з управлінськими науками, такими 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
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управління 

 
Інструменти 

управління 

 

Управлінські дії 

забезпечення взаємодії об'єкта і суб’єкта  управління, при  
якому досягається найбільша системна ефективність 
використання інновацій, та управлінських рішень, при яких 
забезпечується формування локальних стратегій щодо 
інновацвйного потенціалу в рамках системної стратегії 
нововведень 

RFID – технологія автоматичної ідентифікації 
потенціалу; SSC центри обслуговування; аутсорсинг; 
реінжиніринг бізнес-процесів; управління знаннями; 
спільні інновації; тотальне управління якістю 

 

економічного аналізу, системного аналізу, бізнес-
планування, моделювання, прогнозування, оптимізації 

вирішити питання формування, накопичення, розвитку, 
використання інноваційного потенціалу 

 

Результат  сталий розвиток підприємства; підвищення ефективності 
інноваційного потенціалу; підготовка платформи для 
впровадження інновацій 

Автентичність  управління інноваційним потенціалом 
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як: стратегічне управління, антикризове управ-
ління (управління розвитком), логістичне управ-
ління, управління інноваціями, управління інвес-
тиціями, управління виробництвом, управління 
маркетингом, управління знаннями, управління 
інтелектуальною власністю, управління ризиками, 
управління проектами, управління інформацією, 
управління витратами, управління персоналом, 
управління якістю тощо.

Діалектичність управління інноваційним потен-
ціалом як полісистемним явищем проявляється в 
русі, розвитку та динаміці тенденцій цього управ-
ління на основі наявних теоретичних наробок 
управлінських наук. 

На основі проведеного моніторингу форму-
вання та розвитку змісту управління інноваційним 
потенціалом можна відзначити, що імпульсом 
розвитку управління інноваційним потенціалом 
виступають наробки таких управлінських приклад-
них наук, як: стратегічне управління, антикризове 
управління (управління розвитком), логістичне 
управління, управління інноваціями, управління 
потенціалом, управління маркетингом, управління 
знаннями, управління інтелектуальною власністю, 
управління ризиками, управління проектами, 
управління інформацією, управління персоналом, 
управління якістю, управління конкурентоспро-
можністю підприємства, управління економікою 
підприємства.

Імперативами розвитку управління інновацій-
ним потенціалом виступають як економічні, так і 
неекономічні науки, які є базовими для зазначе-
ного управління. 

Завдяки теорії менеджменту можливо казати 
про застосування в управлінні інноваційним 
потенціалом закономірностей управлінських 
відносин; завдяки фінансам можна казати про 
впровадження закономірностей фінансових від-
носин та грошових фондів в управлінні інновацій-
ним потенціалом; завдяки маркетингу можливо 
застосування законів та закономірностей ринко-
вих відносин; бухгалтерський облік забезпечує 
визначення стану засобів організації (через збір, 
узагальнення, систематизацію даних); завдяки 
правовій науці і практиці можливо казати про пра-
вове регулювання в межах управління інновацій-
ним потенціалом; економічна теорія забезпечує 
управлінню інноваційним потенціалом рішення 
питань щодо дослідження виробничих відносин 
за обмежених ресурсів та розподілу і споживання 
матеріальних благ; основні наробки психології як 
науки та практики дають змогу використовувати в 
управлінні особливості формування, розвитку та 
прояву психологічних явищ і процесів; вплив теорії 
і практики підприємництва на розвиток управління 
інноваційним потенціалом полягає у можливості 
застосовувати питання максимізації можливостей 
задоволення комплексу соціально-економічних 

потреб в умовах невизначеності з метою отри-
мання підприємницького доходу; завдяки статис-
тиці можливо казати про використання методик 
визначення розміру і кількісного співвідношення 
під час визначення соціально-економічних явищ.

У результаті аналізу впливу як загальноеконо-
мічних, так і управлінських наук слід відзначити, що 
формуванню теоретичного і практичного підґрунтя 
управління інноваційним потенціалом сприяв роз-
виток стратегічного управління інноваціями, анти-
кризового управління інноваціями (управління 
інноваційним розвитком), логістичного управління 
інноваціями, управління безпосередньо інноваці-
ями, управління інноваційним продуктом, управ-
ління інноваційними інвестиціями, управління 
виробництвом інновацій, управління маркетингом 
інновацій, управління знаннями, управління інте-
лектуальною власністю, управління інноваційними 
ризиками, управління інноваційними проектами, 
управління інформацією, управління витратами 
на інновації, управління персоналом, управління 
якістю інновацій, управління конкурентоспромож-
ністю інноваційного підприємства, економічного 
управління підприємством. Зазначені концепту-
альні напрями розвитку дають можливість сфор-
мувати уяву про елементи та зміст самого управ-
ління інноваційним потенціалом.

