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ВСТУП
Економіка знань, яку активно про�

пагує сучасне суспільство і яка є на�
слідком глобально�інтеграційних про�
цесів, характеризується перенесенням
акценту на використання нових про�
гресивних технологій, випуск високо�
технологічної продукції, застосування
новітніх організаційних та управлінсь�
ких інструментів в інноваційній діяль�
ності підприємств, проведення політи�
ки ресурсозбереження та інтелектуал�
ізації виробничо�організаційного про�
цесу. Сучасний стан вітчизняної еконо�
міки характеризується, з одного боку,
глобально�інтеграційними процесами
вступу у світову економічну спільноту,
а з іншого — низьким рівнем розвитку
науково�технічної бази, моральним
зносом матеріальних активів і дефіци�
том фінансових ресурсів для їх модер�
нізації, сприяють підвищенню ролі
інформаційно�інтелектуальних фак�
торів функціонування українських
підприємств. Інтелектуальний капітал
(ІК) постає єдиним стратегічним чин�
ником, котрий можливо достатньо
швидко мобілізувати для завоювання
стабільних позицій на ринку у конку�
рентній боротьбі. Враховуючи те, що
рівень накопичених наукових і профес�
ійних знань техніко�технологічного та
економічного характеру, рівень освіче�
ності, не дивлячись на тривалий період
кризи, залишається досить високим.
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Варто зазначити, що саме в ринкових
відносинах з вітчизняним характером
саме ІК може забезпечити у стра�
тегічній перспективі інноваційний роз�
виток підприємства.

Питання стратегічної ефектив�
ності ІК, структури і взаємозв'язків
елементів ІК з позиції успішного роз�
витку підприємства розкрито у значній
кількості праць науковців і практиків,
зокрема таких, як Верба В.А.[3], Пла�
тонов В.В. [5], Прахалад К.К., Хемел Г.
[6], Гапоненко А., Наливайко А.,
Нємцов В., Довгань Л., Edvinsson L.,
Malone M.S. [8],  Kaplan R.S., Norton D.P.
[9], Tuomela T.�S. [10] та інші.

Враховуючи значні досягнення
досліджень науковців у сфері визна�
ченої проблематики, залишаються не�
достатньо розкритими фундамен�
тальні аспекти розгляду ІК через
спектр стратегічної ефективності
підприємства, відсутній системний
підхід до процесу управління ІК як
стратегічним активом підприємства з
детальним обгрунтуванням складових
і зв'язків системи управління ІК. Про�
екція перелічених невирішених зав�
дань на необхідність розробки реко�
мендацій для побудови стратегії роз�
витку вітчизняної машинобудівної га�
лузі промисловості є незаперечним
підтвердженням актуальності окрес�
леної проблематики даної наукової
публікації.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
На сьогодні кількісний взаємо�

зв'язок між зусиллями вітчизняних
підприємств формувати ІК та інтегрова�
ними показниками результативності
функціонування сформованого ІК є до�
статньо неоднозначним. У розрізі цього
актуального значення набуває вирішен�
ня проблеми цілеспрямованого й ефек�
тивного створення, акумулювання та ви�
користання ІК підприємства, розгляду
ІК як стратегічного активу підприємства.
Відповідно, ідентифікація ІК, який ство�
рює конкурентну перевагу підприємства
у довгостроковому періоді, та визначен�
ня впливу ІК на вибір стратегічного на�
пряму розвитку підприємства зумовлю�
ють необхідність окреслення головних
ознак, за якими структурні елементи ІК
підприємства відносяться до категорії
стратегічно важливих. Стратегічний век�
тор щодо систематизації ІК підприєм�
ства зумовлює окреслення його місця і
ролі у виборі і реалізації стратегії орган�
ізації, розроблення економічно доціль�
ного механізму  функціонування ІК і си�
стеми управління ним.

Проектуючи актуальність дос�
лідження особливостей формування і
використання ІК підприємств на сучасні
українські реалії економіки, які акцен�
тують значну увагу на розробці стратегії
розвитку вітчизняної промисловості,
особливо приладо� і машинобудування,
постає завдання науково�практичного
обгрунтування проблематики управлі�
ння ІК як стратегічним активом маши�
нобудівного підприємства.

