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Зі схеми видно, що конкурентоспроможність, з одного боку,
забезпечується конкурентними перевагами та конкурентним по-
тенціалом підприємства, а з іншого, вимагає розроблення та ре-
алізації ефективної конкурентної стратегії. Для успішного досяг-
нення обраної конкурентної позиції потрібно використовувати
всі можливі інструменти, яким володіє підприємство. Таким ін-
струментом, зокрема є конкурентна стратегія, що включає в себе
ретельно розроблену програму заходів, які мають бути реалізова-
ні підприємством з метою досягнення вигідної конкурентної по-
зиції на ринку та адаптації до впливу зовнішнього середовища.
Конкурентна позиція в свою чергу дозволяє завоюванню най-
більшого конкурентного статусу на ринку в процесі конкурент-
ного суперництва.
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Нова система свiтогосподарських зв’язкiв, основою якої є роз-
винена інфраструктурна інформація, економiка знань, iнтенсив-
ний розвиток науки, техніки і технологiй, змушує генерувати
новi джерела конкурентних переваг та економiчної ефективностi
діяльності сучасних підприємств. Людський потенцiал, знання,
інфраструктурні та ринкові активи стають прiоритетом розвитку
підприємств. Саме iнвестицiї у нематерiальні, неявні активи та
ефективне їх використання сьогоднi є ключовою запорукою кон-
курентоспроможності підприємства.
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Значний науковий внесок у дослідження теоретичних і прак-
тичних проблем формування і розвитку інтелектуального капіта-
лу зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, науковці, економісти:
Е. Брукінг, Є. Дихтль, Дж. Гелбрейт, Ф. Котлер, К. Е. Лінн, Дж. Май-
єрс, Т. Нільсон, Д. Огілві, Т. Стюарт, Г. Багієв, В. Базилевич,
О. Гевко, А. Гальчинський, С. Ілляшенко, В. Іноземцев, Д. Ко-
зейчук, А. Козирев, А. Лаут, А. Леоніденко, Н. Моісеєва, С. Мос-
калюк, В. Перція, А. Стась, О. Шевченко, Т. Якубова та ін.

Разом з тим, теоретичного узагальнення та поглибленого ана-
лізу і дотепер потребують наукові підходи до формування та реа-
лізації ефективних стратегій розвитку інтелектуального капіталу
(чи окремих його складових); урахування ефективності викорис-
тання інтелектуального капіталу при оцінюванні конкурентосп-
роможності підприємства; формування системного бачення інте-
лектуальних активів; розвитку науково-практичної бази, яка є
результатом дослідження впливу цих активів на конкретні ре-
зультати діяльності підприємств і управління ними.

При сучасному рівні розвитку суспільства підвищення конку-
рентоспроможності підприємства є одним із найважливіших зав-
дань, від вирішення якого залежить ефективність та успішність
його діяльності. Конкурентоспроможність підприємства — це
спроможність досягати поставлених цілей за наявності певних
конкурентних переваг й усвідомлення їх цінності споживачем. Є
два основні види конкурентних переваг — низькі витрати та ди-
ференціація. Тобто, компанія може отримати конкурентні пере-
ваги як ціновими, так і неціновими методами. Інструментом ці-
нового методу є спроможність підприємства розробляти, випус-
кати, просувати та продавати продукцію з меншими витратами,
що дозволяє встановлювати нижчі, ніж у конкурентів ціни. Неці-
нові методи спрямовані на підвищення споживчої вартості про-
дукції; їх складніше скопіювати, що дозволяє досягти довгостро-
кових переваг над конкурентами. Отже, основою успіху підпри-
ємства у конкуренції є його ресурси та компетенції. Саме вони
лежать в основі формування конкурентних переваг і забезпечен-
ня конкурентоспроможності. Узагальнення поглядів провідних
учених у галузі управління конкурентоспроможністю підпри-
ємств і аналіз діяльності окремих вітчизняних підприємств пока-
зали, що формуванню ефективної конкурентної стратегії повинна
передувати оцінка конкурентоспроможності підприємства. Це
має бути саме комплексна оцінка, яка включає всі основні харак-
теристики діяльності підприємства. Проте, оскільки за останні
роки акценти стосовно значущості факторів конкурентоспромож-
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ності зміщуються від матеріальних до нематеріальних, варто,
здійснюючи комплексну оцінку, враховувати ефективність вико-
ристання інтелектуального капіталу (чи його окремих складових)
як одного із найважливіших факторів конкурентоспроможності
підприємства. При формуванні стратегії розвитку інтелектуаль-
ного капіталу необхідно дотримуватись таких етапів, які можна
подати у вигляді певної алгоритмічної структури, що складається
з таких елементів :

— аналіз ринку (сегментація, оцінка місткості ринку і його
сегментів, динаміка ринку, аналіз конкуренції і т. д.);

— аналіз внутрішнього середовища підприємства (в т. ч. ау-
дит інтелектуального капіталу);

— формування альтернативних стратегій розвитку інтелекту-
ального капіталу підприємства та вибір найприйнятнішої альтер-
нативи;

— оцінка вартості інтелектуального капіталу;
— реалізація обраної стратегії та оцінка конкурентоспромож-

ності підприємства.
Отримані результати дослідження, які висвітлені у даній стат-

ті, поглиблюють теоретико-методологічні та методичні основи
управління інтелектуальним капіталом підприємства в частині
формування і реалізації стратегії розвитку інтелектуального капі-
талу з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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