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Постановка проблеми. Динамічний розвиток рин-
кового середовища потребує формування стійких кон-
курентних переваг, пошуку альтернативних напрямів та 
інструментів підвищення ефективності функціонування 
підприємств різних організаційно-правових форм. Роз-
робка ефективних, адаптованих до сучасних умов роз-
витку механізмів менеджменту підприємства неможлива 
без комплексного і системного управління інтелекту-
альними ресурсами, а саме тією частиною, яка функціо-
нує в зовнішньому середовищі. Формування ефективної 
стратегії розвитку підприємств в умовах невизначеності 
і динамічності зовнішнього економічного середовища 
потребує використання всіх наявних ресурсів.

Роль інтелектуального капіталу підприємства над-
звичайно важлива в сучасних ринкових умовах, оскіль-
ки його складові елементи безпосередньо впливають на 
результативність діяльності і створення цінності для всіх 
контрагентів [1]. Серед таких цінностей варто виділити: 
збільшення прибутковості, ринкової вартості, оптиміза-
цію витрат, підвищення ефективності використання усіх 
наявних ресурсів, розвиток інноваційного потенціалу, 
збільшення інвестиційної привабливості, забезпечення 
стійких конкурентних переваг  та ринкових позицій під-
приємства тощо. підвищення ефективності управління 
інтелектуальним капіталом, як сукупністю інтелектуаль-
них ресурсів, є пріоритетним завданням, яке є актуаль-
ним для всіх підприємств України. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження проце-
сів управління інтелектуальним капіталом, як сукупністю 
інтелектуальних ресурсів, висвітлено у працях к. Е. Свей-
бі [2], Р. С. каплана, Д. п. нортона, Т. Стюарта [3], Е. Брукінг 
[1], л. Едвінсона [4], А. чухно [5]. Розробка методичних 
і практичних засад щодо підвищення ефективності ви-
користання складових інтелектуального капіталу висвіт-
лені в роботах Д. крепса [6], Р. Вілсона, п. мілгрома [7], 
Д. Робертса, Р. Харлоу [7], Д. марстона [9], л. В. малюги,  
п. м. цибульова, О. В. Безухи. 

Дослідженню методичного інструментарію управлін-
ня інтелектуальними ресурсами присвячено низку робіт:  
п. Друкера, Т. Давенпорта, л. прусака, Б. лев, А. гапо-
ненко, О. Б. Бутнік-Сіверського, О. кендюхова, Р. Швайса,  
І. Р. Рейлі, І. м. Рєпіної, А. н. козирєва, г. О. Швиданенко та 
ін. [10–12]. Разом з тим, наявні лише фрагментарні підхо-
ди до комплексного управління тією частиною інтелекту-
альних ресурсів, яка формується тільки в умовах ринку, 
що є основою для подальших досліджень.

Мета статті. Враховуючи особливості формування 
інтелектуального капіталу сучасних підприємств та його 
складових, необхідним є виокремлення тієї сукупності ін-
телектуальних ресурсів підприємства, яка формується та 
функціонує у зовнішньому середовищі в ринкових умо-
вах. А також висвітлення основних проблемних аспектів 
процесу управління інтелектуальними ресурсами під-
приємств в зовнішньому середовищі, актуальних питань 
і пріоритетів щодо подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Раці-
ональне та ефективне управління інтелектуальними ре-

сурсами надзвичайно важливе в сучасних умовах госпо-
дарювання. це безпосередньо впливає на результатив-
ність діяльності підприємства, формування його еконо-
мічних цінностей і забезпечення лідируючих конкурент-
них позицій [1;15]. перевагами ефективного управління 
інтелектуальними ресурсами є збільшення ринкової 
частки підприємства, зростання ринкової вартості біз-
несу, оптимізація змінних і постійних витрат, підвищення 
ефективності використання всіх ресурсів підприємства 
(за рахунок виникнення синергічного ефекту), динамічне 
зростання обсягів інноваційної діяльності за рахунок ін-
телектуалізації виробництва тощо.

Сутність інтелектуальних ресурсів полягає в тому, що 
вони формують інтелектуальний потенціал підприємства, 
тобто його потенційні інтелектуальні можливості (здат-
ності). Інтелектуальний потенціал є складовою сукупно-
го потенціалу підприємства і відображає його потенційну 
спроможність, на основі сформованого ресурсного порт-
феля, забезпечувати стійкі конкурентні переваги. 

