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ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Відтворення інтелектуального потенціалу людини як безперервне від-
новлення його кількісних і якісних характеристик та показників у сучасних умовах 
інноваційного суспільства має першорядне значення. У статті відповідно до мети 
обґрунтовано й запропоновано нові підходи до структурування напрямів, способів і 
показників відтворення інтелектуального потенціалу, які поділяються за екстен-
сивним та інтенсивним типами. Стверджується, що такі підходи до відтворення 
інтелектуального потенціалу людини сприятимуть організації ефективного впро-
вадження інновацій у господарську діяльність підприємств. Розроблено модель зво-
ротного зв’язку між показниками й способами інноваційного відтворення інтелекту-
ального потенціалу людини. Встановлено, що показниками інтенсивного типу від-
творення інтелектуального потенціалу людини є ключові компетентності. 
Визначено основні ключові компетентності людини та їхню сутність. Це лідерство, 
комунікативність, креативність, критичне мислення. Запропонована модель зво-
ротного зв’язку дає можливість оцінити приріст бажаних ключових компетентно-
стей та зробити раціональний вибір способу інноваційного відтворення. Доведено, що 
зазначені ключові компетентності можуть слугувати показниками інтенсивного 
типу відтворення інтелектуального потенціалу людини. Встановлено, що ефектив-
не використання інтелектуального потенціалу людини сприятиме інтенсифікації 
процесу реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства.
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ності.
JEL сlassіfіcatіon: O15.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-99-111.

В умовах цифровізації й розвитку 
інноваційного суспільства, що відбу-
вається на тлі пандемії та збройної 
агресії з боку Російської Федерації, 
більш конкурентною, успішною є 
високоосвічена й винахідлива лю-
дина. Така людина повинна мати 
креативні здібності, вміння та ба-
жання навчатись і розвивати влас-
ний інтелект протягом усього життя.  

Цей безперервний рух на шляху до 
самовдосконалення й наполегли-
вого набуття відповідних фахових 
компетентностей є досить важли-
вим процесом відтворення влас-
ного інтелектуального потенціалу, 
особливо в сучасних умовах. Адже 
від рівня відтворення інтелектуаль-
ного потенціалу людини залежать 
якість та можливість організації 
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виробництва інноваційного суспіль-
ного продукту. Створення нового 
суспільного продукту забезпечує не 
лише функціонування господарства 
на рівні держави, галузі, підприєм-
ства, а й послідовне перетворення 
суспільного капіталу. Відтворення 
останнього являє собою циклічний 
процес його перетворення з одні-
єї форми на іншу та повернення до 
вихідної точки з приростом. Тому 
дослідження структури інновацій-
ного відтворення інтелектуального 
потенціалу людини в контексті по-
жвавлення інноваційного розвитку 
на всіх рівнях економічної системи 
є актуальною науковою проблемою.

Процес організації досліджень, 
створення й упровадження іннова-
цій передбачає використання нау-
ковим співтовариством сукупнос-
ті засобів, ресурсів і пов’язаних із 
ними послуг. У сучасних умовах по-
жвавлення інноваційної діяльності 
залежить від фінансової політики 
держави та організації ефективного 
відтворення підприємствами влас-
них економічних ресурсів. На під-
ставі прогнозів і розрахунків про-
відних наукових інституцій [1–5] 
та вчених (таких як Дж. Шумпетер 
[6], П. Друкер [7], Н. Брюховецька, 
І. Булєєв [8], В. Ковтунець, С. Лондар, 
С. Мельник, Е. Кастель-Бранко [9] та 
ін.), сформулюємо головний напрям 
дослідження – інноваційне відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини в контексті забезпечення ін-
новаційного розвитку держави.

Визначальну роль у відтворенні 
відіграє виробництво, під час яко-
го відбувається тісна взаємодія ос-
новних складових продуктивних сил 
– інтелектуального потенціалу лю-
дини та об’єктів необоротних мате-

ріальних і нематеріальних ресурсів. 
Відтепер вимоги до трудової діяль-
ності людини, особливо до якості її 
інтелектуального потенціалу, істот-
но посилюються разом із вимогами 
до якості економічних ресурсів під-
приємства в процесі впровадження 
інновацій [10, с. 100]. Отже, розвиток 
інноваційної діяльності підприємств 
висуває додаткові вимоги до перелі-
ку ключових компетентностей фа-
хівців. Задоволення сучасних потреб 
інноваційних підприємств потребує 
вдосконалення традиційної системи 
вищої освіти в Україні.

