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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті обґрунтовані теоретичні положення та розроблені науково-практичні рекомен-

дації щодо питань управління й оцінки інтелектуального капіталу промислового підприємства. Викладено 

загальні положення методики оцінки структурних елементів інтелектуального капіталу підприємства.
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Summary. Theoretical positions are in-process grounded and scientific and practical recommendations are 

developed on questions of management and estimation of intellectual resources and intellectual capital of industrial 

enterprise. The generals of method of estimation of structural elements of intellectual capital of enterprise are expounded.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі ін-

формація, наукові знання, професійний, науковий 

та культурний потенціал суспільства як інтелекту-

альні ресурси визначають структуру національної 

економіки, якість продуктів і послуг, що виробля-

ються, ефективність функціонування господарств.

Процеси інтелектуалізації виробничих проце-

сів, ускладнення систем управління підприємства-

ми обумовлюють необхідність аналізу поняття інте-

лектуальних ресурсів та інтелектуального капіталу.

Ефективне використання інтелектуальних ре-

сурсів дає можливість отримувати додаткові конку-

рентні переваги підприємству і стають пріоритетним 

ресурсом і фактором виробництва, які забезпечують 

стійкі позиції під час завоювання ринку.

Тому нині актуалізується проблема ефектив-

ності внутрішнього управління інтелектуальни-

ми ресурсами, яка потребує пошуку форм і мето-

дів її вирішення.

Однією з важливих маловивчених проблем є 

створення та розвиток системи управління інте-

лектуальними ресурсами підприємства як страте-

гічними ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 

теоретичних концепцій та підходів свідчить про 

те, що проблемам управління різними аспектами 

діяльності підприємства приділяється достатньо 

уваги як вітчизняними, так і зарубіжними вчени-

ми та спеціалістами.

Різні аспекти формування стратегії управ-

ління підприємством та інтелектуальним капіта-

лом розкрито в дослідженнях вчених Г. Беккера, 

Е. Брукінга, А. С. Гальчинського, Д. М. Гвішіані, 

М. С. Герасимчука, Н. П. Гончарової, Е. Денісо-

на, Д. Клауса, С. Ламбардині, Ф. Махлупа та ін. 

Питання формування й розвитку інтелектуальних 

ресурсів та інтелектуального капіталу аналізува-

лися у працях У. Боуена, М. Мелоуна, П. Страс-

смана, Т. Стюарта, А. Едвінсона.

У наступний час теорія людського капіталу 

отримала широке суспільне визнання у світовій 

науковій економічній думці. Між тим спостеріга-

ється фрагментарність і недостатня вивченість у 

питаннях формування та розвитку інтелектуаль-

них ресурсів підприємства, оскільки ефективні 

стратегії управління були засновані на викорис-

танні традиційних ресурсів і факторів виробни-

цтва, що зменшило можливості їх використання в 

умовах постіндустріального розвитку суспільства.

Усе це обумовлює необхідність комплексного 

розглядання проблеми управління інтелектуальни-

ми ресурсами, систематизацію існуючих концепцій 

та підходів, які б забезпечили створення адекватних 

стратегій розвитку підприємства в сучасних умовах.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 

аспектів і розгляд науково-практичних реко-

мендацій з управління й оцінки інтелектуаль-

них ресурсів та інтелектуального капіталу про-

мислового підприємства.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальні ре-

сурси є умовою та основою розвитку промислового 

підприємства і суспільства в цілому. Інтелектуальні 

ресурси являють собою сукупність індивідуальних 

інтелектуальних потенціалів персоналу підпри-

ємства, які спроможні викликати синергетичний 

ефект. У свою чергу, особистий інтелектуальний по-

тенціал окремого співробітника — це його знання, 

навички, здібності до творчості й саморозвитку.

Якщо для промислового підприємства інтелек-

туальні ресурси — це потенційний фактор вироб-

ництва, який має бути використаний оптимальним 

чином за мінімальних витрат, то для суспільства це 

потенціал економічного зростання й розвитку, сту-

пінь реалізації якого визначається рівнем соціаль-

ного та технічного розвитку. У такому сенсі поняття 

інтелектуальних ресурсів, яке розглядається у ши-

рокому розумінні, включає сукупність елементів ін-

телектуального потенціалу, що спроможні не тільки 
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безпосередньо включатися у процес виробництва, 

але й впливати на нього опосередковано через на-

уку, освіту та технічний прогрес [1].