Інтелектуальний капітал підприємства є похідним 
від інтелектуальних ресурсів. Інтелектуальні ресурси 
набувають форми інтелектуального капіталу, коли за-
лучаються до обороту, споживаються та створюють ін-
телектуальні продукти на основі авансованої вартості 
[4; 5]. Інтелектуальний потенціал відображає здатність 
компанії до відтворення знань та досягнення бажаного 
фінансово-економічного стану за допомогою взаємодії 
наявних інтелектуальних і традиційних ресурсів.

Створюються принципово нової управлінської іде-
ології розвитку, які базуються на основі продуктивних 
сил інформаційно-інтелектуального характеру. Суттєвою 
проблемою підвищення ролі інтелектуальних ресурсів 
підприємства є реалізації інноваційних стратегії їх розви-
тку. Зростання інтелектуалізації виробництва є активне 
інвестування у формування інтелектуальних ресурсів, 
стимулювання інтелектуальної активності персоналу та 
підвищення репутації підприємства. 

Для забезпечення конкурентних переваг більше 
високого рівня у порівнянні з іншими підприємствами 
необхідним є динамічне створення інтелектуальних про-
дуктів. місце і роль інтелектуальних ресурсів в процесі 
створення конкурентних переваг підприємства наведе-
но графічно на рис. 1.

проблеми формування і використання інтелекту-
альних ресурсів пов’язують з переходом найбільш роз-
винених країн до постіндустріального суспільства з еко-
номікою, яка базується на знаннях (knowledge-based 
economy) [5–7]. Тобто знання перетворюються на чинник 
виробництва поряд з працею, матеріальними ресурсами. 
ця економіка характеризується низкою ознак:

зростанням наукомісткості виготовленої продукції  �
(послуг);
динамічний розвиток ринку інтелектуальних това- �
рів і послуг, в яких знання формують більшу частину 
доданої вартості;
набуттям діяльності, яка створює, зберігає, передає  �
і  використовує знання все більшого значення;
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збільшенням чисельності персоналу, що використо- �
вує знання;
розвиток і використання нових інформаційно-кому- �
нікаційних технологій тощо.

Актуальність і пріоритетність інтелектуальних ре-
сурсів для кожного підприємства визначається з точки 
зору рівня ефективності їх використання, формування 
конкурентних переваг за ринкових умов, реалізації стра-
тегічних намірів тощо. Виокремлення частини інтелекту-
альних ресурсів, які функціонують в зовнішньому серед-
овищі, слід розпочати з визначення сутності категорії 
інтелектуального капіталу.

Інтелектуальний капітал (від лат. Intellectuаlis 
capitalis  – розумовий головний або головні пізнання) – це 
складова невідчутних активів підприємства, яка є резуль-
татом діяльності людського і/або машинного інтелекту, 
представлена інтелектуальними ресурсами та включає 
в  себе інтелектуальні людські, структурні і ринкові ре-
сурси підприємства, у тому числі нематеріальні активи, 
які формують конкурентні переваги підприємства. 

Безумовно, інтелектуальний капітал – це один з різ-
новидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу 
і  відтворює, одночасно, характерну лише йому специфі-
ку й особливості. на нашу думку, інтелектуальний капітал 
має надзвичайно складну сутність та багатовекторність 
прояву, що визначається механізмом функціонування 
його складових, а саме інтелектуальних ресурсів. 

Інтелектуальні ресурси – це всі продукти інтелекту-
альної діяльності (незалежно від їх обліку в балансі), які 
формують та розширюють потенційні можливості під-
приємства за рахунок їх унікальності, забезпечують його 
стійкі конкурентні переваги. Ряд вчених розглядають за 
різними аспектами взаємозв’язок категорій «інтелек-
туальний капітал» та «інтелектуальні ресурси» (табл. 1) 
[6–9, 11–14]. 

