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Стаття присвячена дослідженню основ формування інтелектуальної власності підприємств. Розглянуто класифікацію чин-
ників, що впливають на процеси формування інтелектуальної власності за основними ознаками. Досліджено вплив основних 
чинників на формування інтелектуальної власності.
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Постановка проблеми. Функціонування вітчиз-
няних підприємств відбувається сьогодні у складних 
економічних умовах, посилених впливом кризових 
явищ. Для багатьох підприємств постає питання 
щодо можливості подальшого існування в конку-
рентному ринковому середовищі. Нагальним завдан-
ням є переорієнтація підприємства на ефективні 
напрямки діяльності та пошук нових джерел при-
бутку. Формування інтелектуальної власності є від-
носно новим напрямком діяльності для українських 
підприємств. Проте уже сьогодні підприємства, які 
активно створюють і застосовують у виробничих про-
цесах об'єкти права інтелектуальної власності і під-
вищують внаслідок цього технічний рівень виробни-
цтва та якість продукції, мають суттєві конкурентні 
переваги на ринку, що є основою зростання ефектив-
ності їх діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням теоретичних та практичних аспектів фор-
мування інтелектуальної власності підприємств 
присвячені  наукові праці таких вітчизняних та зару-
біжних науковців, як В.Д. Базилевич, П.Т. Бубенко, 
Ю.М. Кузнєцов, П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, 
М.В. Вачевський, П.Г. Перерва, В.Г. Зінов, Г.В. Сміт, 
В.П. Тодосійчук, А.Ю. Шатранов, М.П. Войнаренко, 
Н.А. Пономарьов та ін. У своїх дослідженнях автори 
розглянули теоретичні аспекти сутності інтелектуаль-
ної власності та особливості управління процесами 
формування інтелектуальної власності підприємств. 
Разом з тим багато питань, пов’язаних з досліджен-
ням чинників, що впливають на формування інтелек-
туальної власності промислових підприємств в Укра-
їні, потребують поглибленого вивчення. 

Мета статті. Розробка класифікації основних чин-
ників формування інтелектуальної власності підпри-
ємств. Відповідно до зазначеної мети, завданнями 
дослідження є: аналіз категорії «чинники форму-
вання інтелек-туальної власності», її змісту та харак-
теристик; визначення груп чинників, що впливають 
на процеси формування інтелектуальної власності, 
та характеристика впливу кожної групи чинників.

Виклад основного матеріалу. Успішність процесів 
формування інтелектуальної власності підприємств 

залежить від багатьох чинників як внутрішнього, 
так і зовнішнього характеру. Для більш детального 
дослідження цього впливу необхідно розглянути сут-
ність самого поняття «чинник». 

Чинник, або фактор (від латинського слова 
factor – той, що робить, виробляє) – причина, 
рушійна сила якого-небудь явища, процесу або одна 
з необхідних його умов [1, с. 474; 2, с. 508]. С.І. Оже-
гов визначає чинник як суттєву обставину будь-якого 
процесу або явища [3, с. 508]. У словнику за редак-
цією А.Н. Азриляна чинник визначається як «… сут-
тєва обставина будь-якого явища, процесу, вихідні 
складові будь-чого» [4, с. 1168]. 

Необхідно відмітити, що поняття «чинник» як 
наукова категорія широко використовується у таких 
науках, як економіка, статистика, математика, соціо-
логія, психологія та ін. В кожній із зазначених наук 
дана категорія має своє специфічне значення. Так, 
в математиці існує наступне визначення категорії 
«чинник» – це кожне з чисел, які перемножуються, 
тобто співмножник в алгебраїчному виразі [5, с. 718]. 

