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ENTERPRISES

Анотація. Обґрунтовано необ-
хідність використання інтелек-
туальних ресурсів підприємст-
ва, які створюються та функ-
ціонують у зовнішньому сере-
довищі, з метою реалізації стра-
тегічних намірів, формування
стійких конкурентних переваг
та потенційних можливостей роз-
витку сучасних підприємств.
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Summary: Substantiated neces-
sity of using intellectual re-
sources of the enterprise, that
are created and function in the
external environment, in order to
implement the strategic inten-
tions, formation of sustainable
competitive advantages and po-
tential possibilities of develop-
ment of modern enterprises.
Key words: intellectual re-
sources, external environment,
competitive advantage, strategy
development, market value of
the enterprise.

Сучасні умови конкурентної економіки вимагають від більшо-
сті підприємств якісно нових рішень щодо ефективного розвитку
у довгостроковій перспективі. Посилення кризових явищ в еко-
номіці України вимагає вдосконалення процесів менеджменту,
зумовлює пошук нових інноваційних підходів до управління з
метою формування потенційних можливостей розвитку та збіль-
шення результативності функціонування підприємств.
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Пріоритетною складовою менеджменту сьогодні стає ефекти-
вне управління інтелектуальними ресурсами, а саме їх багатовек-
торний вплив на процеси створення ринкових переваг, реалізації
стратегічних намірів і збільшення ринкової вартості суб’єктів го-
сподарювання з використанням інтелектуальних ресурсів. В умо-
вах динамічних змін зовнішнього середовища вітчизняних під-
приємств, потребують розв’язання проблемні питання, які
пов’язані з управлінням інтелектуальними ресурсами підприємс-
тва в ринковому середовищі, з розробкою інноваційних концеп-
цій їх розвитку та оцінювання ефективності.

Актуальність вирішення проблемних аспектів управління та
використання інтелектуальних ресурсів зумовлюється важливіс-
тю забезпечення стійких конкурентних переваг та адаптації до
динамічних змін зовнішнього середовища. Також безперечним є
багатовекторний і вагомий вплив інтелектуальних ресурсів на ре-
зультативність діяльності підприємств, формування ринкових
переваг, реалізації стратегічних намірів і збільшення ринкової
вартості суб’єктів господарювання. Дослідженню методичного
інструментарію управління інтелектуальними ресурсами присвя-
чено ряд робіт П. Друкера, Т. Давенпорта, Л. Прусака, Б. Лев,
А. Гапоненко, О. Б. Бутнік-Сіверського, О. Кендюхова, Р. Швай-
са, І. Р. Рейлі, І. М. Рєпіної, А.Н. Козирєва, Г. О. Швиданенко
та ін. [1—8]. Разом з тим, доводиться констатувати відчутний
брак системних досліджень ряду питань щодо забезпечення ком-
плексного ефективного управління тією частиною інтелектуаль-
них ресурсів, які формуються та функціонують в умовах ринку.

Тому в роботах учених значну увагу приділено вирішенню
проблемних питань комплексного управління сукупністю інтеле-
ктуальних ресурсів у зовнішньому середовищі, обґрунтування
методичних і прикладних засад щодо ефективного їх викорис-
тання. Встановлено, що «інтелектуальні ресурси», є багатогран-
ним комплексним поняттям, що характеризує здатність продуктів
інтелектуальної діяльності формувати та розширювати потенцій-
ні можливості підприємства за рахунок їх унікальності та забез-
печувати стійкі конкурентні переваги у довгостроковій перспек-
тиві.

Узагальнення наукових підходів учених щодо класифікації ін-
телектуальних ресурсів і джерел їх формування дозволило зроби-
ти висновок про доцільність виокремлення ринкової частини ін-
телектуальних ресурсів, тобто виділити та згрупувати ті
інтелектуальні ресурси, які створюються та ефективно функціо-
нують тільки в умовах ринку, з метою створення кумулятивного
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ефекту від їх використання. Ринкові інтелектуальні ресурси під-
приємства розглядаються як еквівалент ринкового інтелектуаль-
ного капіталу, що дає можливість розкрити економічний зміст
цих категорій.
Ринковий інтелектуальний капітал (РІК) — це економічна

категорія, яка характеризує здатність сукупності окремих складо-
вих інтелектуальних ресурсів, які створюються і функціонують в
умовах ринку, забезпечувати стійкі конкурентні переваги та збіль-
шувати ринкову вартість суб’єктів господарювання. Це такі еле-
менти інтелектуальних ресурсів, як ділова репутація (гудвіл), то-
рговельна марка (бренд), компетенції та інформаційне забезпе-
чення, клієнтський капітал.

Слід зауважити, що під впливом факторів зовнішнього і внут-
рішнього середовища компаній, ефективність використання рин-
кових інтелектуальних ресурсів визначається у порівнянні із ана-
логічними ресурсами в умовах ринку, які в процесі свого
залучення до виробничої діяльності суб’єктів господарювання
створюють додану вартість та забезпечують прибутковість.

Сучасні ринкові тенденції потребують обґрунтованості, цілес-
прямованості та узгодженості управлінських рішень, формування
конкурентоспроможної стратегії розвитку, поглиблення маркети-
нгових досліджень, використання аналітичних підходів до оці-
нювання діяльності підприємства тощо. Таким чином необхідним
є використання сучасних інструментів конкурентної боротьби, а
саме інтелектуальних ресурсів зовнішнього середовища, поєдна-
них у системі ефективного управління РІК з метою зміцнення
ринкових позицій, збільшення частки ринку, заохочення спожи-
вачів, максимізації прибутку та вартості підприємства в цілому.
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Анотація. Визначено концеп-
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У процесі реформування системи економічних відносин про-
тягом останніх років кризові явища в Україні охопили увесь гос-
подарський комплекс держави, більшість галузей залишаються
високовитратними та низькоефективними, зокрема і бурякоцук-
ровий комплекс АПК, від якого значною мірою залежить продо-
вольча та енергетична безпека держави. Тому концепція її пода-
льшого розвитку повинна ґрунтуватися на необхідності
прискореної адаптації вітчизняного цукробурякового виробницт-
ва до умов світового ринку.

Разом з тим, постає необхідність розробки комплексу заходів
щодо підвищення ефективності функціонування ринку цукру,