Ефективне управління інтелектуальними ре-

сурсами, які далі автор буде розглядати в узькому 

сенсі слова, та їх активне використання, направле-

не на створення сучасних товарів і послуг, що від-

повідають потребам ринку, дає суттєві конкурентні 

переваги і дозволяє підприємствам реалізувати свої 

стратегічні цілі та завдання. Управління інтелекту-

альними ресурсами на рівні окремого промисло-

вого підприємства пов’язане з пошуком засобів 

ефективного створення й використання знань та 

інформації для досягнення поставлених економіч-

них цілей, таких як зростання прибутку, економія 

витрат, збільшення обсягів реалізованої продукції.

Сучасні умови висувають особливі вимоги до 

організації проекту управління інтелектуальни-

ми ресурсами в якості самостійної функціональ-

ної підсистеми в системі «інноваційно-інвес-

тиційний потенціал» та в мегасистемі розвитку 

підприємства (рис. 1).

си, необхідність координації в процесі управління 

інтелектуальними ресурсами, висока дохідність 

угод з об’єктами інтелектуальної власності, високий 

ризик виникнення несумлінної конкуренції.

Створення й розвиток системи управлін-

ня інтелектуальними ресурсами, забезпечення 

умов для її ефективного функціонування, оцінка 

результативності та пошук шляхів подальшого 

удосконалення організації управління — усе це 

важливі аспекти управління інтелектуальними 

ресурсами промислового підприємства.

Управління підприємством припускає наяв-

ність визначених уявлень про формування, ви-

користання й особливості відтворення інтелекту-

альних ресурсів. Всі накопиченні знання, вміння, 

навички, творчі здібності, що реально включені 

у виробництво зі створення товарів та послуг і 

мають збільшити прибуток підприємства, будуть 

виступати у формі інтелектуального капіталу. Зді-

бність до праці набуває якості інтелектуального 

капталу, коли відбуваються принципові, якісні 

зміни усієї сукупності властивостей, котрі скла-

дають якість робочої сили, що робить її власни-

ка спроможним створити стійкий, надлишковий 

продукт, який потребує суспільство, та відповідно 

надлишкову вартість, яка стає стійким джерелом 

додаткового доходу на капітал.

Управління інтелектуальними ресурсами пе-

редбачає виконання цілої низки функцій, що спря-

мовані на раціональне формування, використання 

й розвиток інтелектуальних ресурсів промислово-

го підприємства, які можливо систематизувати за 

окремими напрямами діяльності (табл. 1).

Відтворення інтелектуальних ресурсів являє 

собою динамічний процес, етапи та структура 

якого аналогічні формам руху капіталу промис-

лового підприємства, однак мають і свої суттєві 

особливості. Цей процес містить у собі стадії фор-

мування та розвитку інтелектуальних ресурсів [2].

Формування інтелектуальних ресурсів під-

приємства здійснюється на ґрунті їхнього при-

дбання, з одного боку, та нарощування власних 

ресурсів шляхом самостійних розробок і навчан-

ня — з другого.

Особливостями інвестицій в інтелектуальні ре-

сурси, у порівнянні з ресурсами у фізичний капітал, 

є високий ступінь ризику, велика тривалість інвес-

тиційного періоду, більш висока ефективність.

Інвестиції в інтелектуальні ресурси можуть 

здійснюватись як у прямій (капіталовкладення в 

освіту, планування та мотивація кар’єрного росту) 

так і опосередкованій формі (інвестиції в інфор-

маційні технології, устаткування й матеріальні 

активи, які забезпечують освітню та науково-до-

слідну діяльність) [3].

У процесі виробництва інтелектуальні ресур-

си практично не зношуються і не зменшуються в 

процесі споживання. Окрім того, процес їхнього 

Рис. 1. Система управління інтелектуальними 

ресурсами у загальній системі управління 

підприємством (авторська розробка)

Передумовами організації самостійної сис-

теми управління інтелектуальними ресурсами в 

складі загальної системи управління промислови-

ми підприємствами є різноманітність форм і видів 

інтелектуальних ресурсів, необхідність вироблення 

комплексної стратегії в галузі управління інтелек-

туальним потенціалом підприємства, специфіка 

інструментів, методів і різноманіття функцій управ-

ління інтелектуальними ресурсами, значна кількість 

служб і підрозділів, які задіяні в процесі генерації та 

перетворення інформації про інтелектуальні ресур-
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Таблиця 1

Функціональні підсистеми управління інтелектуальними ресурсами промислового підприємства 
(авторська розробка) 

