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Аналіз наукових джерел показав, що не дивлячись на вирішення проблем формування стратегії розвитку
інтелектуального капіталу (ІК) та стратегій розвитку об'єктів управління в загалі, в наукових джерелах не
розглядаються відповідні стратегічні альтернативи в діяльності закладів вищої освіти (ЗВО). З урахуванням
особливостей діяльності останнього була розроблена матриця відповідних стратегічних альтернатів розвитку
його ІК, яка враховують тип інноваційної поведінки (співвідношення "ціна^інновації") на різних за масштабом
та рівнем конкуренції ринках інтелектуальних послуг. Кожна з розглянутих стратегій прив'язана до структу^
ри (ІК). На розумінні процесу формування стратегії розвитку ІК як складової процесу стратегічного управлін^
ня ЗВО було побудовано концептуальну модель його розвитку. В свою чергу деталізація та накладання базо^
вих стратегій розвитку та конкурентних стратегій за типом інноваційної поведінки на стратегічні альтернати^
ви розвитку ІК дозволили рекомендувати для: відносно великих та потужних ЗВО, що ведуть свою діяльність
не тільки в рамках внутрішнього ринку професійно^освітніх послуг (трансферу), інтегровану стратегію з роз^
витком всіх складових ІК; відносно середніх та потужних ЗВО, що ведуть свою діяльність тільки або переваж^
но в рамках внутрішнього ринку, інтегровану стратегію з розвитком всіх складових ІК з відносно меншими
обсягами фінансування; окремих напрямів роботи або структурних підрозділів ЗВО стратегію з розвитком
інтелектуального людського та організаційного (інноваційного, процесного, інформаційного) капіталів, якщо
їх діяльність передбачає високий рівень інновацій на вузькому сегменті; окремих напрямів роботи або струк^
турних підрозділів ЗВО стратегію з розвитком інтелектуального людського капіталу та капіталу відносин, ринку
якщо їх діяльність пов'язана з наданням стандартних послуг на вузькому сегменті ринку.
The analysis of scientific sources showed that despite the resolution of the problems of forming the intellectual
capital development strategy (IC) and the development strategies of the objects in general, the relevant strategic
alternatives in the activities of higher education institutions (IHE) Taking into account the peculiarities of the activity
of the latter, a matrix of appropriate strategic alternatives for the development of its IC was developed, which takes
into account the type of innovation behavior (the ratio of "price^innovation") on different scale and level of competition
in the markets of intellectual services. Each of the strategies considered is tied to the structure (IC). On the understanding
of the process of formation of the strategy of the development of the IC as part of the strategic management of the IHE,
a conceptual model of its development was constructed. Understanding of the process of formation of the strategy of
development of the IC as part of the strategic management of the IHE was constructed a conceptual model of its
development. In turn, the details and overlays of the basic strategies of development and competitive strategies on the
type of innovative behavior on strategic alternatives to the development of the IC allowed to recommend for: relatively
large and powerful IHE, which operate not only within the framework of the internal market of vocational education
services (transfer), integrated strategy for the development of all components of the IC; relatively middle^sized and
powerful IHE, operating only or mainly within the internal market, an integrated strategy with the development of all
components of IC with relatively less funding; separate areas of work or structural subdivisions of IHE an strategy
with the development of intellectual human and organizational (innovation, process, information) capital, if their
activity involves a high level of innovation in the narrow segment; separate areas of work or structural subdivisions of
the IHE strategy with the development of intellectual human capital and capital relations, the market if their activities
are related to the provision of standard services in the narrow segment of the market.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, класифікації стратегій розвитку інтелектуального капіталу,
заклади вищої освіти, інтегрована стратегія, стратегічні альтернативи.
Key words: intellectual capital, classification of strategies for the development of intellectual capital, higher
education institutions, integrated strategy, strategic alternatives.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
логії стратегій вона розглядається не як самостійний
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
програмний документ, а як комплекс взаємопов'язаних,
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ пріоритетних напрямів формування та удосконалення
Говорячи про стратегію розвитку інтелектуального складових інтелектуального капіталу, що відповідають
капіталу, необхідно зазначити, що відповідно до типо загальній стратегії діяльності або певній функціональній
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та ресурсній стратегії. В стратегічному управлінні ЗВО
такі напрями розвитку інтелектуального капіталу мо
жуть знаходити свій відбиток в загальній стратегії діяль
ності закладу, у функціональних стратегіях освітньої
(якості освітньої) діяльності та наукової (науковоінно
ваційної) діяльності, а також у ресурсних стратегіях
щодо інтелектуальних та інформаційних активів/ре
сурсів.
Саме у вигляді комплексу пріоритетних напрямів, а
не самостійної стратегії знайшла свій відбиток страте
гія розвитку інтелектуального капіталу у стратегічних
документах розвитку діяльності провідних універси
тетів України. Отже, поняття "стратегія розвитку інте
лектуального капіталу" може розглядатися тільки з те
оретичної точки зору задля встановлення методологіч
них засад формування й реалізації заходів перспектив
ного розвитку можливостей та збільшення результатів
використання інтелектуальних активів/ресурсів у сис
темі стратегічного управління.

