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В статті висвітлено сутність інтелектуального капіталу підприємства, систематизовано 
підходи вчених щодо його структури та особливостей формування. Визначено, що за умов 
глобальної конкуренції інтелектуальний капітал виступає визначальним фактором 
високоефективного розвитку виробничо-господарських систем, тому процес управління 
їхнім розвитком передбачає генерування на постійній основі нових ідей, стимулювання і 
запровадження інновацій за всіма напрямами функціонування. Теоретично доведено, що 
саме інтелектуальний капітал визначає темп і характер оновлення технологій виробництва 
підприємства та його продукції, які потім постають головною конкурентною перевагою на 
ринку. Обгрунтовано необхідність розвитку національних концепцій інтелектуального 
капіталу в контексті загальносвітових тенденцій інтелектуалізації економіки і творчого 
використання наявного історичного досвіду. 
 
The article covers the essence of the intellectual capital of the enterprise, systematized approaches 
of scientists regarding its structure and peculiarities of formation. It is determined that in the 
conditions of global competition, intellectual capital is a decisive factor in the highly efficient 
development of production and economic systems, so the process of managing their development 
involves the generation of new ideas on a continuous basis, stimulating and introducing innovations 
in all areas of operation, updating technologies in accordance with changes in technological 
contexts. 
It is theoretically proved that intellectual capital acquires a higher degree of development in 
comparison with traditional forms of capital of enterprises, so its formation, tools for successful use 
and development in the context of activation of high technology are key factors in the development 
of a highly developed society, which is replaced by traditional economic maximum economic 
concepts. from the use of limited material resources, the concepts of continuous scientific and 
technical, balanced of Old development and increased competitiveness based on intellectual 
capital. 
The necessity of development of national concepts of intellectual capital in the context of global 
tendencies of intellectualization of economy and creative use of available historical experience is 
substantiated. 
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Актуальність теми. Відмінною особливістю тенденцій розбудови інформаційного суспільства 
виступають інформація та знання, носієм і власником яких є особистість. Генерований ними інтелектуальний 
капітал набуває більш високого ступеня розвитку у порівнянні із традиційними формами капіталу підприємств, 
тому його формування, інструментарій успішного використання та розвитку в контексті активізації 
запровадження високих технологій постають ключовими факторами розбудови високорозвиненого суспільства, 
де на зміну традиційним економічним концепціям одержання максимальних вигод від використання обмежених 
матеріальних ресурсів формуються концепції безперервного науково-технічного, збалансованого розвитку та 
зростання конкурентоспроможності на основі інтелектуального капіталу. Тому інтелектуальний капітал є 
вирішальною умовою активізації діяльності інноваційно орієнтованих підприємств, що потребує визначення 
нових підходів до управління взаємодією виробничо-господарських факторів на основі новітніх механізмів 
зростання інтелектуального капіталу. Це відображує потребу сучасної практики в теоретичних положеннях, 
побудованих на аналізі розвитку національних концепцій інтелектуального капіталу в контексті 
загальносвітових тенденцій інтелектуалізації економіки і творчого використання наявного історичного досвіду. 

Аналіз публікацій за темою дослідження, постановка завдання. Сутність і структура 
інтелектуального капіталу підприємств, підходи до його ідентифікації та оцінювання ефективності 
використання відображені в працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як А.М. Асаул [2], М.П. 
Войнаренко [2], В.М. Геєць [6], Л. Едвінссон, М. Мелоун [8], О.В. Корнух [9], Н.А. Пономарьова [2], Т.А. 
Стюарт [13], А.А. Чухно [15] та ін. Проте, зміни в економічному середовищі, що відбуваються під впливом 
динамічних процесів науково-технічного прогресу, потребують теоретичного узагальнення результатів 
наукових досліджень і обґрунтування нових напрямів використання інтелектуального капіталу для активізації 
інноваційних процесів підприємств як визначального фактора їх розвитку.  