Огляд аналітичної доповіді Націо-
нального інституту стратегічних до-
сліджень [1], вебсайту Українського 
Інституту майбутнього [2], урядових 
порталів [3–4], доповіді Національної 
академії педагогічних наук України 
[5] і досліджень науковців [5–8; 10; 
11] засвідчив необхідність пошуку 
можливостей зростання вітчизняної 
економіки та недовикористаного ре-
сурсу у вигляді інноваційного відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини.

Тому головною метою цього до-
слідження є уточнення структури 
й показників інноваційного відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини в контексті розвитку іннова-
ційної діяльності підприємства.

Досягнення окресленої мети пе-
редбачає:

 • формування структури відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини та уточнення інноваційних 
засад відтворення;

 • визначення факторів, способів і 
показників інноваційного відтворен-
ня такого потенціалу.

Організація відтворення інтелек-
туального потенціалу людини пов’я-
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зана з освітніми інноваціями в кон-
тексті вдосконалення процесу нав-
чання в закладах вищої освіти, підви-
щення якості засвоєння навчальної 
інформації та рівня підготовки кон-
курентоспроможних у сучасному сві-
ті фахівців і затребуваністю їх на під-
приємствах України.

Освітні інновації – це вперше ство-
рені, удосконалені або застосовані 
освітні, дидактичні, виховні, управ-
лінські системи, які здатні істотно 
підвищити ефективність і результа-
тивність навчально-виховного про-
цесу. Інноваційні форми організації 
навчального процесу нерозривно 
пов’язані із формуванням у закладі 
вищої освіти інноваційного середо-
вища, застосуванням різноманітних 
інноваційних педагогічних методик 
для забезпечення розвитку творчого 
потенціалу особи, що навчається. Віт-
чизняні науковці, а саме В. Г. Кремень 
[11], В. І. Калін [12], О. В. Мельникова 
[13], Ю. М. Рашкевич [14], В. Б. Рогова, 
С. Л. Лондар [15], Б. Г. Чижевський [16] 
та ін., протягом останніх 10 років до-
сліджували можливості впроваджен-
ня якісних змін у сферу освіти в рам-
ках реформування її системи.

Зокрема, В. І. Калін зауважує, що 
в умовах інноваційних змін у різних 
сферах суспільного життя особливої 
актуальності набуває нова парадиг-
ма ХХІ ст. – інноваційна, котра не про-
тиставляє, а об’єднує, синергетизує з 
різними підходами й системами осві-
ти [12]. Найперспективніші її трен-
ди трактують освіту як формування 
наукової картини світу, культури, 
розумової діяльності; безперервне 
навчання; підготовку компетент-
ного фахівця; утвердження «нового 
педагогічного мислення»; утілення 
суб’єкт-суб’єктного особистісно-орі-

єнтованого, людино-вимірного нав-
чання; запровадження педагогіки 
співробітництва, педагогічної синер-
гетики, толерантності тощо. Варто 
зазначити, що саме застосування 
суб’єктно-діяльнісного підходу в ор-
ганізації навчального процесу є до-
сить важливим, оскільки такий під-
хід сприятиме активному залученню 
особистості до процесу навчання та 
перетворенню її з пасивного учасника 
 на активного суб’єкта навчання [17]. 

О. В. Мельникова тлумачить інно-
вації в системі вищої освіти як но-
востворені або вдосконалені конку-
рентні спроможності людини [13].

Загальносвітова тенденція інно-
ваційного розвитку економіки вима-
гає від людини здатності продовжу-
вати навчання й у процесі професій-
ної діяльності, постійного якісного 
зростання власного інтелектуально-
го потенціалу відповідно до концеп-
ції навчання впродовж усього життя 
(life-long learning) [18]. 

В Україні в рамках реалізації кон-
цепції безперервної освіти впродовж 
життя останніми роками набуває ак-
туальності розвиток освіти дорослих 
як складової цілісної системи націо-
нальної освіти. У Національній допо-
віді про стан і перспективи розвит-
ку освіти в Україні підкреслюється 
важливість усвідомлення «в україн-
ському суспільстві цінності освіти до-
рослих, її потенційних можливостей 
для особистісного й професійного 
зростання кожної людини» [5, с. 9, 13]. 
Саме тому було створено Концепцію 
освіти дорослих та розробляється за-
конопроєкт «Про освіту дорослих». 