переваг, але характеризується синергетичним, неади
тивними та гомеостатичним зв'язками [15].
Інший підхід до вибору варіанту стратегічного роз
витку інтелектуального капіталу за його складовими ба
зується на використанні стратегій виживання біоло
гічних видів, які були сформульовані вченимекологом
Л. Раменским та перероблені іншим вченийекономіст
А. Юданов в конкурентні стратегії за типом інновацій
ної поведінки організацій [16]. Саме інноваційність є
визначальною ознакою інтелектуальних активів, що
відрізняє їх від традиційних та загальновідомих знань,
досвіду та інформації.
Не дивлячись на наявність різних наробок з проблем
формування стратегії розвитку інтелектуального капі
талу та стратегій розвитку об'єктів управління в загалі,
в наукових джерелах не розглядаються відповідні стра
тегічні альтернативи в діяльності закладів вищої освіти.
Тому метою статті стало обгрунтування та розробка
стратегічних альтернатив розвитку інтелектуального
капіталу для закладу вищої освіти (ЗВО).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ
До типових (базових) стратегій розвитку або стра
тегій вищого порядку відносять: стратегію зростання
(наступальну), стратегію стабілізації (наступальнообо
ронну, обмеженого росту), стратегію виживання або за
непаду (оборонну, скорочення) [1—5]. Останню з вище
перерахованих стратегій — стратегію виживання або за
непаду (оборонну, скорочення) — багато хто з фахівців
із стратегічного управління не вважає самостійною та
повноцінною, але яка може застосовуватися тимчасо
во та лише до окремих напрямів діяльності [6]. Деталі
зація обраних стратегій вищого порядку (стратегії роз
витку, конкурентної та функціональної стратегій) з їх
накладанням на стратегічні альтернативи розвитку інте
лектуального капіталу надають можливість визначити
ключові напрями та комплекс заходів з розвитку інте
лектуального капіталу як стратегії його розвитку [7].
Виходячи з типології базових стратегій розвитку та
конкурентних, функціональних та ресурсних стратегій,
останні дослідження з питань стратегічного розвитку
інтелектуального капіталу мають напрацювання щодо
класифікації відповідних стратегічних альтернатив у
наукових груп авторів на чолі з Корніловою І. [7], Найдьо
новою М. [8], а також окремих авторів: як Василик А.
[9], Тарасова І. [10], Гапоненко А. [11]. При цьому
"структура інтелектуального капіталу" в класифікації
стратегій розвитку інтелектуального капіталу багатьма
авторами визнається як домінантна серед всіх інших
систематизацій, що дозволяє за цією ознакою говори
ти не про види стратегій, а про їх типи, в рамках яких
розроблюються види.
Впровадження інтегрованої стратегії з одночасним
розвитком всіх складових інтелектуального капіталу пе
редбачає багаторічний досвід управління знаннями та
встановлення більш менш задовільного рівня розвитку
всіх складових одразу. Про це свідчить досвід страте
гічного управління та інтегрованого розвитку інтелек
туального капіталу фірми Скандія [12; 13].
Віддаючи належне значенню конкурентним страте
гіям за М. Портером [3; 14] та типових стратегії зрос
тання, колективом авторів з Українського державного
університету залізничного транспорту запропоновано
відповідну матрицю вибору стратегій управління інте
лектуальним капіталом [7]. Однак так матриця не вра
ховує варіанти інтегрованого розвитку інтелектуально
го капіталу для забезпечення конкурентних переваг.
Кожна з стратегій зростання пов'язується зі стратегією
розвитку тільки однієї складової інтелектуального ка
піталу, що суперечить природі інтелектуального капі
талу, оскільки на сучасному етапі в теорії інтелектуаль
ного капіталу встановлено, що розвиток його складо
вих підпорядковується не тільки теорії конкурентних

