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В сучасних умовах ринкової економіки ключовим фактором успіху є 
сукупність ресурсів та можливостей підприємства, що має назву так 

званого «інтелектуального потенціалу». 

 Завдяки інтелектуальним складовим існує можливість запровадити 
сучасні наукомісткі технології, розробити нову продукцію, що в свою 

чергу, потребує створення сприятливих умов для наукових досліджень, 

які ґрунтуються на високому якісному рівні освіти, підвищенні 

кваліфікації та визнанні необхідності безперервного навчання протягом 
усього життєвого циклу промислового підприємства, що призводить до 

змін в його розвитку. 

Всі ці явища впливають на стан соціально-економічних процесів в 
державній системі управління та допомагають досягти 

конкурентоспроможності підприємствам як на вітчизняних, так і на 

закордонних ринках. 
Інтелектуальний потенціал в діяльності машинобудівних підприємств 

займає першочергову роль, адже його формування є досить важливим і 

складним завданням системи управління. Цілий ряд особливостей має 

управлінська структура інтелектуального потенціалу промислових фірм. 
До них відносяться: компетенції, здібності, технології, інтелектуальні 

ресурси, ефективні комунікації, інноваційна активність тощо[1]. 

На вітчизняному етапі розвитку економіки знань використання 
інтелектуального потенціалу не є  досить ефективним, що спричинене 

недостатнім фінансуванням науки і освіти України; недостатнім рівнем 

оплати праці персоналу; низьким рівнем інноваційної діяльності 

підприємств та впровадженням нових видів товарів та послуг. Отже, 
необхідно забезпечити промислові підприємства новітніми формами та 

засобами стимулювання для інтелектуалізації економіки. Як свідчить 

досвід - структура творчих мотивів персоналу складається з наступних 
елементів[2]: 

1) Досягнення та здобутки; 

2) Різноманітність та цікавість роботи; 
3) Фінансові мотиви; 
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4) Взаємна співпраця в колективі; 

5) Похвала та визнання. 
Інноваційний шлях розвитку в управлінській діяльності 

машинобудівних підприємств стане реальним, якщо інтелектуальна 

діяльність промислових підприємств буде не окремим заходом 

впровадження інноваційної продукції, а безперервним, стратегічним, 
орієнтованим процесом розробки, освоєння, продажу та оцінки 

ефективності інновацій. 

Інтелектуальний потенціал України як ключовий чинник управління 
повинен створити: ефективну систему мотивації та стимулювання 

персоналу; запровадити достойну оплату праці персоналу; задовольнити 

якісними умовами працюючих; виявити та залучити інтелектуальні, 
інвестиційні, інформаційні ресурси для розвитку наукових досліджень; 

використовувати потенційні можливості науки і техніки; створити бази 

даних для виявлення незадіяних ресурсів; вести постійний контроль за 

управлінням підприємств[3]. 
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Система управління персоналом є складовою частиною загальної 

системи управління підприємством і за сучасних умов від її успішної 
побудови, і ефективності роботи залежить досягнення головних цілей 

функціонування організації. Основою системи управління персоналом 

підприємства є механізм управління, що включає в себе принципи, 
функції, методи управління і стиль керівництва.  
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