З огляду на цей напрям реформу-
вання сфери науки і освіти в Україні 
та необхідність розвитку інновацій-
ної діяльності, метою якої є забез-
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печення підвищення конкуренто-
спроможності підприємств, постає 
нагальна потреба в набутті люди-
ною низки професійно важливих 
рис. Відтепер посилюються вимоги 
до м’яких навичок (soft skills) у кон-
тексті володіння людиною соціаль-
ним і емоційним інтелектом. Разом 
із тим зростає попит на професійні 
риси людини, які пов’язані з її «циф-
ровою спритністю» (digital dexterity), 
тобто навичками й бажаннями вико-
ристовувати нові технології з метою 
покращення бізнес-результатів [19]. 
Отже, актуальними є прогнозування 
бажаного рівня відтворення інте-
лектуального потенціалу на підпри-
ємстві, оцінка впливу факторів та 
сукупності важливих фахових компе-
тентностей людини.

Відтворення інтелектуального по-
тенціалу може відбуватись екстенсив-
ним чи інтенсивним шляхом (рис. 1).

Екстенсивний тип відтворення  
інтелектуального потенціалу люди-
ни є соціальним фактором природної 
зміни чисельності населення внаслі-
док народжуваності. Інтенсивний тип 
відтворення є сукупністю факторів, 

що впливають на якість інтелекту-
ального потенціалу, таких як соціаль-
ний, економічний, психологічний.

У цьому дослідженні екстенсивний 
тип відтворення інтелектуального 
потенціалу людини не береться до 
уваги, тому що відтворення за цим ти-
пом є досить довгим процесом. Воно 
триває понад 20 років і охоплює пе-
ріод від народження дитини, її дорос-
лішання й становлення особистості. 
Цей процес включає вибір людиною 
власного життєвого шляху, час нав-
чання та професійного зростання.

Згідно зі структурою (див. рис. 1), 
інноваційний напрям відтворення ін-
телектуального потенціалу є складо-
вою інтенсивного типу відтворення 
й комплексним завданням, яке поля-
гає в пошуку способів якісного збіль-
шення такого потенціалу з метою 
підвищення рівня освіти, кваліфіка-
ції людини та відновлення її розумо-
вих і фізичних здібностей. Інновацій-
ний напрям відтворення пов’язаний 
із інноваційною трансформацією 
підприємства й вимагає, крім іншого, 
залучення до виробничого процесу 
нових технологій, навичок і вмінь 

Рис. 1. Структура відтворення інтелектуального потенціалу людини
Побудовано автором за: [10; 20].

НАПРЯМИ, СПОСОБИ ТА ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ
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людини щодо їх засвоєння. Інтенсив-
ний тип відтворення інтелектуаль-
ного потенціалу персоналу доцільно 
здійснювати за трьома напрямами: у 
межах суб’єкта господарювання, поза 
його межами та завдяки заходам, що 
сприятимуть відновленню працез-
датності. Організація інноваційного 
відтворення пов’язана з господар-
ською діяльністю підприємства й 
набуттям людиною ключових компе-
тентностей у процесі підвищення її 
професійно важливих рис.

Основним товаром ринку ново-
введень (новацій) є результат науко-
вої та науково-технічної діяльності 
людини, продукт інтелектуальної 
діяльності, на який поширюються 
авторські й аналогічні права, оформ-
лені відповідно до вимог чинних 
міжнародних, державних, корпора-
тивних та інших законодавчих і нор-
мативних актів. Ринок нововведень 
формують наукові організації, закла-
ди вищої освіти, тимчасові наукові 
колективи, науково-дослідні центри, 
самостійні лабораторії й управління, 
вітчизняні та зарубіжні новатори. Ре-
формування системи освіти і науки в 
Україні відбувається з урахуванням 
філософії Європейського простору 
вищої освіти, яку визначено в комю-
ніке Болонського процесу, та компе-
тентнісного підходу.