Інтелектуальні ресурси, як нематеріальні надбання 
підприємства, є багатогранним поняттям: 

по-перше, це частина ресурсів підприємства, яка  �
немає матеріальної форми; 
по-друге, це ресурси довготривалого використання;  �

Рис. 1. Загальна модель конкурентоспроможності підприємства 
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по-третє, це інтегрований інтелектуальний продукт  �
як результат взаємодії знань, умінь, накопиченого 
досвіду персоналу, результатів науково-технічної ді-
яльності та організаційно-методичних рішень за різ-
ними напрямками функціонування підприємства; 
по-четверте, це джерело створення конкурентних  �
переваг і як похідних – збільшення доходу та при-
рощення доданої вартості.

Таким чином, Й. Руус, С. пайк і л. Форнстрьом ото-
тожнюють інтелектуальний капітал з нематеріальними 
ресурсами, що беруть участь у створенні цінності орга-
нізації і є такими, що повністю або частково нею контро-
люються [13]. Вони вважають, що під узагальнюючою 
назвою «інтелектуальний капітал» слід розуміти ресурси 
інтелектуального капіталу, які збільшують його потенцій-
ні можливості при створенні цінності. Всі ці ресурси фор-
мують основу потенційної конкурентної переваги, хоча 
лише деякі можуть бути ідентифіковані [3].

на нашу думку, інтелектуальні ресурси слід розгля-
дати як сукупність складових, що формують інтелекту-
альний капітал підприємства. В результаті дослідження 
можна визначити певну структуру інтелектуальних ре-
сурсів підприємства, наведену на рис. 2. 

необхідним є проведення подальших досліджень 
структури інтелектуальних ресурсів з метою визначення 
сфер їх формування та функціонування, виокремлення сут-
нісних характеристик з урахуванням сучасних ринкових 
тенденцій та умов діяльності суб’єктів господарювання.

Один з  підходів до структурування інтелектуаль-
них ресурсів наводить Енні Брукінг [1]. Вона виділяє зо-
внішні інтелектуальні економічні продукти та внутрішні 
інтелектуальні економічні продукти, невідчужену влас-
ність, продукти інструментів і середовища управління 
(табл. 2) [34].

Дослідники пропонують різні підходи до формуван-
ня елементної структури інтелектуальних ресурсів, інши-
ми словами до визначення їх безпосередніх первинних 
складових за окремими елементними групами. 

необхідним є виокремлення тієї частини інтелекту-
альних ресурсів підприємства, які створюються та функ-
ціонують в зовнішньому середовищі. В результаті прове-
дених досліджень основних підходів до визначення сут-
ності інтелектуальних ресурсів можна зробити висновок, 
що основними в зовнішньому середовищі є клієнтські 
ресурси. Ефективне управління клієнтськими ресурсами 
призводить до формування клієнтського (ринкового) ка-
піталу у вигляді доданої вартості. на нашу думку, клієнт-
ський капітал значною мірою характеризує здатність час-
тини інтелектуальних ресурсів, яка функціонує в умовах 
ринку, до створення цінності. 

Таким чином, клієнтський капітал (брендовий, рин-
ковий) – це система стійкого позитивного ставлення клі-
єнтів та партнерів до підприємства, яка є засобом ство-
рення доданої вартості та формування конкурентних 
переваг на ринку. Він створюється в результаті взаємодії 
організації з елементами зовнішнього середовища. це 
та частина інтелектуальних ресурсів, які функціонують 
в  зовнішньому середовищі (на ринку), що є невіддільною 
від підприємства і забезпечує конкурентоспроможність 
та зростання його вартості [3–5; 11]. Аналізуючи сутність 
розглянутих науковцями підходів до визначення клієнт-
ського капіталу, можна зазначити наступне:

по-перше, до недоліків підходів можна віднести те,  �
що до клієнтського капіталу включено досить різно-
рідні елементи (такі, як торговельна марка, клієнти 
і  канали збуту тощо), що ставить під сумнів обґрун-
тованість такого об’єднання;
по-друге, дискусійним є питання віднесення самого  �
клієнта, як фізичної особи, до капіталу компанії. Але 
можливе віднесення до капіталу його ставлення до 
компанії, яке виявляється, насамперед, у покупці то-
варів саме її виробництва.

