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Тематика статті присвячена вирішенню проблеми розвитку торговельних підприємств на засадах підвищення їх інноваційної активності
завдяки інноваційному потенціалу персоналу.
У статті вирішено наукову проблему обґрунтування механізму
формування інноваційного потенціалу персоналу задля забезпечення
безперервного розвитку торговельних підприємств.
Метою статті є розв'язання наукової проблеми розробки та
впровадження на торговельних підприємствах механізму формування
інноваційного потенціалу персоналу.
Зміст статті розкриває такі наукові питання: визначення передумов
формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства
з урахуванням чинників зовнішнього середовища; узагальнення наукових
підходів, у яких враховується інноваційна складова у процесі формування
потенціалу персоналу підприємства; розкриття сутності формування
потенціалу персоналу з урахуванням інноваційної та кадрової складових в
еволюційному аспекті; встановлення залежності формування інноваційного
потенціалу підприємства від інноваційних рис персоналу; обґрунтування
принципів і механізму формування інноваційного потенціалу персоналу
торговельного підприємства.
Для розкриття визначених питань у статті використано загальнонаукові
методи дослідження, такі, як: контент-аналіз, метод узагальнення та
монографічний метод.
Результатом проведеного наукового дослідження є поглиблення
наукових підходів до характеристики трудового потенціалу, доведення
безальтернативності інноваційного розвитку торговельних підприємств,
розкриття сутності інноваційного потенціалу персоналу з урахуванням
чинників, які на нього впливають, обґрунтування принципів та формування
методологічних основ розробки та впровадження на торговельних
підприємствах механізму формування інноваційного потенціалу персоналу.
Упровадження механізму формування інноваційного потенціалу
персоналу на торговельних підприємствах дозволить забезпечити їх
безперервний розвиток, задовольнити потреби споживачів і постачальників товарів, збільшити товарообіг.

Поруч із цим упровадження обґрунтованого механізму на практиці
дозволить керівництву встановити проблеми загального розвитку
торговельного підприємства, оцінити на ньому процес формування та
реалізації інноваційного потенціалу та, зокрема – інноваційного потенціалу
персоналу, провести діагностику процесу управління цим потенціалом і
визначити його вплив на розвиток підприємства.
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