Доречним є тлумачення дефіні-
ції «інновація» в освіті, наведене у 
праці Д. О. Барабася, Д. Джафарова 
та І. В. Шпака [21]. На думку авторів, 
інноваціями в освіті є «впроваджен-
ня нових (в даний період часу і для 
даної території) методів, форм і під-
ходів до передачі знань, формуван-
ня вмінь і навичок у студентів» [21, 
с. 38]. Розвиток інноваційної діяль-
ності в Україні в контексті забезпе-

чення підвищення конкурентоспро-
можності підприємств зумовлює на-
гальну потребу в набутті людиною 
низки професійно-важливих рис. 
Так, Ю. М. Рашкевич поділяє компе-
тентності на загальні й фахові. У рам-
ках фахових (предметно-специфіч-
них) і загальних компетентностей 
він виокремлює знання, розуміння, 
вміння та навички, здатності й цін-
ності [14, с. 24–25].

За висновками аналітиків World 
Economic Forum, у 2020 р. до чільної 
десятки ключових компетентностей 
увійшли: уміння комплексно розв’язу-
вати проблеми, критичне мислення, 
креативність, управління людськи-
ми ресурсами, навички ефективної 
взаємодії, емоційний інтелект, здат-
ність приймати рішення, орієнтація 
на клієнта, уміння вести переговори, 
когнітивна гнучкість [22]. Зважаючи 
на їхні висновки, а також на вимоги 
до інтеграції Украї ни в Європейський 
дослідницький простір (ERA-UA) та 
розвитку в країні дослідницьких ін-
фраструктур разом із потребою в по-
жвавленні інноваційної діяльності на 
підприємствах, пропонується:

1. Організувати відтворення інте-
лектуального потенціалу людини з 
урахуванням інноваційної парадигми 
ХХІ ст., яка об’єднує п’ять інновацій-
них моделей в освіті: освіта як форму-
вання наукової картини світу, освіта 
як професіоналізація, освіта як фор-
мування культури розумової діяль-
ності, освіта як підготовка до життя, 
концепція безперервної освіти.

2. Визначити й уточнити способи 
та показники інноваційного відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
персоналу.

З метою організації відтворення 
інтелектуального потенціалу людини  
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доцільно розробити модель, що дасть 
змогу оцінити приріст бажаних клю-
чових компетентностей як сукупнос-
ті показників його відтворення.

Модель зворотного зв’язку між 
способами й показниками іннова-
ційного відтворення інтелектуаль-
ного потенціалу людини в контексті 
розвитку інноваційної діяльності на 
підприємстві (мікрорівень) зображе-
но на рис. 2. Відповідно до цієї моде-
лі відбувається раціональний вибір 
способу інноваційного відтворення 
такого потенціалу.

Модель демонструє зворотний 
зв’язок між елементами системи, що 
допомагає оцінити якість відтво-
рення інтелектуального потенціа-
лу людини, тобто приріст бажаних 
ключових компетентностей, які фор-
мують сукупність показників його 
відтворення. Таким чином керів-
ництво підприємства отримує схему 
вимірювання якості відтворення ін-
телектуального потенціалу людини 
після проходження нею професійної 
підготовки за обраною низкою клю-

чових компетентностей (показників 
інноваційного відтворення інтелек-
туального потенціалу) з використан-
ням алгоритму системи прогнозного 
аналізу відтворюваних економічних 
ресурсів [20, с. 225–229]. Ключові 
компетентності людини є найбільш 
загальними здібностями та вміння-
ми, котрі вона може набути під час 
професійній діяльності й реалізува-
ти в процесі розвитку інноваційної 
діяльності підприємства. Успішна 
організація інноваційних засад від-
творення інтелектуального потенці-
алу людини на підприємстві, на нашу 
думку, пов’язана з такими ключо-
вими та професійно важливими ри-
сами, як лідерство, комунікативність, 
креативність, критичне мислення 
та ін. (рис. 3).

Визначимо сутність обраних як 
приклад ключових компетентностей.

Лідерство. Провідну роль в інно-
ваційній діяльності відіграє лідер-
ство, тобто становлення особистості, 
що є здатною до активної діяльності, 
відповідальності, самоосвіти, само-

Рис. 2. Модель зворотного зв’язку між способами й показниками інноваційного 
відтворення інтелектуального потенціалу людини

Побудовано автором за: [20, с. 225–229].
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розвитку, самоствердження, саморе-
алізації, а також є мобільною й кон-
курентоспроможною на ринку праці.

