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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність діяльності будь-якого підприємства, в першу чергу, залежить 

від управління його потенціалом. В сучасних умовах ринкової економіки 

ключовим фактором успіху є сукупність ресурсів та можливостей підпри- 

ємства, що має назву так званого «інтелектуального потенціалу». Завдяки 

інтелектуальним складовим існує можливість запровадити сучасні наукомісткі 

технології, розробити нову продукцію, що в свою чергу, потребує створення 

сприятливих умов для наукових досліджень, які ґрунтуються на високому 

якісному рівні освіти, підвищенні кваліфікації та визнанні необхідності 

безперервного навчання протягом усього життєвого циклу машинобудівного 

підприємства, що призводить до змін в його розвитку.  

Всі ці явища впливають на стан соціально-економічних процесів в українській 

економіці та допомагають досягти конкурентоспроможності підприємствам як на 

вітчизняних, так і на закордонних ринках [1]. Тобто, інтелектуальний потенціал – 

це система, яка використовує знання, вміння, навички, здібності, компетенції та 

інтелектуальні ресурси підприємства з метою досягнення високих ефективних 

кінцевих результатів його діяльності [2-3].  

Наведена вище інформація обумовлює практичну значимість дослідження 

сутності терміну «інтелектуальний потенціал» як головної категорії 

конкурентного стану машинобудівного підприємства та підвищення його 

вартості на ринку. Тому постає наукове завдання дослідження інтелектуального 

потенціалу як економічної категорії. 

Аналіз використаних літературних джерел дозволяє сформувати власне 

загальне визначення, котре полягає в тому, що інтелектуальний потенціал 
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машинобудівного підприємства – це інтелектуальні можливості (здібності) та 

ресурси (запаси) теперішнього і майбутнього часу для досягнення конкретної 

мети (завдань) підприємства [4]. 

З економічної точки зору, інтелектуальний потенціал підприємства 

складається, крім можливостей та ресурсів, із коштів і запасів, які 

використовуються для досягнення поставлених підприємницьких цілей. 

Важливість методичних розрахунків інтелектуального потенціалу 

підприємства спричинена переходом нашої держави до ринкової економіки, адже 

з’явилася нагальна потреба у розвитку національної системи вартісної оцінки 

інтелектуальної власності. Досвід передових країн світу свідчить про те, що лише 

при ефективному використанні інтелектуальних ресурсів людства можливо 

досягти значного і високого рівня інноваційної економіки та створити 

інтелектуально-розвинене суспільство. Тобто, стратегічним ресурсом будь-якої 

країни являється її людський капітал, а його основою є інтелектуальний капітал – 

сформований на креативному мисленні, соціальній та національній 

відповідальності, принципах моралі та гуманності, культурних і духовних 

цінностях, бережливому відношенні до природи, людей та держави в цілому. 

Таким чином, стає очевидним той факт, що існують фактори, які впливають 

на розвиток потенціалу підприємства, як негативно, так і позитивно, тобто, одні 

стримують розвиток, а інші – зумовлюють його зростання. Вважаю за доцільне 

відобразити ці фактори в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Фактори розвитку інтелектуального потенціалу підприємства 
Які стримують розвиток Які зумовлюють зростання розвитку 

відсутність прав на інтелектуальну 
власність 

наявність прав на інтелектуальну власність 

відсутність оцінки інтелектуального 
потенціалу 

якісні та чіткі підходи до оцінки 
інтелектуального потенціалу 

недостатнє інвестування 
значна підтримка з боку інвесторів та 

можливість капіталізації власних коштів 

високий ступінь ризику діяльності 
підприємства 

високий рівень рентабельності 

недостатня кількість науково-технічних 
розробок 

достатня і якісна кількість науково-технічних 
розробок 

відсутність інновацій та страх до нового 
наявність інновацій та високотехнологічних 

продуктів 

недостатній рівень досвідченості 
фахівців 

високий рівень досвідченості фахівців 

 

Крім вищеперерахованих факторів, існують й інші, котрі в свою чергу, 

забезпечують конкурентоспроможність підприємства. Наприклад, інтелекту- 

альний капітал можна розглядати, як сукупність всіх працівників установи чи 

організації, при цьому буде мати місце конкурентна боротьба між фахівцями. 

Це свідчить про те, що компанія повинна дбати про свій персонал, а саме: 

створювати можливості для кар’єрного росту, професійного розвитку, 

підвищення кваліфікації, гідних умов праці тощо; впровадити власну систему 
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мотивації для підвищення ефективності продуктивності праці та управління 

персоналом підприємства. 

Проблема розрахунку інтелектуального потенціалу підприємства, його 

використання та формування в соціально-економічному розвитку країни з 

інноваційної точки зори є значущою, а з економічної – доцільною. Тому 

основну увагу необхідно приділити питанням зайнятості населення, його 

кваліфікації, розміру заробітної плати, збитковим підприємствам та шляхам 

зменшення їх кількості, інноваційної активності установ та організацій, 

збільшення доходів населення та продуктивності праці, створення 

конкурентних переваг підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках тощо.  

За допомогою оцінки інтелектуального потенціалу можливо вирішити 

основні завдання діяльності підприємства, а саме: забезпечення необхідною 

інформацією керівництва; отримання високих прибутків; швидке прийняття 

управлінських рішень; стрімкий розвиток інновацій; виявлення сильних та 

слабких сторін інтелектуального потенціалу та шляхи удосконалення щодо 

покращення діяльності підприємства в цілому. Отже, в умовах сьогодення – 

оцінка інтелектуального потенціалу є головним завданням для успішної 

діяльності та конкурентоздатності будь-якого промислового підприємства. 

Враховуючи сучасний стан розвитку виробництва товарів та послуг, можна 

стверджувати, що знання є основним джерелом продуктивності праці. Ці 

знання (здібності; уміння; навички; професійна кваліфікація; імідж організації; 

патенти; ліцензії; інвестиції; новації; творчість та креативність мислення) в 

сукупності являють собою інтелектуальний потенціал. Таким чином, 

інтелектуальний потенціал підприємства – основа майбутнього розвитку 

економіки країни та світу [5]. 
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