У статистиці під чинниками розуміють «соціально-
економічні явища і процеси, пов'язані між собою, і це 
знаходить своє відображення у взаємозв’язку відпо-
відних показників. Одна із форм взаємозв'язку між 
економічними показниками полягає у тому, що багато 
з них можуть бути вираженими у вигляді добутку 
декількох інших показників» [6, с.370].  У «Статис-
тичному словнику» за редакцією М.А. Корольова 
наводяться наступні визначення категорії «чинник»:

•	 причина,	що	знаходиться	у	певному	логічному	
взаємозв'язку із наслідком (наприклад, технічний 
прогрес є важливим чинником підвищення продук-
тивності праці);

•	 числова	 величина	 (показник),	 який	 знахо-
диться у кількісно визначеному взаємозв'язку 
із іншим показником, який має назву результа-
тивного (показники – чинники називаються неза-
лежними змінними, а результативний показник – 
залежна змінна);

•	 внутрішня	 прихована	 причина,	 яка	 прита-
манна еволюції об'єкту та якій можна надати кіль-
кісне значення [7, с. 553]. 
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Дещо іншого значення набуває категорія «чин-
ник» в економічній науці. Часто відбувається ототож-
нення понять «чинник» та «чинник виробництва», що 
є наслідком впливу теорії «продуктивності капіталу» 
відповідно до якої кожен із чинників має фізичну про-
дуктивність та створює свою частину доходу [8, с. 80]. 

Західні дослідники К.Р. Макконел та С.Л. Брю 
під чинниками виробництва розуміють «… витрати, 
які включають використання праці, землі, машин, 
інструментів, будівель і сировини, які використову-
ються для виробництва продукції… Первинні вироб-
ничі чинники – праця, земля та капітал» [9, с. 22]. 

Найбільш повним, на наш погляд, є визначення 
В.І. Осипова, який вважає, що «під чинниками при-
йнято розуміти діючі сили, обставини, умови, вплив 
яких може призводити до зміни рівня будь-якого еконо-
мічного показника… Чинники і об'єкти їх впливу вира-
жаються конкретними економічними показниками. 
Показники, які виражають об'єкт впливу чинників, 
називаються  результативними, а показники, що вира-
жають чинники, – чинниковими… Чинники виступають 
безпосередніми носіями, втіленням об'єктивно існуючих 
в економіці причинних взаємозв'язків» [10, с. 136]. 

Дослідники виділяють дві основні класифіка-
ційні ознаки: зовнішні та внутрішні чинники, які 
впливають на формування інтелектуальної власності 
(інтелектуального потенціалу) підприємства [11–14]. 
До зовнішніх чинників, зокрема, відносять: поста-
чальників, конкурентів, споживачів та інших контр-
агентів; законодавчу базу щодо права інтелектуаль-
ної власності. До внутрішніх чинників відносяться 
наявність та ефективне використання інтелектуаль-
них ресурсів [11, с. 230; 12, с. 81]. На нашу думку, 
такий перелік чинників, особливо внутрішніх, є 
занадто узагальненим та розмитим (нечітким).

Інші дослідники виділяють три групи чинників, 
які впливають на інтелектуальний потенціал (інте-
лектуальну власність) підприємств за такими класи-
фікаційними ознаками:

•	 мікрофактори	 (чинники	 внутрішнього	 серед-
овища): економічний, технічний рівні виробництва; 
ступінь задоволеності працею; внутрішні колективні 
стосунки; рівень розвитку інтелектуального серед-
овища на підприємстві;

•	 макрофактори	 (чинники	 зовнішнього	 середо-
вища): становище підприємства на ринку; соціальне 
становище громадян у країні та стан громадської 
думки щодо діяльності колективу; законодавча база 
відносно прав інтелектуальної власності; 

•	 егофактори,	 які	 формуються	 під	 впливом	 як	
зовнішніх, так і внутрішніх факторів: емоційно-психо-
логічний стан особистості; середовище, в якому реалі-
зуються креативні здібності [15, с. 11; 16, с. 222–223].

Крім зазначених груп  чинників, деякі науковці 
пропонують усередині чинників зовнішнього серед-
овища виділити чинники прямої та непрямої дії, 
а у внутрішньому середовищі – чинники особистіс-
ного рівня (які впливають безпосередньо на праців-
ника) і організаційного рівня (впливають на фор-
мування інтелектуального потенціалу підприємства 
і цілому) [13, c. 193].