П. Друкер визначає цю компетент-
ність як бачення [7]. На думку В. Ше-
клтона, ефективне лідерство часто 
компенсує брак матеріальних та ін-
телектуальних ресурсів [23, с. 14]. 
П. Сенге, А. Клейнер, Ш. Робертс зі 
співавторами зазначають: «Стратегія 
поведінки керівника проста – бути 
прикладом. Присвяти себе вдоско-
наленню власної особистості» [24, 
с. 14]. Дж. Фалоп, С. Лінстид, Р. Дан-
форд підкреслюють, що одноосібний 
стиль лідера й розв’язання ним усіх 
поставлених завдань мають відійти 
в минуле та поступитися ролі орга-
нізатора розвитку колективної впев-
неності підлеглих у власних силах 
[25, с. 205]. 

Вважаємо, що в умовах інформа-
ційного суспільства лідерство сприй-
мається як вміння командної роботи, 
у межах котрої кожен учасник вико-
нує вкрай важливу й необхідну ро-
боту, а лідер є добрим виконавцем, 

генератором ідей і організатором. 
Уміння працювати з людьми, особли-
во з урахуванням того, що багато з 
них із часом будуть ще більш висо-
корозвинені, ніж сьогодні, залишати-
меться важливим завданням.

Лідерство в освіті є суспільно-пе-
дагогічною детермінантою.

Комунікативність. Комунікація та 
робота в команді є необхідною умо-
вою, особливо під час криз, які, на 
думку К. Маклафліна, пов’язані з ізо-
льованістю людей. Автор вважає, що 
основою для інновацій є взаємодія 
між людьми, що здатна інтегрувати 
їхню діяльність як єдиної команди. 
Р. Стогділ назвав комунікабельність і 
кооперативність (готовність до спів-
робітництва) складовими лідерських 
рис [26]. Варто зазначити, що циф-
ровізація суспільства зменшує взає-
модію між людьми, котра є основою 
для інновацій. Комунікація й робота 
в команді особливо важливі в сучас-
ному швидкоплинному світі, коли 
так багато різноманітних кризових 
явищ (політичних, економічних,  

Рис. 3. Основні ключові компетентності людини
Побудовано автором за: [23].
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військових, соціальних), які великою 
мірою спричинені пандемією та ізо-
льованістю людей.

Креативність. Сутність креа-
тивності досить вдало визначена 
Я. А. Пономарьовим [27], який роз-
глядає цю компетенцію з позиції 
психологічної властивості людини. 
Ця властивість полягає в інтелекту-
альній активності й чутливості (сен-
зистивності) до побічних продуктів 
своєї діяльності. Загалом, це творчі 
здібності людини, що дають мож-
ливість створювати та втілювати в 
життя принципово нові ідеї.

Критичне мислення. У філософії 
категорія «мислення» характеризу-
ється як вищий ступінь людського 
пізнання, процес відображення об’єк-
тивної дійсності. На думку С. Рубін-
штейна, мислення є пошуком і від-
криттям нового, самостійним рухом 
до нових узагальнень. Вважаємо, що 
розвиток критичного мислення в су-
часних умовах залежить від створен-
ня сприятливих педагогічних умов у 
закладах вищої освіти, вибору дидак-
тичних форм (дистанційна, інтерак-
тивна форма навчання, нелінійний 
процес навчання), методів, прийомів, 
засобів тощо.

Аналіз кривої Д. Аутора [28], яка 
відображає зміну зайнятості в галу-
зях промисловості США протягом 
1980–2005 рр. залежно від рівня ква-
ліфікації працівників, дає підстави 
для цікавих висновків. Відповідно 
до цієї кривої, прогнозувалася тен-
денція зростання попиту з боку ке-
рівників підприємств та їх інтересу 
до набуття високопрофесійними 
працівниками низки ключових ком-
петентностей. Динаміка розвитку 
інноваційної діяльності знаходить 
підтвердження цієї тенденції в су-

часних умовах і підкреслює важли-
вість відтворення інтелектуального 
потенціалу висококваліфіковани-
ми працівниками. З огляду на це, на 
нашу думку, у закладі вищої освіти 
розвиткові критичного мислення те-
пер приділено замало уваги, попри 
те що ця компетенція за прогнозами 
на найближчі роки залишиться се-
ред ключових.