Мета статті – за результатами аналізу та систематизації особливостей формування і використання 
інтелектуального капіталу обгрунтувати його основоположну роль в активізації інноваційних процесів 
промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу. За умов глобальної конкуренції інтелектуальний капітал виступає 
визначальним фактором високоефективного розвитку виробничо-господарських систем. Процес управління 
їхнім розвитком передбачає генерування на постійній основі нових ідей, стимулювання і запровадження 
інновацій за всіма напрямами функціонування, оновлення технологій у відповідності із змінами технологічних 
укладів. Тому актуальними в цьому контексті виступають питання економічної спроможності промислового 
підприємства у формуванні інтелектуального капіталу, із використанням власних інструментів та механізмів, 
які повинні створювати основу подальшого розвитку підприємства як складної соціально-економічної системи. 
У цьому зв’язку питання спрямування інтелектуального капіталу на досягнення високого рівня технологічного 
розвитку підприємства потребують подальшого наукового дослідження. 

Визначення інтелектуального капіталу, структура та процеси взаємодії його елементів відображуються 
в працях науковців різних країн світу, оскільки його сутність проявляється не тільки у теоретичному втіленні 
багатьох економічних явищ та процесів, але і у важливому прикладному  значенні. Тому на сьогоднішній день 
ідентифікація та ефективне управління інтелектуальним капіталом виступають важливим стратегічним 
завданням не тільки для країни, але і для кожного підприємства, із врахуванням значимості його 
індивідуального рівня. Індивідуальний підхід передбачає, що цінність суб’єкта як джерела та власника 
інтелектуального капіталу проявляється в одержаних результатах його інтелектуальної діяльності, яка 
трансформується у системоутворюючі елементи вартості виготовленої продукції чи виконаних робіт. Проте, 
така цінність може спричиняти різний вплив на процеси і фактори виробництва, в залежності від посад 
працівників. Зокрема, на підприємстві відбувається використання інтелектуального капіталу працівників, 
зайнятих оперативною діяльністю (виробництвом), окремо доцільно виділити групи таких працівників 
інтелектуальної праці як менеджерів, а з іншої сторони – виокремлюються групи власників підприємств, що 
створені їх талантом та знаннями. Отже, в даному випадку інтелектуальний капітал формується як здібності, 
талант, знання індивідуума (особистості). 

Підхід, який відображує інтелектуальний капітал, як невід’ємну складову підприємства, дозволяє дещо 
розширити його структуру. Так, достатньо об’єктивним є висновок А.А. Чухно, що інтелектуальний капітал 
втілює нематеріальні активи, без яких підприємство не може існувати на ринку, посилюючи конкурентні 
позиції [16]. Е. Брукінг, А. Гапоненко, А. Панкрухін, П. Цибульов та інші до основних складових елементів 
інтелектуального капіталу  підприємства (табл. 1) відносять: людський капітал, структурний, організаційний і 
споживчий капітал [3; 5; 12; 14; 15].  

 
 
 



Таблиця 1. 
Структурні елементи інтелектуального капіталу підприємства* 

Автор класифікації структурних елементів капіталу підприємства 
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Людський капітал + + + + +  + + + + 
Структурний капітал     +   + + + 
Технологічний капітал   +       + 
Ринковий капітал  +         
Інтелектуальна власність  +         
Споживчий капітал +   +    +   
Організаційний капітал +   +   + +   
Інноваційний капітал        +   
Процесний капітал        +   
Клієнтський капітал       +    
Людський інтелект      +     
Штучний інтелект      +     
Інтелектуальні продукти      +     
Права на об’єкти інтелектуальної 
власності 

        +  

* систематизовано автором за результатами наукових праць вчених 
 
Практично майже всі розглянуті нами в табл. 1 позиції  вчених поділяють висновок, що основним 