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з класифікаційних видів конкурентної
стратегії, Юдановим А. було запропоновано класифі
кація стратегій розвитку інтелектуального капіталу. На
відміну від вже існуючих, крім актуальної структури
інтелектуального капіталу, вона враховує його якісні та
кількісні характеристики для отримання конкурентних
переваг на ринках стандартизованої та вузькоспеціалі
зованої товарів (робіт, послуг) в залежності від рівня
інноваційності останніх.
З урахуванням особливостей діяльності ЗВО на ри
сунку 1 зображена матриця конкурентних стратегії, які
враховує тип інноваційної поведінки (співвідношення
"цінаінновації") на різних за масштабом та рівнем кон
куренції ринках інтелектуальних послуг, що відповідає
різним стратегіям розвитку інтелектуального капіталу.
На відміну від матриці конкурентних стратегій за М.
Портером, ця матриця враховує, крім долі ринку, пере
ваг у ціна та якісний асортимент, такі конкурентні пе
реваги, як ціна та інноваційність або їх співвідношення.
Дійсно, виходячи з низького рівня витрат на інте
лектуальні інновації у розрахунку на одиницю сучасної
продукції, для споживача важливим стають не стільки
ціни, скільки її інноваційність [17]. Збільшення кількості
інновацій позитивно впливає на ринок, але потребує
відповідних витрат ресурсів, у т.ч. нематеріальних та
інших інтелектуальних активів, використання саме яких
й створює конкурентну перевагу "цінаінновації" для
сучасного інтелектуального виробництва. Аналогічні
позиції підтримуються одним з відомих дослідників про
блем інтелектуального капіталу, Боунфур А., який
оскаржуючи підходи Портера М. до забезпечення кон
курентоспроможності, звертає увагу на нематеріальні
ресурси як основне джерело для конкурентних переваг
[18].
Для забезпечення конкурентних переваг для всіх
видів конкурентних стратегій обов'язковим є наявність
інтелектуального людського капіталу, рівень розвитку
якого визначається масштабами діяльності обсягами та
якістю відповідних активів/ресурсів — знаннями, до
свідом, рівнем професійних та ділових якостей праців
ників.
Обов'язковим є також і наявність інноваційного ка
піталу, відсутність якого тільки для комутантною стра
тегії компенсується іншими складовими інтелектуаль
ного капіталу, наприклад, людським у випадку запро
шення провідних фахівців до співпраці на курсах підви
щення кваліфікації та використання їх методичних ма
теріалів як нових (імітації інновацій). Обов'язковим є
також і наявність інноваційного капіталу, відсутність
якого для комутантною стратегії компенсується інши
ми складовими інтелектуального капіталу, наприклад,
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Інновації
Ціна