У спектрі викладеної тематики кон�
кретними цілями наукової публікації є:

— окреслення ролі і необхідності
дослідження ІК як стратегічного активу
машинобудівного підприємства, а також
одного з головних факторів формуван�
ня і реалізації стратегії організації;

— побудова системи управління
ІК як стратегічним активом машино�
будівного підприємства: визначення
основних її складових та зв'язків (ме�
ханізму функціонування ІК, прин�
ципів функціонування і управління ІК,
характеристик ІК);

— визначення взаємовпливу ІК і
стратегічної ефективності машинобу�
дівного підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Формуючи елементи ІК, підприєм�

ство визначає, які з них мають стратегі�
чну цінність й забезпечують конкурен�
тну перевагу у довгостроковій перспек�
тиві. Серед основних ознак, за якими
складові ІК доцільно відносити до стра�
тегічних, є цінність активу для досягнен�
ня довгострокових цілей, неможливість
його придбання на вільних ринках, над�
мірна складність його відновлення або
копіювання конкурентами [3]. Стратег�
ічна ефективність належить до кате�
горій стратегічного управління машино�
будівним підприємством і відображає
його здатність реалізувати обрану стра�
тегію розвитку, визначення якої вима�
гає використання трьох груп показ�
ників. Перша група відображає стан по�
питу у формі потенційно можливих
темпів його зростання; друга — харак�
теризує динаміку економічних цілей
підприємства (темпи зростання обсягу
продажу, прибутку, рентабельності
вкладень тощо); третя — динаміку гру�
пових цілей (зростання дивідендів, за�
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робітної плати, кількості робочих місць)
[7]. Стратегічний актив — це певний ак�
тив організації, що володіє потенціалом
забезпечення довготривалого розвитку
та розширення стратегічної перспекти�
ви підприємства, а також є носієм стра�
тегічної цінності для організації. В су�
часних умовах актуалізації ролі саме
інтелектуально�інформаційної складо�
вої діяльності підприємства, стратегіч�
ним активом розвитку підприємства є ІК
як сукупність складових невідчутних ак�
тивів підприємства.

Ефективне використання потенці�
алу ІК як стратегічного активу маши�
нобудівного підприємства передбачає
цілеспрямоване управління ним. Це, у
сою чергу, передбачає перш за все ро�
зуміння механізму формування та фун�
кціонування ІК, а також побудову сис�
теми стратегічного управління ІК. Ком�
плексна система управління ІК як стра�
тегічним активом машинобудівного
підприємства представлена на рис. 1.

Система управління стратегічним
активом машинобудівного підприємства
уособлює алгоритм процесу управління
будь�яким економічним явищем — це
синтез основних елементів: суб'єктів,
об'єктів та інструментарію (принципів,
функцій), взаємодій між ними та резуль�
тату взаємодій. Суб'єктом здійснення
стратегічного управління ІК машинобу�
дівного підприємства виступає стратегі�
чний рівень менеджменту організації:
власники, рада акціонерів, директор, ме�
неджери. Об'єкт стратегічного управлі�
ння — це безпосередньо ІК, який функ�
ціонує під впливом принципів функціо�
нування та завдяки процесу взаємодії,
конвергенції і синергічності трьох його
складових — людського, структурного й
ринкового капіталів. Важливим момен�
том у такому процесі взаємодії є
рівномірність розвитку та рівноцінність
у практичній реалізації структурних еле�
ментів ІК. При цьому взаємодоповнюю�
че перетворення складових ІК передба�
чає поетапний процес, для характерис�
тики якого науковець Л. Едвінссон вико�
ристовує поняття "мультиплікатор ІК"
[8]. Даний процес передбачає наступні
етапи розвитку ІК: візуалізація, інтенси�
фікація розвитку людського капіталу,
трансформація і активне використання
потенціалів структурного капіталу, ство�
рення ринкового капіталу підприємства,
який формує стратегічну ефективність
машинобудівного підприємства. Система
управління ІК базується на дотриманні
ряду основоположних принципів, які до�
цільно згрупувати так:

1) принципи системності функ�
ціонування ІК;

2) принципи управління ІК (табл. 1).
Так як ІК — це динамічно функціо�

нуюча система, йому властиві наступні
принципи системності функціонування:
первинної цілісності, не адитивності, си�
нергічності, емерджентності, мульти�
плікативності, структурності, альтерна�
тивності, спадкоємності. У табл.1 пода�
но характеристику головних принципів,
згідно з якими здійснюється управлін�
ня ІК як стратегічним активом машино�
будівного підприємства.

Процес управління ІК доцільно
розглядати з позиції функціонально�
го підходу [4], що передбачає виконан�
ня п'яти функцій менеджменту: плану�
вання, організування, мотивування,
контролювання та регулювання.

