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РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПОДОЛАННІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ КРИЗИ

Постановка проблеми. В умовах фінансово-економічної кризи для більшості країн виникла 
необхідність в перегляді існуючих і формуванні нових стратегічних напрямів розвитку. В період 
формування постіндустріального суспільства важливу роль в підтримці економічного розвитку мають 
інтелектуальні ресурси. Рівень інтелектуального капіталу є одним із основних чинників, що впливають на 
економічний розвиток країн, регіонів і окремих підприємств. Актуальність дослідження обумовлена 
недостатньою теоретичною розробленістю поняття інтелектуальний капітал і безумовною значущістю 
результату реалізації інтелектуального капіталу мікро- і макроекономічними суб'єктами на практиці в ході 
подолання соціально-економічних наслідків кризи. Це стало причиною вибору напряму дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення і дослідження категорії «інтелектуальний 
капітал» розпочалось наприкінці минулого століття. Серед наукових досліджень, що висвітлюють 
розробку загальних проблем, пов’язаних з інтелектуальним капіталом, слід назвати праці таких 
дослідників: В. Базилевич, Е. Брукінг, В. Геєць, А. Гриценко, Л. Едвінсон, О. Кендюхов, А. Колот, 
В. Мандибура, Ю. Пахомов, К.-Е. Свейбі, Л. Федулова, А. Чухно та ін. Але інтелектуальний капітал має 
вагоме значення для подолання кризових явищ і розвитку економіки, що в сучасних умовах потребує 
проведення окремого дослідження.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування аспектів активізації 
важливості і значущості інтелектуального капіталу для подолання наслідків світової фінансової кризи і 
реалізації стратегії розвитку України в умовах загострення конкуренції на внутрішньому і світовому ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах інтелектуальний капітал та 
інтелектуальна праця є основними чинниками виробництва, ефективності і розвитку в економіках 
більшої частини країн світу, де основним джерелом добробуту нації на сьогодні є результат 
інтелектуальної діяльності. Стратегічні напрями розвитку країн при цьому базуються на становленні 
інноваційної моделі розвитку, в якій підвищується значення інтелектуальної складової інноваційного 
потенціалу. Результативність і ефективність реалізації інноваційних проектів істотно залежать від 
політичних, фінансово-економічних та інтелектуальних чинників. При цьому впровадження інновацій 
повинне ґрунтуватися на передбаченні наслідків їх впливу на економіку.

Формування в Україні економіки інноваційного типу можливо при розвитку і удосконаленні 
стосунків у сфері управління інтелектуальною власністю згідно зі світовими тенденціями, а також 
впровадження сучасних підходів в економіці і маркетингу інтелектуальної власності. Більшість країн 
ставлять завдання акумулювати потужний інтелектуальний капітал і завершити перехід до 
постіндустріального суспільства, заснованого на знаннях, інформаційних технологіях та інноваціях. 
Перехід до інформаційного суспільства в Україні передбачає переміщення інформації, знань і навиків 
в основу економічного розвитку країни.

Необхідність подолання кризи і виходу на новий рівень розвитку обумовлюють необхідність 
усвідомлення того, що невикористані резерви і оптимальні напрями для ефективного розвитку України 
знаходяться в межах визнання теорії інтелектуального капіталу і впровадження її основних положень 
у практичну господарську діяльність. Формування цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної 
власності зможе істотно збільшити прибуток українських підприємств і надати нові джерела 
наповнення державного бюджету. У сучасній економіці, на думку учених, головна роль належить 
вартості, створеній знаннями, а інтелектуальна власність перетворюється на товар. Економічні 
стосунки інтелектуальної власності виникають за умови, що результати інтелектуальної діяльності 
стають об'єктами комерціалізації, а комерціалізація інтелектуальної власності в ринкових умовах 
передбачає розглядати інтелектуальну власність і як товар, і як капітал [3, с. 21]. Тому можна 
розглянути наступну схему участі інтелектуального капіталу в економічному розвитку суб'єкта 
господарювання (рис. 1).

Основна мета будь-якого підприємства – отримання прибутку, що в умовах ринку багато в чому 
визначається наявністю конкурентних переваг. У нинішніх умовах підвищити конкурентоспроможність 
підприємства і його продукції можливо за наявності і грамотному управлінні інтелектуальним 
капіталом. Учені визначають інтелектуальний капітал, як особливе з'єднання людського капіталу 
(реальні і потенційні здібності, а також відповідні практичні навики працівників компанії) і структурного 
капіталу (зв'язки із споживачами (бізнес-процеси, бази даних, бренди й ІТ-системи) [9, с. 72]. При 
цьому   дослідники   відзначають   особливі   можливості   інтелектуального   капіталу   істотно   впливати на
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здобуття конкурентних переваг шляхом підтримки інших джерел забезпечення 
конкурентоспроможності [1, с.36; 2, с. 18; 7]. Створення інтелектуального товару і виробництво 
продукції з інтелектуальною складовою забезпечить підприємству особливе положення на ринку, що, 
у свою чергу, дозволить отримати додатковий прибуток. Вкладення власних інвестицій в людський 
капітал замкне цей ланцюжок і забезпечить організації безперервний процес розвитку.