О.О. Дядюн вважає, що перелік зовнішніх та вну-
трішніх чинників може бути доповнений наступним 
чином. Так, до зовнішніх чинників, на думку дослід-
ника, доцільно також включити: стан ринку інтелек-
туальної власності, рівень освіти та розвиток науки 
у країні, державне стимулювання науково-іннова-
ційної діяльності. До внутрішніх чинників необхідно 
додати: наявність програм розвитку персоналу на 
підприємстві, рівень заробітної плати, розвиненість 
системи внутрішньої комунікації; наявність фінан-
сових ресурсів [17]. 

Результати опитування, проведеного нами на про-
мислових підприємствах Одеської області (всього 20 
підприємств) в 2015 р., наведені у таблиці 1. 

До основних чинників, які перешкоджають про-
ходженню інноваційних процесів та формуванню 
інтелектуальної власності фахівці більшості під-
приємств, відносять передусім обмеженість дже-
рел фінансування, значні витрати на реалізацію 
інноваційних проектів та високий рівень еконо-
мічного ризику.

Вважаємо доцільним розглядати усі чинники, які 
впливають на формування інтелектуальної власності 
підприємств у межах двох значних груп: зовнішні 
та внутрішні чинники. Узагальнення вищенаведених 
джерел інформації дозволяє нам виділити наступні 
групи чинників (рис. 1).

Чинники
Кількість 

підприємств, 
що вказують на 

негативний вплив 
конкретного чинника

Обмеженість джерел фінансування 20

Значні витрати на реалізацію інноваційних проектів 17

Високий рівень економічного ризику 15

Відсутність інформації про розробки конкурентів 12

Відсутність попиту на інноваційні розробки 12

Недосконалість законодавчої бази 12

Недоліки, пов'язані з інформаційним забезпеченням щодо створення та поширення об'єктів 
інтелектуальної власності

11

Відсутність кваліфікованого персоналу 10

Недосконалість мотиваційного механізму створення об'єктів інтелектуальної власності 10

Недоліки, пов'язані із закріпленням прав власності на об'єкти інтелектуальної власності 8

Недосконала система обліку об'єктів інтелектуальної власності 8

Відсутність технічної інформації 5

Інші причини 5
 Розроблено автором

Таблиця 1
Чинники, які перешкоджають проходженню інноваційних процесів 

та формуванню інтелектуальної власності
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Розглянемо детальніше виділені групи чинників. 
Зовнішні чинники впливу на формування інтелекту-
альної власності включають:

•	 політичні – стан економіки та політична ситу-
ація в країні; державна підтримка розвитку науко-
ємних галузей виробництва; наявність механізму 
трансферу технологій за кордон. Важливого значення 
набуває формування загальнодержавної інноваційної 
політики, спрямованої на підтримку пріоритетних 
галузей економіки, реалізацію загальнодержавних і 
регіональних інноваційних програм та державну під-
тримку раціоналізаторства і винахідництва. Кризові 
явища в економіці будь-якої країни, безперечно, ста-
ють гальмом як інноваційного розвитку економіки в 
цілому, так і процесів формування інтелектуальної 
власності на окремих підприємствах. Наслідком еко-
номічних негараздів є значне зменшення кількості 
потенційних інвесторів, обмеженість кредитування 
підприємств, зростання рівня політичних та еконо-
мічних ризиків, збільшення ступеню невизначеності 
результатів інноваційної діяльності;

•	 законодавчі – наявність відповідної законодав-
чої бази; забезпечення прав власності на об'єкти інте-
лектуальної власності; дієва система захисту прав та 
притягнення за порушення прав інтелектуальної влас-
ності; прозора та швидка процедура оформлення прав 
на об'єкти інтелектуальної власності. На сьогодні, як 
зазначають дослідники, також повинні бути законо-
давчо врегульовані питання взаємодії органів управ-
ління інноваційними процесами з міжнародними фон-
дами та організаціями [18, с. 9];

•	 науково-технічні – вплив науково-технічного 
прогресу; швидке оновлення технологій у наукоєм-
них галузях виробництва; постійне удосконалення 
інформаційних технологій; зростання вимог щодо 
постійного підвищення якості продукції. Інтегра-
ційні процеси в економіці України, орієнтація на 
європейські ринки збуту, відкритість вітчизняних 
ринків та посилення внутрішньої конкуренції потре-
бує від вітчизняних підприємств значних зусиль, 
спрямованих на удосконалення технологій вироб-
ництва, підвищення якості продукції та створення 
інноваційної продукції для здобуття значних конку-
рентних переваг;

•	 ринкові – рівень розвитку ринку інтелектуаль-
ної власності; індивідуалізація потреб споживачів; 
посилення конкуренції внаслідок входу на ринок 
іноземних компаній; зростання попиту на техноло-
гії, спрямовані на зниження собівартості продукції; 
орієнтація на унікальні продукти та послуги.