Застосування нелінійного проце-
су навчання [29] вимагає ініціативної 
позиції студента, спонукаючи його 
діяти активно й самостійно. Тобто 
передбачає включення в навчальний 
процес суб’єктно-діяльнісного підхо-
ду [17], за якого особистість розгля-
дається через категорії суб’єкта, волі, 
саморозвитку, цілісності, самоосвіти, 
самореалізації та самоактуалізації, 
а сам навчальний процес, його кате-
горії (цілі, зміст, методи, форми, за-
соби) – як особистісно значимі, що є 
продуктом власного досвіду людини. 
Водночас діяльнісна домінанта дає 
змогу трактувати відтворення як 
процес підвищення якості інтелек-
туального потенціалу, що передбачає 
вибір напряму відтворення, тобто 
набуття людиною бажаних фахових 
компетентностей у контексті роз-
витку інноваційної діяльності на під-
приємстві.

Підсумовуючи викладене, слід 
зазначити таке. За результатами 
дослідження сформовано структу-
ру відтворення інтелектуального 
потенціалу людини та уточнено її 
інноваційні аспекти. Також уточне-
но способи й показники інновацій-
ного відтворення інтелектуально-
го потенціалу людини в контексті 
розвитку інноваційної діяльності 
підприємства. Прогнозування рівня 
інноваційного відтворення такого 
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потенціалу запропоновано здійсню-
вати за показниками, що уособлю-
ють ключові компетентності, серед 
яких лідерство, комунікативність, 
креативність, критичне мислення з 
використанням алгоритму системи 
прогнозного аналізу відтворюва-
них економічних ресурсів. Модель 
зворотного зв’язку між способами й 
показниками інноваційного відтво-

рення інтелектуального потенціалу 
людини уможливлює передбачення 
бажаного рівня відтворення з ураху-
ванням стратегії інноваційного роз-
витку підприємства.

Перспективою подальших дослі-
джень є формування системи оціню-
вання показників інноваційного від-
творення інтелектуального потен-
ціалу людини.
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STRUCTURE OF RECONSTITUTION OF THE HUMAN 
INTELLECTUAL POTENTIAL: INNOVATIVE ASPECT

Abstract. The article proposes innovative approaches to the search for opportunities for the 
growth of human intellectual potential with a view to the effective implementation of 
innovations into the economic activities of enterprises. The structure of the reconstitution of 
the intellectual potential of a person has been formed in terms of directions, methods and 
indicators of reconstitution. The features of the development of the intellectual potential of a 
person by reconstitution of professionally important qualities in an extensive and intensive 
way are determined. It is argued that the intensive type of human reconstitution is an 
innovative approach related to the reconstitution of its intellectual potential. Such an 
approach to reconstituting the intellectual potential of a person will contribute to the 
organization of effective implementation of innovations in the economic activity of 
enterprises. It is substantiated that due to the reconstitution of the intellectual potential of a 
person, there is a revival of innovative development at all levels of the economic system. The 
expediency of choosing key competencies as indicators of an intensive type of reconstituting 
the intellectual potential of a person is substantiated. The article analyses a set of key human 
competencies, the main among which in terms of innovative development of the economic 
system are leadership, communication, creativity, and critical thinking. The acquisition of 
such competencies by a person, as an important component of the productive forces of the 
economic activity of an enterprise, gives it certain advantages. The article also offers a model 
of feedback between methods and indicators of innovative reconstitution of human 
intellectual potential. The model is based on the innovation paradigm of the 21st century. It 
proposes that the management of the enterprise has s choice within the framework of the 
innovative model in education among one of four areas: vocational and/or higher education; 
professional pre-higher education; adult education; advanced training based on the predictive 
quality of reconstituting the intellectual potential of a person. The feedback model makes it 
possible to evaluate the growth of the desired key competencies as a set of indicators for 
reconstituting the intellectual potential of a person and to make a rational choice of the 
method of innovative reconstitution. This will contribute to the effective use of human 
potential in order to actively involve it in the process of implementing the strategy of 
innovative development of the enterprise.
Keywords: reconstitution, human intellectual potential, innovation, model, structure of 
reconstitution, indicators of innovative reconstitution, key competencies.
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