Рівень концентрації
інтелектуального капіталу

ням рівня конкуренції на них. Ос
тання змушує потужні ЗВО з ме
тою розширення свого впливу на
глобальних ринках розвивати од
разу всі складові інтелектуально
го капіталу. Виключенням не стає
й діяльність ЗВО різних масш
табів на внутрішньому ринку. При
цьому з орієнтацією тільки на
внутрішній ринок, особливо ре
гіонального рівня або з вузькою
спеціалізацією освітніх послуг,
перед ЗВО постає загроза обме
женого розвитку на одному сег
менті та за умов доступності та
Локальний ринок Регіональний, національний ринок
Глобальний ринок
кого сегменту для конкурентів
Рівень монополізації ринку інтелектуальних послуг
може стати причиною його по
глинання ними.
Рис. 1. Матриця ключових складових інтелектуального капіталу ЗВО
Водночас запропонована мат
у забезпеченні конкурентних переваг на ринках інтелектуальних послуг
риця відсікає можливості викори
за різними конкурентними стратегіями
стання концентрованих стратегій
Джерело: розроблено автором.
розвитку організаційного капіта
людським у випадку запрошення провідних фахівців до лу, або капіталу відносин, або людського капіталу, що
співпраці на курсах підвищення кваліфікації та викори підтверджує практичне розуміння стратегії розвитку
стання в якості нового методичного забезпечення на інтелектуального капіталу як комплексу заходів з реа
вчальних матеріалів цих запрошених фахівців. У більш лізації стратегій вищого порядку.
широкому розумі таке явище отримало назву імітація
Крім того, в матриці відсутня стратегія одночасно
інновацій.
го розвитку капіталу відносин та організаційного капі
Схожа ситуація складається навколо капіталу відно талу без людського. Оскільки реалізація відповідних
син, важливість якого є безспірною для всіх стратегій, заходів в умовах діяльності ЗВО без уваги до розвитку
крім експлерентної, в якій капітал відносин поряд з можливостей та збільшення результатів використання
організаційним заміщується людським та інноваційним інтелектуальних людських активів/ресурсів як активної
капіталом. Наприклад, в діяльності стартапів та венчур частини інтелектуального капіталу не має позитивних
них фірм (проектів), якими може опікуватися ЗВО або результатів.
венчурний (інвестиційний) фонд, забезпечуючи рекла
Однак для інших інтелектуальних виробництв та
мою та представляючи їх інтереси від свого ім'я, надаю ринків інтелектуальних послуг цей порожній сегмент (Х)
чи власну інфраструктуру.
в матриці стратегій розвитку інтелектуального капіта
Важливість інформаційного та процесного капіталів лу може бути заповнений для одночасного розвитку
безпосередньо зростає із збільшенням масштабів діяль організаційного капіталу та капіталу відносин. Мова йде
ності (обсягу ринків) та навпаки зменшується в діяль про виробництва глобального масштабу стандартизо
ності структурних підрозділів та інших організаційних ваної продукції (товарів, робіт, послуг) з низьким рівнем
структур при ЗВО, що зорієнтовані на вузькоспеціалі інноваційності. На ринку освітніх послуг такої стратегії
зовані, невеликі сегменти або локальні ринки.
можуть притримуватися організації, що надають непро
Як відображає запропонована матриця ключових фесійні освітні послуги дистанційно (вивчення інозем