ІК володіє певними характеристи�
ками, які позиціонують ІК як стратег�
ічний актив організації та  безпосеред�
ньо формують стратегічну ефек�
тивність підприємства. Характеристи�
кам ІК притаманні дві концептуальні
властивості:

— безпосередньо впливають на
стратегічну ефективність машинобуд�
івного підприємства;

— підлягають ідентифікації, вимі�
рюванню і, як наслідок, управлінню,
базуючись на принципах системності
функціонування ІК та принципах уп�
равління ІК.

Взаємозв'язок характеристик ІК
та стратегічної ефективності машино�
будівного підприємства представле�
ний на рис. 2.

Макрофакторами, що впливають
на стратегічну ефективність машино�
будівного підприємства, є ряд фак�
торів державного рівня: політично�
правові, економічні, науково�технічні,
природні, соціально�культурні та де�
мографічні фактори.

Зовнішні фактори мезорівня, що
чинять вплив на стратегічну ефек�
тивність машинобудівного підприєм�
ства, виступають в ролі каталізаторів
факторів мікрорівня (характеристик
ІК) і характеризують регіон діяльності
підприємства.  Серед мезофакторів
виділяємо наступні:

— інноваційність ІК регіону, що
співзвучна з інноваційністю ІК
підприємства;

— гнучкість ІК регіону — адап�
тивність ІК підприємства;

— стан розвитку ринку інтелекту�
альної власності регіону — контрольо�
ваність ІК;

— обсяги фінансування розвитку
ІК (бюджет ІК регіону) — вартість ІК.

Головними мікрофакторами досяг�
нення стратегічної ефективності маши�
нобудівного підприємства є конкурен�
тоздатність та безпека ІК. Конкурентоз�
датність ІК — це рівень його компетенції
відносно інших підприємств�конку�
рентів у нагромадженні, використанні
та розвитку ІК, а також його окремих
компонентів: структурного, ринкового
і людського капіталів, що знаходить ви�
раження у таких результуючих показ�
никах, як якість продукції, прибут�
ковість, продуктивність. Безпека ІК
відображає рівень захисту власності
усіх структурних елементів ІК, що ви�
ражається у часі їх використання. Кон�
курентоздатність та безпека ІК, будучи
одночасно похідними ІК і факторами,
які безпосередньо впливають на страте�
гічну ефективність підприємства, фор�
муються під впливом характеристик ІК,
серед яких виокремлюємо такі:

— дохідність ІК відображає можли�
вий приріст доходу машинобудівного

Рис. 1. Система управління ІК машинобудівного підприємства
(авторська розробка)
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формування потреб споживачів;
— інноваційність ІК віддзеркалює

вплив ІК на інноваційні процеси, пере�
озброєння основних фондів та онов�
лення організаційно�виробничих про�
цесів, а також інноваційний розвиток
машинобудівного підприємства. Інно�
ваційність людського капіталу вира�
жається в новаторській і креативній
властивості знань працівників, які є
джерелом винаходів та інновацій.
Інноваційність структурного капіталу
ІК виявляється через формування і ре�
зультативне функціонування інновац�
ійно�орієнтованої організаційної
структури, застосування новітніх тех�
нологій у виробничому процесі, роз�
виток і оптимізацію інноваційного
процесу, впровадження соціально�
спрямованих мотиваційних програм.
Інноваційність ринкового капіталу
прослідковується через якісний зво�
ротний зв'язок комунікаційного про�
цесу підприємства із зовнішнім сере�
довищем, дослідження потреб цільо�
вої аудиторії, її спрямованості і готов�
ності споживати інновації, а також
через рівень цінності отриманої
інформації (% продаж інноваційної
продукції) для визначення головних
критеріїв потенційних інновацій та
планування інноваційного процесу;

— адаптивність ІК показує рівень
втрати цінності ІК у результаті зміни
ринкової ситуації, тобто здатність його
структурних елементів володіти запа�
сом готовності до можливого викорис�
тання при зміні середовища функціо�
нальних обов'язків елементу. Адап�
тивність людського капіталу передбачає
активне різностороннє і багатофунк�
ціональне використання персоналу,
його знань, навичок і досвіду, а також
вироблення нового типу мислення і спо�
собу роботи, здатного швидко і з
мінімальними затратами часу адаптува�
тись до змін. Структурний капітал з ри�
сами адаптивності включає наявність
гнучкої, універсальної організаційної
структури (дивізійна, матрична тощо),
готової до перебудови і диверсифікації
відповідно до впровадження нових видів
продукції чи послуг. Адаптивність рин�
кового капіталу ІК відображаються на
способі проведення маркетингових дос�
ліджень та побудові маркетингових
стратегій, розробці і виведенні на ринок
брендів не одного продукту, а певних
груп продуктів з врахуванням майбутніх
потенційних змін;