•	 Екологічні – світовий досвід 
показує, що сьогодні все більшим 
попитом на світових ринках корис-
туються екологічно-орієнтовані, без-
відходні технології та продукція, 
виготовлена із безпечних матеріалів. 
Завоювання значного сегменту ринку 
та набуття конкурентних переваг для 
вітчизняних підприємств в сучасних 
умовах господарювання також мож-
ливе лише за умов  впровадження 
таких технологій у власне виробни-
цтво. Крім того, трансфер технологій 
за кордон сьогодні також можливий 
за відповідності вітчизняних новіт-
ніх технологій світовим стандартам 
та вимогам екологічної безпеки.

До внутрішніх чинників форму-
вання інтелектуальної власності під-
приємств відносяться:

•	 економічні – прибутковість основних видів 
діяльності підприємства; наявність джерел інвесту-
вання інноваційних проектів; прибутковість комерці-
алізації об'єктів інтелектуальної власності; терміни 
окупності інвестування у створення об'єктів інте-
лектуальної власності; ефективний механізм оцінки 
вартості об'єктів інтелектуальної власності; система 
обліку об'єктів інтелектуальної власності; зростання 
ринкової вартості підприємства. Посилення кризо-
вих явищ у вітчизняній економіці, безумовно, нега-
тивно впливає на можливості підприємств реалізу-
вати перспективні інноваційні проекти, спрямовані 
на створення об'єктів інтелектуальної власності. Як 
правило, діяльність більшості підприємств в Укра-
їні низькорентабельна і орієнтована на просте від-
творення та виживання у складних ринкових умо-
вах. Однак така поведінка може мати успіх тільки 
у короткостроковій перспективі. Підприємства, орі-
єнтовані на довгострокову діяльність, повинні спри-
яти власному інноваційному розвитку, застосовувати 
новітні технології та виготовляти інноваційну якісну 
продукцію, що є запорукою підвищення конкуренто-
спроможності на ринках збуту;

•	 	 техніко-технологічні – технічний рівень 
виробництва; наявність дослідно-конструкторської 
бази (лабораторного та дослідного устаткування та 
ін.); можливість переналагоджування устаткування 
для виробництва нової продукції та її випробування. 
Рівень технічного забезпечення підприємства (устат-
кування, інструменти, технологічне оснащення, вну-
трішньовиробничий транспорт, механізація та авто-
матизація основних та допоміжних процесів), що 
відповідає сучасним світовим стандартам забезпечує 
ефективне проходження процесів формування інте-
лектуальної власності. А наявність лабораторного 
та дослідного устаткування дозволяє випробовувати 
і удосконалювати промислові зразки та технології; 

•	 організаційно-управлінські – ефективна інно-
ваційна політика підприємства; наявність струк-
турного підрозділу (відділ патентування та раціона-
лізаторства), який координує процеси формування 
інтелектуальної власності; удосконалення організа-
ційної структури підприємства; сприятливе творче 
середовище; орієнтація підприємства на постійні 
інноваційні зміни; активізація творчості шляхом про-
ведення семінарів, участі фахівців у конференціях; 
використання евристичних методів для вирішення 
інноваційних завдань. Керівництво підприємства 
повинно здійснювати цілеспрямовану інноваційну 
політику, орієнтовану на систематичне та планомірне 
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впровадження інновацій. Як зазначає Б. Твісс, інно-
ваційний розвиток підприємств напряму пов'язаний 
із творчістю та сприйняттям підприємством іннова-
цій, які часто розглядаються персоналом як загроза 
стабільності. Завдання керівництва полягає у вирі-
шенні конфліктів та створенні сприятливої атмос-
фери для реалізації інноваційних процесів [19]. Крім 
того, вважаємо, що виділення окремого підрозділу 
патентування та раціоналізаторства, спрямованого 
за організацію процесів формування інтелектуаль-
ної власності, суттєво підвищить відповідальність за 
проходження цих процесів, скоротить терміни їх реа-
лізації та сприятиме узгодженості діяльності усіх 
задіяних підрозділів і ефективності розвитку даного 
перспективного напрямку діяльності підприємства;