З метою уточнення сутності категорії «клієнтський 
(ринковий) капітал», вважаємо за доцільне доповнити її 
ознакою приналежності до інтелектуальних ресурсів та 
до сфери функціонування. А саме розглядати та визна-

Таблиця 1
Взаємозв’язок категорій «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні ресурси»

«Інтелектуальний капітал» та «інтелектуальні ресурси»

Спільні риси: Відмінні риси:

безпосередньо базуються на продуктах інтелек- 
туальної діяльності;
використовуються як чинник підвищення ефек- 
тивності діяльності на основі прирощення дода-
ної вартості і збільшення ринкової ціни; 
можуть належати персоналу, підприємству та зо- 
внішньому середовищу;
динамічне зростання економіки підприємства за  
рахунок інтелектуальних продуктів притаманне 
інноваційно-орієнтованим компаніям.

інтелектуальні ресурси створюють стійкі конкурентні переваги компанії та забезпечу- 
ють зростання у довгостроковій перспективі за рахунок своєї унікальності; неможли-
вість копіювання або відтворення, відсутності замінників та рідкості серед ресурсів 
підприємств;
інтелектуальні ресурси – є більш ширшою категорією, ніж інтелектуальний капітал,  
оскільки об’єднує інтелектуальний капітал людей і різні форми нематеріальних акти-
вів;
інтелектуальний капітал стає дійсно капіталом лише тоді, коли включається в капітал  
підприємства і в процесі свого руху приносить більшу вартість за рахунок доданої 
вартості;
інтелектуальні ресурси забезпечують зростання вартості компанії за рахунок створен- 
ня цінності для всіх зацікавлених сторін.
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Знання, навички, творчі здібності, компетентність, моральні цінно-
сті, креативність персоналу, культура праці, коучінг персоналу, до-
свід, потенціал подальшого професійного розвитку, ноу-хау (здат-
ність до інновацій), креативний спосіб мислення, інтелектуальна 
гнучкість, здатність працювати в команді (здатність до адаптації), 
здатність створювати, підтримувати та використовувати ділові 
контакти.

Індивідуальні 
(людські) ресурси

Ін
те

ле
кт

уа
ль

ні
 р

ес
ур

си

Програмне забезпечення, винаходи, корисні моделі, торгові знаки, 
знаки обслуговування, організаційна структура, корпоративна куль-
тура, ліцензії, промислові зразки, інформаційні внутрішні знання, 
що залишаються на підприємстві ( інформація в базах даних), фір-
мове найменування, формалізовані процеси , документовані знан-
ня, бренди, репутація, якість корпоративного управління, зрілість 
системи управління персоналом.

Організаційні 
ресурси

Контракти з клієнтами, інформація про клієнтів, історія створення 
клієнтської бази, зв’язки з економічними контрагентами, постачаль-
никами, посередниками, кредитно-фінансовими установами орга-
нами влади, пресою та іншими зацікавленими організаціями, комер-
ційні мережі, комерційні та ділові зв’язки, лояльність клієнтів, 
формальні коаліції, тиск регулюючих органів на бізнес.

Клієнтські 
(споживчі, 

інтерфейсні, 
маркетингові) 

ресурси

Рис. 2. Структура інтелектуальних ресурсів підприємства

Таблиця 2
Структурування інтелектуальних ресурсів за Е. Брукінг

«Зовнішні» інтелектуальні економічні продукти:
марка обслуговування, марка товару, корпоративна марка, «своя 
людина», покупець,  корпоративне ім’я, «прихильник-пропагандист», 
купівельна прихильність, повторні контракти, портфель замовлень, 
механізми розподілу, ділове співробітництво, франшизи, ліцензії, 
сприятливі контракти.

Невідчужена власність:
освіта, професійна кваліфікація, пов’язані з роботою знання, 
професійні схильності, психометричні характеристики, пов’язані  
з роботою уміння та навички.

«Внутрішні» інтелектуальні економічні продукти: 
патенти, авторські права, права на дизайнерську діяльність, виробничі 
таємниці, ноу-хау, товарні знаки, знаки обслуговування.

Продукти інструментів та середовища управління: 
філософія управління, корпоративна культура, управлінські 
процеси, інформаційні технології, мережеві системи зв’язку, 
відносини з фінансовими колами.