Елементи системи управління 

інтелектуальними ресурсами 

підприємства

Зміст функцій, що реалізуються

1. Підсистема управління 

НДДКР і технологічними

інноваціями

— планування, організація, контроль і регулювання процесу розвитку наукових і 

технічних знань спеціалістів;

— формування інтелектуально-інформаційного середовища для генерації нових 

ідей, розвитку творчості, винахідливості;

— формування інтелектуальної бази для адаптації підприємства у зовнішньому 

середовищі; 

2. Підсистема управління інно-

ваційним потенціалом 

і розвитком персоналу

— формування ефективного використання фондів знань;

— прогнозування потреб в інтелектуальних ресурсах;

— визначення емоційно-психологічного й інтелектуального потенціалу співробіт-

ників;

— розробка програм і заходів з удосконалення інтелектуальних ресурсів; 

3. Підсистема управління 

внутрішньою та зовнішньою 

інформацією 

— координація дій спеціалістів, що приймають участь у процесі управління інте-

лектуальними ресурсами за рахунок формалізації та регламентації процедур;

— формування системи збору, передачі, обробки, зберігання та використання 

внутрішньої та зовнішньої інформації; 

4. Управління підсистемою 

«об’єкти інтелектуальної

власності»

— оптимізація банку прав власності на інтелектуальні ресурси у відповідності до 

стратегій розвитку підприємства;

— розробка організаційно-технічних заходів, що забезпечують захист інтелекту-

альних ресурсів; 

5. Управління підсистемою 

комерціалізації та оціночної 

діяльності

— забезпечення умов для отримання максимальної вигоди від використання 

інтелектуальних ресурсів;

— аналіз та оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, моніторинг 

комерційного потенціалу інтелектуальних ресурсів.

використання за певних умов може супроводжу-

ватися їх збільшенням і розвитком.

Тому процеси, пов’язані з виробництвом і спо-

живанням знань, мають носити нелінійний харак-

тер [4]. Сутність цього у тому, що перетворювання 

ресурсу в продукт у цьому випадку може супрово-

джуватись збільшенням і поліпшенням якісних па-

раметрів самого ресурсу. Власник інтелектуального 

капіталу має отримувати прибуток від нього у ви-

гляді відсотка на свій капітал, а економічні відно-

сини мають носити рентний характер.

Слід відмітити, що інтелектуальні ресурси 

не тільки забезпечують підприємству можливість 

виробляти якісну продукцію, але й дозволяють 

підприємству адаптуватися до змін зовнішнього 

середовища через удосконалення техніки, техно-

логії, управління, освоєння нових ринків збуту, 

реалізацію нових видів діяльності, збільшення 

обсягів виробництва та продажу, більш швидке 

накопичення капіталу.

Інтелектуальний потенціал необхідно роз-

глядати як стратегічну складову інтелектуальних 

ресурсів підприємства, оскільки він являє собою 

потенційні можливості підприємства розвиватися 

та безперервно адаптуватися до ринку, що швидко 

змінюється, організовувати розвиток виробни-

цтва, зберігати, розширювати та оновлювати рин-

ки збуту своїх товарів і послуг.

Дії потенціальних носіїв інтелектуального 

капіталу повинні характеризуватися прийняттям 

відповідальних рішень, передбаченнями оригі-

нальних ситуацій.

Важливий не тільки обсяг здібностей і знань, 

але й вміння користатися ними.

Для того, щоб інтелектуальні ресурси співро-

бітників підприємства могли реалізовуватися в їх 

інтелектуальний капітал, а потім в інтелектуаль-

ний капітал промислового підприємства або сус-

пільства, необхідні конкретні передумови. В умо-

вах інформаційного суспільства, функціонування 

інтелектуального капіталу традиційна трудова ді-

яльність замінюється творчістю та креативністю 

особистості. Для творчої людини при збереженні 

високого рівня матеріальних потреб на перше міс-

це виходять потреби нематеріального характеру.

Особливого значення набуває самореалізація, 

процес пізнання, творчість як потреба. У сучасно-

му суспільстві, де основними ресурсами є знання й 

інформація, процеси споживання та виробництва 

стають нерозривними. Творча людина знаходить 

задоволення у самому процесі творчості, отримує 

зростання незалежності від суспільства, його пра-

ця набуває індивідуальний характер. Саме тоді 

творчість як засіб участі людини у виробничому 

процесі становиться одночасно і результатом ді-

яльності людини, і задовольняє її потреби.