•	 кадрові та мотиваційні – наявність творчого 
персоналу, спроможного створювати об'єкти інте-
лектуальної власності; високий рівень кваліфікації 
персоналу; систематична перепідготовка персоналу; 
стимулювання винахідництва та раціоналізаторства; 
налагоджений мотиваційний механізм створення 
об'єктів інтелектуальної власності; дієва система від-
повідальності за порушення інноваційних процесів. 
На думку дослідників, важливого значення набу-
ває наявність загальної та індивідуальної відпові-
дальності за реалізацію інноваційних заходів. «Усі 
успішні проекти мали принаймні одного здібного та 
відданого справі лідера, який «проштовхував» їх. Не 
було жодного успішного проекту, за яким би не сто-
яла така особистість» [20]. 

•	 інформаційні – доступність інформації щодо 
патентів та винаходів у даній галузі виробни-
цтва в Україні та за кордоном; наявність інформа-
ції щодо розробок конкурентів; наявність фахів-
ців, орієнтованих на збір, систематизацію та аналіз 
науково-технічної та ринкової інформації; впрова-
дження внутрішньої інформаційної системи на рівні 
підприємства та його підрозділів. Важливим чинни-
ком успішної діяльності підприємств у вік інфор-
маційних технологій є, безумовно, безперешкодний 
доступ до необхідної інформації. Однак на держав-
ному рівні сьогодні відсутні спеціалізовані інформа-
ційні системи, орієнтовані на збір та систематизацію 
необхідної інформації за галузями виробництва, в 
сфері інноваційної діяльності тощо. Тому збір інфор-
мації та її аналіз залишається справою самого під-
приємства. Саме тому важливого значення набуває 
формування окремого патентного підрозділу на під-
приємстві, працівники якого повинні, у тому числі, 
систематизувати та аналізувати усю необхідну нау-
ково-технічну, ринкову та патентну інформацію в 
певній галузі діяльності.

Виділені нами групи зовнішніх та внутрішніх 
чинників сприяють проходженню процесів форму-
вання інтелектуальної власності вітчизняних підпри-
ємств. Їх аналіз на підприємствах дозволить зробити 
висновки щодо можливості та ефективності реаліза-
ції досліджуваних процесів, виділити «вузькі місця» 
та проблеми, які перешкоджають процесам створення 
та використання об'єктів інтелектуальної власності.

Висновки. Розглянуті існуючі підходи щодо 
визначення поняття «чинники» формування інтелек-
туальної власності. Визначені підходи щодо класифі-
кації основних чинників, що сприяють проходженню 
процесів формування інтелектуальної власності 
підприємств. За результатами проведеного нами 
опитування визначені основні чинники, які пере-
шкоджають проходженню інноваційних процесів 
та формуванню інтелектуальної власності, до яких, 
зокрема, відносяться: обмеженість джерел фінансу-

вання, значні витрати на реалізацію інноваційних 
проектів та високий рівень економічного ризику. В 
результаті проведеного дослідження нами були виді-
лені наступні групи чинників, що сприяють форму-
ванню інтелектуальної власності підприємств:

1. Зовнішні: політичні;  законодавчі; науково-
технічні; ринкові; екологічні.

2. Внутрішні: економічні; техніко-технологічні; 
організаційно-управлінські; кадрові та мотиваційні; 
інформаційні.