Рис. 1. Інтелектуальний капітал в схемі економічного розвитку господарюючого суб'єкта

На перший погляд, в умовах кризи реалізація концепції управління інтелектуальним капіталом є 
нереальною. Проте, слід зазначити, що інтелектуальний капітал має особливості, які є перевагою для 
його використання в періоди кризи. Зокрема, інтелектуальний капітал є нематеріальним ресурсом, 
який забезпечує матеріальне виробництво і зменшує його матеріалоємність. Інтелектуальний капітал 
має невичерпний характер, тобто він не споживається унаслідок використання. Мультиплікативний 
характер інтелектуального капіталу виявляється в можливості його використання необмеженим 
числом користувачів [3, с. 85]. При цьому інтелектуальний капітал забезпечує високу ефективність, 
якщо матеріальні активи менші [8, с. 296]. Тому заміна матеріальних ресурсів інформаційними, 
людськими й інтелектуальними ресурсами дає значні економічні результати.

В умовах кризи лише знання залишаються умовно невичерпним ресурсом і є економічним 
ресурсом створення і впровадження інновацій. Стратегія розвитку економіки повинна ґрунтуватися на 
знаннях і не обмежуватися інвестиціями в людський капітал, а передбачати залучення інвестицій в 
процеси акумуляції і використання знань з метою трансформації нематеріальних активів в матеріальні 
досягнення [5; 6]. Проте при цьому слід враховувати те, що інтелектуальна сфера економіки найменш 
пристосована до ринкових умов, тому важливу роль тут слід надати державному регулюванню. 
Зокрема, саме на державному рівні пріоритетним напрямом економічної політики необхідно визнати 
формування потужного інтелектуального капіталу, здатного не лише прискорити подолання наслідків 
кризи, але і забезпечити розвиток економіки в довгостроковому періоді.

Вирішення проблем в економічній, фінансовій, політико-правовій і технологічній сферах 
української економіки можливо в рамках впровадження організаційно-економічного механізму 
управління інтелектуальним капіталом, основними складовими якого можуть бути: наукове 
обґрунтування ролі інтелектуального капіталу в подоланні кризових явищ і розвитку економіки в 
майбутньому; активізація інноваційної діяльності вітчизняних виробників; державне інвестування 
процесів формування інтелектуального капіталу нації; інтеграція в світовий інноваційний простір; 
формування стабільної нормативно-правової бази управління інтелектуальною власністю.

Світовий досвід показує, що ефективне залучення до господарського обороту результатів 
інтелектуальної діяльності і розвитку інноваційних процесів в економіці практично є неможливим без 
реалізації заходів прямої (кредити, фінансування) і непрямої (податкові пільги) державної підтримки 
[4]. Слід зазначити, що процес реалізації організаційно-економічного механізму управління 
інтелектуальним капіталом має охоплювати всі рівні економіки: держава, регіони, галузі, підприємства. 
Лише в умовах системного підходу до впровадження складових даного механізму можливе здобуття 
позитивного, гарантованого і довгострокового результату. Існують національні особливості моделей 
передачі технологій з наукового сектора в сектор виробництва, які обумовлені культурною, політичною 
і фінансовою ситуацією. Проте всі уряди об'єднує прагнення створити ефективний механізм освоєння 
нових знань, який базується на наданні підтримки службам передачі технологій.

Важливою є активізація діяльності регіональних центрів науково-технічної і економічної 
інформації з метою надання фізичним і юридичним особам інформаційних і консультаційних послуг з 
питань інтелектуальної власності. Економічне відродження і зростання вітчизняного виробництва 
повинні базуватися на науково обґрунтованій економічній політиці у сфері використання
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інтелектуального потенціалу, спрямованій на створення необхідних умов для стабільного 
примноження і розвитку інтелектуальної власності, як однієї з прогресивних форм економічних 
стосунків в ринкових умовах.

Висновки з проведеного дослідження. Інтелектуальний капітал є чинником досягнення 
довгострокових стратегічних цілей мікро- і макроекономічних суб'єктів. Проте його розвиток в 
економіці України відбувається в умовах кризи, нестабільності влади і недосконалості інституційної 
складової. При цьому слід зазначити, що подолання соціально-економічних наслідків кризи і 
орієнтація національної економіки на інноваційну модель розвитку неможливі без усвідомлення 
необхідності прикладання відповідних зусиль до процесу формування і використання 
інтелектуального капіталу. Невід'ємною частиною конкурентних ринкових відносин в сучасному світі є 
спрямування політики держави і окремих господарюючих суб'єктів на комерційне освоєння результатів 
інтелектуальної діяльності. В умовах кризи саме інтелектуальний капітал, завдяки його особливим 
властивостям (невичерпний, нематеріальний, мультиплікативний), здатний створити умови для 
оздоровлення економічних процесів і переходу економіки на новий рівень розвитку.
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Анотація
Розглянуто передумови формування в Україні економіки інноваційного типу. Доведено 

важливість інтелектуального капіталу для подолання наслідків фінансово-економічної кризи та 
розвитку окремих суб'єктів господарювання. Визначено основні складові організаційно-економічного 
механізму управління інтелектуальним капіталом.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальні ресурси, фінансово-економічна 
криза, економіка інноваційного типу.

Аннотация
Рассмотрены предпосылки формирования в Украине экономики инновационного типа. 

Доведена важность интеллектуального капитала для преодоления последствий финансово- 
экономического кризиса и развития отдельных субъектов хозяйствования. Определено основные 
составляющие организационно-экономического механизма управления интеллектуальным 
капиталом.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальные ресурсы, финансово- 
экономический кризис, экономика инновационного типа.

Annotation
The paper considers the prerequisites of forming the innovation-oriented economy in Ukraine. The 

author proves the importance of the intellectual capital for improving the aftereffects of the financial and 
economic crisis, as well as for the development of particular economic entities. The author also determines 
the basic components of the organizational and economic mechanism of managing intellectual capital.

Key words: intellectual capital, intellectual resources, financial and economic crisis, innovation- 
oriental economy.
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