складових інтелектуального капіталу ЗВО для реалізації них мов, кулінарні курси тощо). А також на ринках
конкурентних стратегій за типами інноваційної поведі інших інтелектуальних послуг — виробництвопридбан
нки (див. рис. 1), саме впровадження інтегрованої стра ня біткоінів та інших криптовалют — майнінгу. В про
тегії одночасного розвитку всіх складових інтелектуаль цесі такого виробництва серед інтелектуальних активів
ного капіталу в стратегічному управлінні має значення людські не відіграють практичної жодної ролі. Голов
для створення конкурентних переваг тих ЗВО, які на ними чинниками такого виробництва стають процесні
цілені на освоєння нових (зовнішніх) та розширення та інформаційні активи (спеціальне Asicобладання з
існуючих ринків інтелектуальних послуг. Орієнтація відповідним програмним забезпеченням) у складі орган
діяльності з боку відносно середніх та великих ЗВО на ізаційного капіталу, а залежність від готовності по
внутрішній ринок також передбачає впровадження купців сплачувати певну суму коштів за послуги визна
інтегрованої стратегії, але з відносно меншими обсяга чає значимість активів відносин (колективного або су
ми фінансування.
спільного ставлення, лояльності) в складі капіталу від
Орієнтація діяльності або певного її напряму з боку носин.
ЗВО на внутрішні локальні ринки інтелектуальних по
Таким чином, через накладання типових конкурен
слуг, зокрема надання науководослідних послуг, по тних стратегій ЗВО за типом інноваційної поведінки за
слуг з підвищення кваліфікації, робить актуальними для Юдановим А. на стратегічні альтернативи розвитку інте
них стратегії розвитку:
лектуального капіталу за його структурними складови
— інтелектуального людського капіталу та капіта ми відбувається вибір останніх з метою реалізації стра
лу відносин;
тегічних завдань розвитку діяльності ЗВО в цілому та
— інтелектуального людського капіталу та органі за його окремими напрямами. В таблиці 1 узагальнено з
заційного капіталу, зокрема інноваційного, процесно практичної точки зору три типи стратегії розвитку інте
го та інформаційного.
лектуального капіталу за його складовими, а також на
Таким чином, загальним чинником розвитку інтелек дана їх характеристика за результатами накладання
туального капіталу в цілому можна визначити не можливих варіантів конкурентних стратегій (комутан
обхідність забезпечення високих темпів інновацій на ви тної, експлерентної, патієнтної, віолентної) в страте
сококонкурентних ринках, зокрема масової, високотех гічному управлінні ЗВО.
нологічної або стандартизованої продукції (товарів,
Для реалізації стратегії одночасного розвитку
послуг). По відношенню до розвитку інтелектуального інтелектуального людського капіталу та капіталу відно
капіталу ЗВО такими чинниками стають глобалізація син в рамках комутантної конкурентної стратегії кри
ринків освітніх та наукових послуг разом із підвищен тичними моментами в сучасних умовах роботи трудо
Віолентна стратегія:
Ключові складові:
Інтелектуальний людський капітал.
Капітал відносин.
Організаційний (інноваційний, процесний,
інформаційний) капітал.
Патієнтна стратегія
Ключові складові такі
самі, що й для віолетної
Комутантна стратегія:
Ключові складові:
Х
Інтелектуальний людський капітал.
Капітал відносин.

