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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  

В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА 
 

В сучасних умовах перехідної ринкової економіки ключовим 

фактором успіху діяльності будь-якогопідприємстває сукупність його 

ресурсів та можливостей, що має назву так званого «інтелектуального 

потенціалу». 

Зміст терміну«інтелектуального потенціалу» з економічної точки 

зору, має наступневизначення: інтелектуальнийпотенціал – це 

системанакопичених знань, навичок, умінь, кваліфікації тадосвіду 

персоналу, що формується під впливомприродних здібностей та 

інвестицій в них дляподальшої економічної ефективності 

діяльностіпідприємства, необхідного саморозвитку, покращення якості 

умов праці в сучасномусуспільстві[1-2]. В цьому 

визначеннівідображаються ключовіскладові інтелектуальногопотенціалу 

підприємства, такі як: знання, навички,кваліфікація персоналу, інвестиції, 

ефективність і т.д. 

Інтелектуальний потенціал України як головний фактор управління 

повинен створити: ефективну систему мотивації та стимулювання 

персоналу; запровадити достойну оплату праці персоналу; задовольнити 

якісними умовами працюючих; виявити та залучити інтелектуальні, 

інвестиційні, інформаційні ресурси для розвитку наукових досліджень; 

використовувати потенційні можливості науки і техніки; створити бази 

даних для виявлення незадіяних ресурсів; вести постійний контроль за 

управлінням підприємств[3]. 

В свою чергу інтелектуальні ресурси змінюються та формують 

інтелектуальний капітал, котрий створює додатковий дохід та приносить 

прибуток підприємству. Інтелектуальний капітал має значний вплив 

на:розвиток процесів виробництва, організації, оновлення товарів та 

послуг, розширення ринків збуту, одержання конкурентних переваг. 

Відмінність потенціалу від капіталу полягає в тому, що 

інтелектуальний капітал є засобом досягнення поставленої мети, а 

інтелектуальний потенціал – можливістю. 

Якщо в процесах економічного розвитку інтелектуальні ресурси 

підприємства використовуються ефективно, то інтелектуальний капітал 
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формує процеси управління та трансформується до стану 

інтелектуального потенціалу[4]. 

Отже, інтелектуальний потенціал в сучасних умовах економіки та 

права використовується активно та ефективно, впливає на прийняття 

управлінських рішень та на досягнення поставлених цілей промислових 

підприємств. Від його складових таїх розвитку залежить господарська 

діяльність тафункціонування економіки України. 
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