структурним елементом інтелектуального капіталу виступає людський капітал, під яким розуміють сукупність 
колективних знань співробітників підприємства, їх творчих здібностей, вмінь вирішувати проблеми, лідерських 
якостей, підприємницьких і управлінських навиків. А.Є. Нікіфоров пов’язує інтелектуальний капітал 
підприємства з інформацією і знаннями, які характеризуються особливою формою участі у виробничому 
процесі та особливими факторами їх використання [11]. А.А. Чухно вважає, що інтелектуальний капітал 
акумулює в собі наукові і повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, 
спілкування та організаційну структуру, інформаційні мережі та імідж фірми. Відповідно, вченим виділено три 
основних складових інтелектуального капіталу підприємства: людський капітал, втілений у працівниках 
компанії у вигляді їх досвіду, знань, навичок, здатностей до нововведень, а також в загальній культурі, 
філософії фірми, її внутрішніх цінностях; структурний капітал, який включає патенти, ліцензії, торгові марки, 
організаційну структуру, бази даних, електронні мережі і технологічний капітал [16]. 

Таким чином, під інтелектуальним капіталом підприємства розуміють вартість сукупності наявних у 
нього нематеріальних активів, включаючи інтелектуальну власність, його реальні і створені інтелектуальні 
ресурси, а також накопичені ним бази знань та корисні взаємини з іншими учасниками ринку. Тому з позицій 
практичного характеру формування особистісного інтелектуального капіталу слід зробити висновок, що він 
виступає невід’ємною складовою інтелектуального капіталу підприємств, оскільки формується під впливом 
сукупності факторів та вимог того середовища, в якому функціонує підприємство (на індивідуальному рівні 
формування капіталу такої якості здійснити практично неможливо).  

Отже, тільки на підставі об’єднання спільних зусиль працівників підприємства інтелектуальний капітал 
може розвиватись і нарощуватись, задовольняючи потреби у вирішенні складних виробничо-господарських 
завдань як оперативного, так і стратегічного характеру. Відповідно, інтелектуальний капітал виступає 
провідним капіталом і становить основу будь-якого підприємства. Як наслідок, основна функція 
інтелектуального капіталу – суттєво прискорювати приріст прибутку  за рахунок формування системи знань, 
цінностей і взаємозв’язків, які, в свою чергу, забезпечують його високоефективну діяльність та визначають 
якість його системи управління. З однієї сторони, індивідуальний капітал виникає завдяки здатності 
особистості  до розвитку, і з іншої сторони – завдяки виникненню умов на підприємстві для реалізації таких 
здібностей. Тому інтелектуальний капітал не може повністю переходити в право власності підприємства, а 
також не всі складові інтелектуального капіталу підприємства, до яких причетна та чи інша особистість, 
можуть переходити їй на правах власності з простих причин (складності ідентифікації, розмежування, 
оцінювання) та складності їх розв’язання. 

За проведеним нами аналізом наукових праць ми дійшли висновку, що інтелектуальний капітал можна 
розглядати як систему стійких інтелектуальних переваг даного підприємства чи фірми на ринку. Чим 
успішніше працює підприємство, тим більша питома вага (частка) його інтелектуальної власності в структурі 
активів. Відповідно, сукупність інтелектуального капіталу підприємств, галузей та регіонів через взаємодію 
різних інституцій формує інтелектуальний капітал країни, рівень якого визначає її частку у світових грошових 



потоках і у світовому виробництві. Досвід таких розвинених країн світу як Японія, США, Швецарія, Данія, 
Німеччина та ін. підтверджує висновки науковців, що на сьогоднішній день основним багатством країни 
виступає інтелектуальний капітал та організаційні механізми формування ставлення в суспільстві до 
інтелектуальних цінностей, здатних забезпечувати високий розвиток економіки, технологій та соціально-
економічних відносин навіть із мінімальними запасами корисних копалин та інших природніх багатств. Такі 
країни здатні створювати щоденні конкурентні переваги в науковій, інноваційній та технологічній сферах.  
Тому ми вважаємо, що на особливу увагу заслуговує підхід А.А. Чухно, який виділяє в структурі капіталу 
технологічну складову, оскільки саме наявність і реалізація інтелектуального капіталу втілюється в здатності 
підприємства до запровадження нових технологій та інновацій (рис. 1). Тенденція до запровадження високих 
технологій щоденно посилюється, і відповідно, зростає потреба як в нарощуванні інтелектуального капіталу, 
так і в підвищенні ефективності взаємодії його структурних елементів, що потребує удосконалення способів 
співпраці як між членами колективу підприємств та об’єднань, так і між самими підприємствами. 

