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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ 
КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Зростання ролі інтелектуального капіталу як чинника 

інноваційного розвитку робить його одним із пріоритетних об’єктів 
управління. Так, ключовим напрямком наукових досліджень щодо 
пошуку ефективних шляхів управління інтелектуальним капіталом 
підприємства в умовах глобальної конкуренції є розроблення 
теоретичних засад побудови його організаційно-економічного 
механізму. 

Основи організаційно-економічного механізму управління 
інтелектуальним капіталом підприємства досліджено в наукових 
працях таких вітчизняних вчених, таких як О.В. Кендюхов, О.В. Чала, 
М.В. Найдьонова, О.В. Громова, І.В. Паламарчук та інші. Однак 
незважаючи на велику кількість наукових досліджень, єдиного підходу 
щодо формування механізму управління інтелектуальним капіталом 
промислового підприємства не існує. 

Організаційно-економічний механізм управління 
інтелектуальним капіталом підприємства запропоновано розглядати як 
систему взаємозв’язків між економічними суб’єктами, яка визначає 
основні напрями управлінських впливів та сприяє процесам його 
формування, відтворення, ефективного використання та накопичення з 
метою забезпечення підприємству конкурентних переваг на ринку. 
Головним завданням даного механізму є забезпечення формування, 
ефективного використання і відтворення інтелектуального капіталу, 
яке реалізується за допомогою мотиваційного інструментарію. 

Ефективність механізму управління інтелектуальним капіталом 
багато в чому залежить від вибору оптимальної стратегії, який 
повинен ґрунтуватися на оцінці рівня наявного інтелектуального 
капіталу. 

В системі управління інтелектуальним капіталом його оцінка 
відіграє ключову роль у визначенні конкурентних позицій на ринку. 
Вона дозволяє ідентифікувати інтелектуальні активи підприємства, 
дослідити їх стан, ступінь придатності і використання у виробничому 
процесі, і в той же час, виявити сильні і слабкі місця.  

Очікуваними результатами впровадження системи управління 
інтелектуальним капіталом є створення необхідної інформаційно-
аналітичної бази для вирішення практичних питань стратегічного 
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розвитку підприємства. Активізація наукових досліджень у напрямку 
розробки організаційного механізму щодо моніторингу 
інтелектуального капіталу є одним із ключових завдань, вирішення 
якого потребує створення методології стратегічного управління 
інтелектуальним капіталом сучасного підприємства. З метою 
підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств 
необхідно активізувати постійний управлінський вплив, що буде 
базуватись на інноваційній основі та факторах формування 
інтелектуального капіталу. 

Концептуальна схема процесу формування, використання, 
відтворення, накопичення інтелектуального капіталу представлена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. – Концептуальна схема формування, використання, відтворення 
і накопичення інтелектуального капіталу 

 
Таким чином, інтелектуальний капітал є результатом 

використання інтелектуального потенціалу в виробничо-комерційній 
діяльності підприємства.  
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