Експлерентна стратегія:
Ключові складові:
Інтелектуальний людський капітал.
Організаційний (інноваційний,
процесний, інформаційний) капітал.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Характеристика типів стратегій розвитку інтелектуального капіталу ЗВО
за його складовими та типами інноваційної поведінки
Типи
1

Зміст
2

Стратегія розвитку
інтелектуального
людського
капіталу та капіталу
відносин

Формування та
використання
індивідуальних та
колективних
знань через обмін
знаннями
в рамках зовнішніх
структур
та відносин

Стратегія розвитку
інтелектуального
людського
капіталу та
організаційного
капіталу

Формування та
використання
індивідуальних та
колективних
знань
(інформаційних
систем,
систем управління,
баз даних,
структур та зв’язків
між
підрозділами,
об’єктів
інтелектуальної
власності тощо).
Обмін знаннями в
середині організації

Патієнтна стратегія
Інтегральна стратегія розвитку
всіх складових інтелектуального капіталу.
Рух знань одночасно між всіма складовими

Характеристика
3
Комутантна стратегія:
Ця стратегія спрямована на розвиток індивідуальних компетенцій працівників шляхом
навчання (безперервної освіти), підвищення кваліфікації (стажування, підготовка в
навчальних центрах, лабораторіях) та формування відповідної академічної культури.
Стратегія спрямована на розбудову ефективних зовнішніх зв’язків організації та
збільшення колективних (суспільних) знань про організацію (академічної репутації та
бренду) з метою підвищення результативності зовнішнього трансферу знань.
Стратегія передбачає використання прийомів та методів взаємодії із стейкхолдерами, що
підвищує індивідуальні компетенції учасників таких взаємодій (працівників, контрагентів
та партнерів ЗВО), встановлення зворотного зв’язку з ними з метою набуття нових
індивідуальних компетенцій (спільна організація курсів підвищення кваліфікації та
спецкурсів для представників приватних структур та ЗВО, суміщення роботи НПП з
роботою у державних структурах, проведення конференцій, семінарів, днів відкритих
дверей, участь у культурних заходах місцевих громад або у соціальних програмах
роботодавців).
За існуючою типологією стратегії комплекс заходів розвитку інтелектуального людського
капіталу та капіталу відносин формує такі стратегії: розвитку та управління персоналом
(розвитку та навчання), мотивації та навчання в організації, закріплення персоналу в
організації (стратегічні показники формуються за нормами витрат часу та фінансування у
відсотках від фонду оплати праці), а також маркетингову (стратегія підвищення
академічної (ділової) репутації та стратегія створення та підтримки іміджу, торговельної
марки, бренду) та стратегію трансферу професійно-освітніх знань
Експлерентна стратегія:
Стратегія націлена на розвиток індивідуальних компетенцій працівників шляхом навчання
(безперервної освіти), участі в науково-дослідних та інших фахових проектах, підвищення
кваліфікації (стажування, підготовка в навчальних центрах, лабораторіях) та формування
відповідної академічної культури. Вона пов’язана з внутрішнім трансфером знань, тобто з
перетворенням індивідуальних знань окремих НПП в колективні з їх засвоєнням широким
(обмеженим) колом інших співробітників в середині ЗВО, а також з трансфером
технологій з перетворенням індивідуальних знань науковців в колективні знання
корпорацій та суспільства.
Крім того, така стратегія направлена на розвиток внутрішньої інформаційного та
інноваційного середовища, на їх наповнення даними про внутрішні процеси та позитивний
досвід роботи підрозділів з метою інтенсивного внутрішнього трансферу знань.
Розширення потоків інформації в процесі трансферу компенсується впровадження
інформаційних технологій та програмних продуктів, рівень сучасного розвитку яких
породжує інтелектуальні інформаційні системи, що самостійно навчаються.
За існуючою типологією комплекс заходів розвитку інтелектуального людського та
організаційного капіталу відносин формує: стратегії управління та розвитку персоналу,
стратегії адміністрування, стратегії бенчмаркетингу, стратегії розвитку систем мотивації та
навчання в організації, стратегії закріплення персоналу в організації, інноваційні стратегії
в частині управління інтелектуальною власністю та освітніми послугами як інноваційною
продукцією, а також стратегії інформаційно-технічного забезпечення
Віолентна стратегія:
Стратегії передбачає регулярний моніторинг (оцінку) інтелектуального капіталу (за всіма
складовими) з аналізом перетворення однієї його складової в іншу. Прикладом може
слугувати стратегія Навігатор шведської страхової компанії Скандія. За існуючою
типологією відноситься до інтегрованої стратегії розвитку інтелектуального капіталу

Джерело: розроблено автором з використанням [9; 11].