Управління інноваційним потенціалом підпри-
ємства – це складна багатофакторна система, яка 
охоплює окремі модулі: теоретичний зріз, органі-
заційний зріс, практичний зріс. У рамках теоретич-
ного зрізу доцільно розглядати: мету управління 
інноваційним потенціалом; завдання, які конкре-
тизують цю мету; визначений методичний підхід 
до управління інноваційним потенціалом; функції 
та принципи управління інноваційним потенціа-
лом; основні елементи управління, такі як суб’єкт 
та об’єкт; часовий лаг, у межах якого реалізується 
визначений методичний підхід до управління інно-
ваційним потенціалом; критерії та властивості 
управління, які визначають рамки застосування 
запропонованого підходу. Організаційний зріз є 
циклічним складником, який забезпечує транс-
формацію теоретичних елементів у практичні дії 
й охоплює аналітичні та конструктивні рішення. 
Практичний зріз спрямований на стратегічні та 
оперативні рішення щодо управління інновацій-
ним потенціалом туристичного підприємства і 
забезпечує компетентнісний розвиток інновацій-
ного потенціалу [5, с. 122]. 

Розглянуті концептуальні засади управління 
інноваційним потенціалом – це основні ідеї та дії, 
які деталізовані й лежать в основі управління інно-
ваційно орієнтованим підприємством для досяг-
нення ним результатів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Семантичний аналіз управління інноваційним 
потенціалом підприємств дав можливість іденти-
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фікувати ціль, методи, інструменти, дії, результати 
управління. Іманентність управління інноваційним 
потенціалом як теорії управління відображається 
у діалектичному зв’язку управління інноваційним 
потенціалом з управлінськими науками.

Перспективами подальших досліджень є оцінка 
ефективності управління інноваційним потенціа-
лом підприємства.
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SEMANTIC ANALYSIS OF INNOVATIVE POTENTIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

The purpose of the article. Dynamic development of the Ukrainian economy has put forward a number of 
tasks related to managing the innovative potential of enterprises. The basic task is to understand the essence 
and content of this category, because the development of enterprises is not possible without the formation and 
use of innovative capacity that needs effective management. Therefore, the purpose of the research is to carry 
out a semantic analysis of the management of the innovative potential of enterprises.

Methodology. In the course of the research, the methods of theoretical analysis and synthesis (for the 
analysis of the essence and content of the category of management of the innovation potential), the logical 
method (for characterization of the management of innovation potential as a polysystem phenomenon) and the 
method of graphic representation (for constructing the results of the semantic analysis of management of the 
innovative potential of the enterprise) were used. 

Results. Authenticity of management of innovative potential manifests itself in managerial tools, decisions, 
actions and results. On the basis of the conducted analysis, we propose an own vision for the definition of 
"management of innovation potential". On the basis of the monitoring of the formation and development of the 
contents of the management of innovation potential, impulses of development of management of innovation 
potential, which are the products of management applied sciences, are highlighted. The imperatives of the 
development of management of innovative potential, which are both economic and non-economic sciences, 
which are basic for the said management, are considered. Considered the immanence of management of 
innovative potential as a management theory, reflected in the dialectical connection of management of innova-
tive potential with managerial sciences. As a result of the analysis of the influence of both general economic 
and managerial sciences, it was noted that the formation of theoretical and practical grounds for management 
of innovation potential contributed to the development of managerial and economic sciences. The mentioned 
conceptual elements of management of the innovative potential of the enterprise, which are structured in 
separate modules: theoretical cut (purpose, task, methodological approach, functions, principles, elements, 
time lag, criteria, properties), organizational cut (analytical and constructive decisions), practical cut (strate-
gic, operational decisions, competency priorities). It is noted that the conceptual foundations of management 
of innovative potential are the main ideas and actions that are detailed and underlie the management of the 
innovation-oriented enterprise.

Practical implications. On the basis of theoretical studies, the essence of the management of the inno-
vative potential of the enterprise was interpreted, which allowed to consider this category as an integrated 
system of actions, characterized by the use of managerial functions, methods and tools regarding the material, 
technical, informational, financial, human resources components of the company with the aim of activating and 
accelerating innovation transformation in order to obtain technical, economic, social results.

Value / originality. Semantic analysis of the management of innovative potential of enterprises made it 
possible to identify the purpose, methods, tools, actions, management results. The immanence of managing 
innovation potential as a management theory is reflected in the dialectical relationship between management 
of innovative potential and managerial sciences.