чати інтелектуальні ресурси підприємства в зовнішньо-
му середовищі в подальшому дослідженні, як «ринковий 
інтелектуальний капітал». 

У сучасних умовах господарювання, на нашу думку, 
зведення ринкового інтелектуального капіталу лише до 
клієнтського капіталу є його звуженням. Таким чином, 
не врахованими залишається значна частка інтелекту-
альних ресурсів, а саме тих складових, що формуються 
в умовах ринку. Вважаємо за необхідне визначати клієнт-
ський капітал, як складову ринкового інтелектуального 
капіталу (РІк). Також слід враховувати ті інтелектуальні 
ресурси, які забезпечують отримання конкурентних пе-
реваг на ринку та включають відношення та лояльність 

постачальників до підприємства, ділові зв’язки, канали 
постачання, збуту тощо. 

У результаті проведених досліджень сформовано 
авторське визначення сутності ринкового інтелектуаль-
ного капіталу:

«Ринковий інтелектуальний капітал» – це еконо-
мічна категорія, яка характеризує здатність сукупності 
окремих складових інтелектуальних ресурсів в умовах 
ринку створювати стійкі конкурентні переваги та збіль-
шувати ринкову вартість суб’єктів господарювання.

необхідним стає групування тих інтелектуальних ре-
сурсів, які формуються та ефективно використовуються 
тільки в умовах ринку, в єдину керовану систему з метою 
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ефективного управління. А саме сформувати оптимальну 
структуру РІк, визначити складові, які б повною мірою ха-
рактеризували і враховували сучасні ринкові тенденції та 
умови господарювання. За результатами проведених до-

сліджень теоретичних і практичних підходів визначено 
авторську позицію стосовно структури інтелектуальних 
ресурсів в зовнішньому середовищі (ринкового інтелек-
туального капіталу), зображену на рис. 3.

Рис. 3. Авторський підхід до визначення складових ринкового інтелектуального капіталу

Ділова репутація (гудвіл)

Торговельна марка, бренд 

Компетенції та інформаційне 
забезпечення

Клієнтські ресурси

Інтелектуальні ресурси 
в зовнішньому 

середовищі (РІК)

постає проблема визначення ефективності вико-
ристання інтелектуальних ресурсів підприємства, які 
функціонують в зовнішньому середовищі. У процесі до-
слідження визначено, що ефективність управління рин-
ковим інтелектуальним капіталом підприємства визнача-
ється лише у порівнянні їх ефективності з аналогічними 
суб’єктами господарювання. це пов’язано із середови-
щем створення та функціонування інтелектуальних ре-
сурсів підприємства, а саме ринковими умовами. Таким 
чином, використання порівняльного підходу до оціню-
вання ефективності РІк суб’єктів господарювання є ціл-
ком обґрунтовано.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасні 
ринкові тенденції потребують обґрунтованості, цілеспря-
мованості та узгодженості управлінських рішень, фор-
мування конкурентоспроможної стратегії розвитку, по-
глиблення маркетингових досліджень, використання 
аналітичних підходів до оцінювання діяльності підпри-
ємства тощо. Саме тому необхідним є дослідження зо-
внішніх і внутрішніх факторів розвитку та шляхів підви-
щення ефективності діяльності підприємств на засадах 
управління інтелектуальними ресурсами в зовнішньому 
середо вищі.  Таким чином, в результаті проведених до-
сліджень можна зробити наступні висновки:

доведено необхідність використання сучасних ін- �
струментів конкурентної боротьби, а саме інтелек-
туальних ресурсів підприємства, які функціонують в 
зовнішньому середовищі, з метою зміцнення ринко-
вих позицій, збільшення частки ринку, заохочення 
споживачів, максимізації прибутку та вартості під-
приємства в цілому;
виокремлено сукупність інтелектуальних ресурсів  �
підприємства в зовнішньому мередовищі;
сформовано категорію «ринковий інтелектуальний  �
капітал» з метою подальшого визначення ефектив-
ності інтелектуальних ресурсів в зовнішньому се-
редовищі.

Більш детального розгляду потребує питання про-
гнозування ринкових переваг та результативності діяль-
ності підприємств, сформованих на основі ефективного 
управління ринковим інтелектуальним капіталом, що є 
актуальним напрямом подальших досліджень.
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