вих колективів вітчизняних ЗВО є відсутність мотивації
та усвідомлення потреби у вільному обміну знаннями
між співробітниками, формування довіри між ними, що
стримує нарощування людського інтелектуального ка
піталу в середині організації. З іншого боку, реалізація
даної стратегії вимагає впровадження заходів щодо зак
ріплення на роботі в даному ЗВО його висококваліфі
кованих співробітників.
Визначальним для реалізації цієї стратегії розвитку
інтелектуального капіталу для вітчизняних ЗВО є на
явність розвинутих мережеві відносини та взаємодія з
контрагентами (партнерами) в рамках проведення кон
ференцій, роботи наукових видань, асоціацій випуск
ників, бізнесструктур, навчальних центрів, наукових
парків. Для вітчизняних ЗВО реалізація даної стратегії
пов'язана головним чином із налагодженням міцних
контактів НПП, що стають в нагоді при вирішенні май
бутніх ділових питаннях в їх роботі. Поява відповідних
активів відносин та можливість їх використання супро
воджується перетворенням людського інтелектуально
го капіталу в капітал відносин.
При одночасному розвитку інтелектуального
людського та організаційного капіталу в рамках експ
лерентної конкурентної стратегії відбувається перетво
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рення людського капіталу в інформаційний, індивідуаль
них знань в колективні. На фоні дріб'язкової регламен
тація діяльності ЗВО, прагнення безпосередньо керу
вати діяльністю підпорядкованими структурами,
збільшення бюрократичних процедур та зниження об
сягів фінансування відбувається дестумуляція креатив
ної та інтелектуальної діяльності серед НПП, яка зво
дяться лише до дотримання нормативних показників
[19]. За таких умов не тільки знижується індивідуальна
продуктивність та перестають продукуватися унікальні
знання НПП, але й стає неможливим їх передача вна
слідок, зокрема, нестачі робочого часу та відсутності
відповідних організаційних заходів та інструментів для
перетворення індивідуальних знань в колективні.
Аналогічні тенденції також спостерігаються в осві
тньонауковій сфері інших країн. До речи у 2005—2012
роках за результатами опитування провідних науковців
дослідників в США, робота яких фінансується за раху
нок федеральних коштів, 42 % свого часу вони прово
дять на адміністративних завданнях, що пов'язано з ви
конанням бюрократичних процедур [20].
Для реалізації інтегрованої стратегії розвитку інте
лектуального капіталу для провідних вітчизняних ЗВО
важливим стає функціонування систем зовнішнього та
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Звітна та публічна інформація для стейкхолдерів

внутрішнього трансферу знань, кон
центрація капіталу відносин з монопо
лізацію зовнішнього середовища, ство
ренням розгалуженої маркетингової
мережі та формуванням єдиної репу
тації (бренду), академічної культури;
трансформація процесного та інфор
маційного капіталу з реорганізацію
внутрішнього середовища, створенням
ефективного управлінського апарату
та організаційної структури, нарощу
ванням інноваційного капіталу через
розширення бази об'єктів інтелекту
альної власності; диверсифікації інте
лектуального людського капіталу з
розширенням та використанням бази
соціальних комунікацій в цілях дебю
рократизації процесу управління. Для
галузевих та регіональних (місцевих)
середніх розмірів ЗВО, що зорієнто
вані на певні сегменти внутрішнього
ринку, реалізація комплексу заходів з
інтегрованого розвитку всіх складових
інтелектуального капіталу пов'язана з
формуванням його особливостей з
пристосуванням до попиту та прове
денням відносно невеликих інновацій.
На підставі висвітлених теоретич
них засад формування стратегії роз
витку інтелектуального капіталу роз
роблено концептуальну модель стра
тегічного розвитку інтелектуального
капіталу в діяльності ЗВО (рис. 2). Зап
ропонована модель відображає особ
ливість формування стратегії розвит
ку інтелектуального капіталу з числа
можливих альтернатів в результаті де
талізації та накладання базових стра
тегії розвитку та конкурентних стра
тегій за типом інноваційної поведінки.
А також показує важливість оцінки
можливостей та збільшення резуль
татів використання інтелектуальних
активів/ресурсів для реалізації стра
тегії розвитку інтелектуального капі
талу відбувається корегування стра
тегії вищого порідку ЗВО або окремих
напрямів стратегічного розвитку його
діяльності.