— контрольованість ІК характери�
зує аудит, контроль та регулювання
процесу  й результатів експлуатації
власного ІК підприємством. Людський
капітал та його контрольованість взає�
мопов'язані певним чином: рівень мо�
тивації та причетності працівників до
процесу прийняття рішень і загалом до
діяльності підприємства прямо про�
порційний рівню якості виконуваних
функцій працівниками, їх відданості
організації та зацікавленості в ефек�
тивному результаті. Контрольованість
структурного капіталу передбачає ав�
тономність, незалежність технологіч�
них рішень від технічних засобів і
зв'язків ззовні підприємства. Контро�
льованість ринкового капіталу — це
рівень прив'язаності споживачів до
організації, час співпраці із зовнішніми
контрагентами, питома вага постійних
клієнтів у загальній кількості клієнтів
підприємства, обсяг повторних поку�

Таблиця 1. Принципи управління ІК машинобудівного підприємства
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підприємства як результату експлуа�
тації нематеріального активу протягом
його життєвого циклу. Дохідність
людського капіталу підприємства вира�
жається як інтелектуальна властивість
працівників, їхня кваліфікація, рівень
освіти, розряд, знання, зв'язки, які ство�
рюють потенційну дохідність підприєм�
ства. Потенційна дохідність структур�
ного капіталу ІК виражається через
відповідність стратегічним цілям
підприємства інвестицій у структурний
капітал. Це яскраво видно у виборі спо�
собу автоматизації організаційно�ви�
робничих процесів, впровадженні
новітніх ІКТ, фінансуванні НДДКР,
інноваційного процесу, інновацій, за�
хисті інтелектуальної власності органі�
зації. Такі заходи оптимізують витрати,

автоматизуючи організаційно�виробни�
чий процес, впливаючи на зростання чи�
стого доходу, ринкової вартості і, як
наслідок, формування потенційної до�
хідності машинобудівного підприєм�
ства. Потенційна дохідність ринкового
капіталу виявляється через комунікації
і тісну кооперацією між підприємством
й зовнішнім середовищем (держоргана�
ми при сертифікації продукції, митни�
ми органами при експортуванні товарів
та імпортуванні комплектуючих й сиро�
вини, податковими органи при скла�
данні бухгалтерської звітності). На
рівень дохідності ринкового капіталу
підприємства впливають розміри і
відповідність інвестицій стратегічним
цілям у маркетинг, розвиток продукції,
товарних марок, брендів, дослідження і
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пок постійними клієнтами, кількість
відгуків і зауважень тощо;

— вартість ІК відображає суму
коштів, витрачених підприємством на
утворення ІК, його експлуатацію,
вдосконалення і захист від несанк�
ціонованого використання. Відповід�
но, кожен структурний елемент ІК має
свою вартість, яка виражається як су�
купні витрати на розвиток та функці�
онування певного елементу ІК.

Характеристики та їх відмінні особ�
ливості, які присутні у кожному структур�
ному елементі ІК, представлено у табл. 2.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи результати дос�

лідження, варто наголосити на до�
цільності переосмислення існуючих
підходів та інструментарію стратегіч�
ного управління машинобудівними
підприємствами. Враховуючи майбутні
прогнози і тенденції інноваційно�інте�
лектуального напрямку розвитку сус�
пільства, стратегічний аспект управлі�
ння повинен акцентуватись на інтен�
сивному розвитку інтелектуального ка�
піталу як потенційно стратегічного ак�
тиву і умови інноваційного поступу

вітчизняного машинобудівного
підприємства. З метою рекомендації
шляхів та інструментів вирішення дано�
го завдання у даній науковій статті
представлено авторське бачення
цілісної системи управління ІК маши�
нобудівного підприємства, зокрема
описано специфіку реалізації цієї сис�
теми через характеристику її ядра —
механізму функціонування ІК, його ха�
рактеристик, принципів функціонуван�
ня і управління. Особливий наголос
поставлено на взаємовпливі і взаємоо�
бумовленості розвитку ІК та створенні
стратегічної ефективності машинобуд�
івного підприємства, що виявляється
через ряд характеристик структурних
елементів ІК, які формують фактори
мікрорівня (конкурентоздатність та
безпеку ІК машинобудівного підприє�
мства), котрі, у свою чергу, створюють
стратегічну ефективність машинобуді�
вного підприємства.
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Рис. 2. Взаємозв'язок  характеристик ІК і стратегічної ефективності
машинобудівного підприємства (авторська розробка)

Таблиця 2. Характеристики структурних елементів ІК машинобудівного
підприємства
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