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"Основні підходи до формування інтелектуального капіталу: зміст
та роль в інноваційному розвитку підприємства"
Інноваційна діяльність є необхідною умовою розвитку будь-якої
галузі економіки. Забезпечення формування інтелектуального капіталу є
основою інноваційної діяльності, а результатом його ефективного
використання – комерціалізація з метою отримання прибутку. Зростання
ролі інтелектуального капіталу як чинника інноваційного розвитку робить
його одним із пріоритетних об'єктів управління. Тому проблеми
управління інтелектуальним капіталом стають усе більш актуальними
для суб'єктів усіх видів економічної діяльності та держави, адже саме
рівень інтелектуального капіталу обумовлює їх конкурентні позиції та
переваги.
Метою статті є визначення особливостей формування та сучасного
тлумачення інтелектуального капіталу як чинника інноваційного розвитку
з урахуванням праць зарубіжних та українських науковців. Проведено
аналіз існуючих визначень сутності інтелектуального капіталу у вузькому
та широкому сенсі. У вузькому сенсі під інтелектуальним капіталом
розуміють активи підприємства, які становлять сукупність знань його
персоналу і результат втілення цих знань в інших неосяжних активах:
внутрішньофірмових структурах, клієнтському капіталі. У широкому сенсі
інтелектуальний капітал – це сукупність усіх неосяжних активів підприємства, у тому числі тих, які не є результатом розумової діяльності.
Розглянуто підходи до визначення категорії "інтелектуальний
капітал" та виділено ключові, серед них: структурний, що базується на
розгляді інтелектуального капіталу як сукупності складових, та
результатний, що базується на розгляді інтелектуального капіталу як
результату, здатності до покращення характеристик підприємства,
приросту конкурентних переваг. Визначено складові інтелектуального
капіталу, які мають послідовний характер: інтелектуальні ресурси,
інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал. Через зв'язок
інтелектуального капіталу з інтелектуальним потенціалом простежено
роль інтелектуального капіталу в процесах інноваційного розвитку.
Інтелектуальний потенціал підприємства включає всі наявні інтелектуальні елементи (ресурси, активи), які надають певні можливості
інноваційного розвитку.

На підставі проведеного дослідження сформоване авторське
тлумачення інтелектуального капіталу. Запропоновано структурнологічну схему формування інтелектуального капіталу, яка зазначає межі
подальшого дослідження проблемних питань активізації інноваційного
розвитку підприємства.
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