Коригування стратегій розвитку діяльності ЗВО
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Місія, цілі, завдання діяльності ЗВО

Стратегія діяльності ЗВО
Загальна (базова). Конкурентна за типом інноваційної поведінки. Функціональні
(у т.ч. інтелектуальної - освітньої та наукової діяльності). Ресурсні
Деталізація стратегій

Накладання стратегій вищого порядку

Стратегія розвитку інтелектуального капіталу ЗВО
Експлерентна стратегія:
розвиток інтелектуального
людського та
організаційного
(інноваційного, процесного,
інформаційного) капіталів

Комутантна
стратегія: розвиток
інтелектуального
людського капіталу
та капіталу
відносин

Стратегічні альтернативи:
Стратегія розвитку
інтелектуальної та організаційної
інфраструктури з трансферу
технологій.
Стратегія інтелектуального
стимулювання працівників.
Стратегія розвитку партнерських
відносин у відкритих
інноваційних структурах.
Стратегія інтелектуального
поширення

Стратегічні
альтернативи.
Стратегія оптимізації
інтелектуальної
інфраструктури.
Стратегія розвитку
довгострокових
партнерських
відносин.
Стратегія
інтелектуального
поширення

Патієнтна та віолентна
стратегії: одночасний
розвиток всіх складових
інтелектуального капіталу з
різними обсягами фінансування –
інтегрована стратегія розвитку
Стратегічні альтернативи.
Стратегія розвитку інтелектуальної
інфраструктури.
Стратегія інтелектуального
корпоративного розвитку.
Стратегія створення споживчої
лояльності окремих груп партнерів.
Стратегія розвитку довгострокових
партнерських відносин.
Стратегія інтелектуального навчання.
Стратегія інтелектуального
поширення

Моніторинг стратегічного розвитку діяльності ЗВО.
Оцінювання рівня розвитку інтелектуального капіталу або можливостей
та результатів використання інтелектуальних активів/ресурсів:
Людські інтелектуальні активи

Активи
відносин

Інноваційні
активи

Інформаційні та
процесні активи

Методико-аналітичне забезпечення: методи та моделі, принципи
та критерії оцінки вартості (капіталізованої, інвестиційної),
впливу на продуктивність діяльності ЗВО
Рівень (фактичний та бажаний) розвитку інтелектуального капіталу
Людський інтелектуальний капітал

Капітал
відносин

Інноваційний
капітал

Інформаційний та
процесний капітал

Заходи та показники реалізації стратегії розвитку інтелектуального
капіталу за його складовими
Розширення можливостей та збільшення результатів використання
інтелектуальних активів/ ресурсів
Рис. 2. Концептуальна модель стратегічного розвитку інтелектуального

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
капіталу ЗВО
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Джерело: авторська розробка.
Деталізація та накладання стратегій
інтелектуального людського та організаційного (інно
базових стратегій розвитку та конкурентних стратегій за ваційного, процесного, інформаційного) капіталів, якщо
типом інноваційної поведінки на стратегічні альтер їх діяльність передбачає високий рівень інновацій на
нативи розвитку інтелектуального капіталу (за типом вузькому сегменті;
ринковим позиціюванням або рівнем монополізації рин
— для окремих напрямів роботи або структурних
ку та рівнем інноваційної послуг або рівнем концент
підрозділів
ЗВО комутантну стратегію з розвитком інте
рації інтелектуального капіталу) дозволили рекоменду
лектуального людського капіталу та капіталу відносин,
вати:
— для відносно великих та потужних ЗВО, що ве ринку, якщо їх діяльність пов'язана з наданням стандар
дуть свою діяльність не тільки в рамках внутрішнього тних послуг на вузькому сегменті ринку.
ринку професійноосвітніх послуг (трансферу), інтег
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