Аналіз виділених чинників дозволить зробити 
висновки щодо можливості та доцільності активі-
зації процесів створення об'єктів інтелектуальної 
власності на підприємстві. Результати даного дослі-
дження мають не тільки теоретичне, але і практичне 
значення. Їх застосування на промислових підпри-
ємствах дозволить удосконалити процеси управління 
інтелектуальною власністю. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці організаційно-економічного механізму фор-
мування інтелектуальної власності промислових під-
приємств.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТІВ КРЕАЦІЇ 
ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ РОЗВИТКОМ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

У статті досліджено теорію інтелектуального капіталу та доведено його вплив  на креацію вартості підприємства в умовах 
нової парадигми. Визначено вектори удосконалення методики оцінки ефектів креації вартості підприємства, які виникають на 
основі функціонування індивідуального інтелектуального капіталу. Запропоновано систему узагальнюючих і часткових показни-
ків, які відображають вплив  індивідуального інтелектуального капіталу на формування ефектів креації вартості підприємства. 
Обґрунтовано принципи побудови,  критерії та методику розрахунку показників, які використовуються для оцінки ефектів креації 
вартості підприємства та які мають інтелектуальне походження.
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вартість компетенції.

Собко О.Н. МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ КРЕАЦИИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫЗВАННЫХ 
РАЗВИТИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

В статье исследована теория интеллектуального капитала и доказано его влияние на креацию стоимости предприятия в 
условиях новой парадигмы. Определены векторы усовершенствования методики оценки эффектов креации стоимости пред-
приятия, которые возникают на основе функционирования индивидуального интеллектуального капитала. Предложена система 
обобщающих и частных показателей, отражающих влияние индивидуального интеллектуального капитала на формирование 
эффектов креации стоимости предприятия. Обоснованы принципы построения, критерии и методика расчета показателей, ис-
пользуемых для оценки эффектов креации стоимости предприятия, имеющих интеллектуальное происхождение.

Ключевые слова: индивидуальный интеллектуальный капитал предприятия, капитал компетенций, креация стоимости 
предприятия, индивидуальные компетенции, эффект креации стоимости предприятия, реальная стоимость компетенции, ин-
теллект-потенциальная стоимость компетенции.

Sobko O.M. MODERNIZATION OF ASSESSMENT METHODS IN BUSINESS VALUE CREATION EFFECTS CAUSED 
BY INDIVIDUAL INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT 

The theory of intellectual capital was investigated and its influence on business value creation under the conditions of a new para-
digm was proved. The vectors of improvement of assessment methods in business value creation effects based on an individual intel-
lectual capital were defined. The system of general and partial indicators showing the impact of an individual intellectual capital on the 
formation of business value creation effects was suggested. The principles of forming, criteria and calculating indicators methods used 
for assessment of intellectual business value creation effects were demonstrated.

Keywords: individual intellectual capital, capital competences, enterprise value creation, enterprise competencies, individual com-
petences, effect of enterprise value creation, actual value competence, intellect-potential competence value.

Постановка проблеми. Зміни умов господарю-
вання, спричинені переходом економіки на новий 
етап розвитку – еру знань та інформації, вимагають 
від суб’єктів господарювання покращення транспа-
рентності та еластичності,  підвищення інновацій-
ності та інтелектомісткості сучасних виробництв. 
Виконання цих амбітних завдань можна конструк-
тивно реалізувати лише на основі розвитку індивіду-
ального інтелектуального капіталу, який в сучасних 
умовах господарювання перетворився на ключовий 
ресурс креації вартості  підприємства. Поступ дослі-
джень у цій проблематиці інтегрує два поняття – 
індивідуального інтелектуального капіталу та кре-

ації вартості підприємства. Зважаючи на це, стає 
зрозумілим доцільність виділення їх архітектури та 
визначення взаємозалежностей. 

Ретроспективний погляд на проблематику індиві-
дуального інтелектуального капіталу дозволяє ствер-
джувати про її зародження із появою теорії людського 
капіталу в нобелістів Т. Шульца, який обґрунтував 
оцінку інвестицій в освіту та отриманих від них ефек-
тів [23, с. 126–129], назвавши складову набутих люд-
ський здібностей людським капіталом [24, с. 48]; та 
Г. Беккера, що дослідив доцільність інвестицій у під-
вищення кваліфікації тих напрямків, які впливають 
на функціонування ефективності підприємства  [25; 8]. 