Як видно із рис. 1, між інноваційним, технологічним розвитком та інтелектуальним капіталом існує 
тісний взаємозв’язок – технологічний розвиток забезпечує інновації необхідними матеріально-технічними 
ресурсами, а інтелектуальний капітал визначає напрями та інструменти впровадження інновацій на основі 
бережливих технологій використання матеріально-технічного забезпечення. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
– внутрішні і зовнішні комунікації підприємства 

Рис. 1. Інтелектуальний капітал в системі інноваційно-технологічного розвитку підприємства 
* побудовано автором за [1; 4; 7; 9; 13] 

 
Тому, важливим моментом, на нашу думку, є створення передумов для формування інтелектуального 

капіталу на основі системного підходу, що включає налагодження комунікацій як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища підприємства, які б забезпечували трансформацію інтелектуального потенціалу в 
інтелектуальний продукт шляхом створення умов для інтелектуальної, інноваційної праці, формування 
висококваліфікованих фахівців, із високими моральними якостями, що здатні розробляти та впроваджувати 
інновації, високі технології у всі сфери діяльності підприємства. Зауважимо, що побудова комунікаційної 
системи не повинна базуватись на жорстких умовах, щоб забезпечувати креативний підхід взаємозв’язків між 
системоутворюючими складовими інтелектуального капіталу, оскільки в середовищі підприємства щоденно 
виникають нові форми взаємодії між економічними суб’єктами, трансформуються організаційні структури 
різних систем, виникають нові інформаційні канали, ефективність яких трансформується в прибуткову 
діяльність. При цьому ефективність комунікацій буде проявлятись і у функціонуванні інтелектуального 
капіталу на випередження – вироблення здатності у висококваліфікованих фахівців оперативного формування 
інноваційних технологій та швидких темпів їх практичного впровадження. Це приведе до одержання комплексу 
позитивних соціально-економічних результатів (рис. 2).  
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Рис. 2. Позитивні соціально-економічні результати розвитку та ефективного використання 

інтелектуального капіталу підприємства 
* побудовано автором за [2; 6; 8; 10; 15] 

 
Таким чином, для забезпечення сталого розвитку у підприємства виникає потреба у збалансуванні 

наукових, інформаційних, технологічних, інноваційних та комунікаційних стратегій, які виступають основою 
формування інтелектуального капіталу та визначають інструментарій його використання. Така узгодженість 
дозволить сформувати концептуальні положення результативного використання складових інтелектуального 
капіталу промислового підприємства, які мають створювати систему, бути взаємопов’язаними на 
інтегрованими в соціально-економічні процеси підприємства. 

Висновки. Отже, ринкова вартість підприємства, його імідж на ринку визначаються не лише вартістю 
матеріальних і нематеріальних активів, а також наявністю у підприємства оперативних та ефективних у 
порівнянні із конкурентами методів та механізмів формування, нарощування і використання інтелектуального 
капіталу, що забезпечує стратегію  його сталого економічного розвитку. При цьому важливою є виконання 
умови, що використання інтелектуального капіталу, створення ним доданої вартості повинно спрямовуватись 
на досягнення цілей інноваційно-технологічного розвитку. Тому для підприємства набуває вирішального 
значення вибір технологій стратегічного управління інтелектуальним капіталом в контексті його 
технологічного розвитку. Саме інтелектуальний капітал визначає темп і характер оновлення технологій 
виробництва підприємства та його продукції, які потім постають головною конкурентною перевагою на ринку. 
За світовим виміром, на сьогодні високого рівня розвитку досягли ті держави, які мають розвинену освіту і 
науку, активно запроваджують високі технології та інновацій в усі галузі народного господарства. 
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