Для ефективного управління інтелектуаль-

ними ресурсами підприємства необхідна оцінка 

вартості інтелектуального капіталу підприємства, 

перш за все для прийняття рішень про доцільність 
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капіталовкладень у цей ресурс. Автор пропонує ви-

користовувати оцінку вартості інтелектуального ка-

піталу за допомогою методик визначення вартості 

інтелектуального капіталу на основі інформаційної 

продуктивності або віддачі на менеджмент (ROM), 

рентабельності виробництва (ROA) та вартості, до-

даної інтелектуальним капіталом (VAICTM).

Розглянемо алгоритми розрахунків вищевка-

заних показників.

Оцінка вартості інтелектуального капіталу на 

основі інформаційної продуктивності або віддачі 

на менеджмент (ROM).

Покроковий алгоритм оцінки вартості інте-

лектуального капіталу на основі інформаційної 

продуктивності або віддачі на менеджмент:

Крок 1. А) Визначення витрат реалізації. 

Б) Загальні адміністративні видатки. В) Визна-

чення видатків на дослідження та розвиток.

Витрати інформаційного менеджменту (А+Б+В).

Крок 2. А) Визначення чистого доходу. Б) Ви-

значення вартості активів. В) Визначення серед-

ньої норми прибутку.

Частина доходу, додана інформацією (А – (Б · В).

Крок 3. А) Визначення доходу, доданого ін-

формацією. Б) Визначення витрат інформаційно-

го менеджменту.

Віддача на інформаційні ресурси (А/Б).

Крок 4. А) Визначення доходу, доданого ін-

формацією. Б) Середня процентна ставка на ак-

ціонерний капітал.

Вартість інтелектуального капіталу (А/Б).

Для оцінки інтелектуального капіталу з вико-

ристанням ROA ми визначаємо наступні показники:

— розмір матеріальних активів на кінець року;

— визначення відсоткових відносин доходу за 

рік до матеріальних активів;

— показники віддачі на капітал (ROA) га-

лузі за останні три року. Якщо відношення нор-

малізованого доходу до нормалізованої вартості 

матеріальних активів менше, ніж галузевої ROA, 

необхідно завершити розрахунки — даний метод 

не працює. Якщо це відношення більше, ніж галу-

зевий ROA, розрахунки можна продовжити далі;

— показники середньорічного доходу, відне-

сені на ефект нематеріальних активів;

— сума податкових платежів із доходу на не-

матеріальні активи;

— нормалізований «чистий дохід» організа-

ції, віднесений на вклад нематеріальних активів;

— вартість інтелектуальних активів.

Для оцінки вартості, доданої інтелектуаль-

ним капіталом (VAICTM), розраховують:

— дохід від реалізації виробів і послуг на рин-

ку (ВР); витрати з відрахуванням витрат на оплату 

праці (IN); додану вартість (VA=BP · IN);

— використовуємий фізичний та фінансо-

вий капітал (CE); коефіцієнт доданої вартості 

(VACA=VA/CE);

— людський капітал (сума усіх витрат на пер-

сонал (HC); коефіцієнт вартості, доданої люд-

ським капіталом (VNAU=VA/HC);

— частина доданої вартості, яка віднесена на 

структурний капітал (SC=VA – NC);

— коефіцієнт, що показує вклад структурного 

капіталу у створенні доданої вартості (STVA=SC/VA);

— вартість матеріальних витрат (CE);

— витрати на персонал (HC);

— частина доданої вартості, що віднесена на 

структурний капітал (SC);

— загальна вартість продукції (IC=CE+ 

+HC+SC);

— коефіцієнт вартості, доданої інтелектуаль-

ним капіталом (VAICTM=VA/IC).

Використовуючи розглянуті методи, можна 

оцінити інтелектуальний капітал підприємства 

як важливу частину інноваційно-інвестиційно-

го потенціалу.

Висновок. В якості пріоритетних напрямів 

удосконалення управління інтелектуальними ре-

сурсами підприємства автор роботи пропонує: 

здійснення збору інформації про наявній інте-

лектуальний потенціал підприємства, визначення 

доцільності залучення додаткових інтелектуаль-

них ресурсів на підприємстві, наприклад, на базі 

аутсорсинга; виявлення пріоритетних і найбільш 

прибуткових сфер діяльності підприємства і на-

правлення найбільш кваліфікованих спеціалістів 

до вирішення завдань у цих сферах; проведення 

обов’язкової доцільності вкладення фінансових 

ресурсів у розвиток інтелектуальних ресурсів; 

сприяння підвищенню творчої та інноваційної 

активності інтелектуальних ресурсів підприєм-

ства; організацію процесів із навчання персоналу 

промислового підприємства з метою розвитку та 

удосконалення раніш отриманих знань.
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