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У сучасних умовах розвитку економіки знань конкурентоспроможність
макросистем забезпечується через суспільне нагромадження та ефективне
використання інтелектуального капіталу. Економічний розвиток країн
досягається на основі відкритості суспільства до нових знань та інформації; через здатність економіки ефективно переробляти наявні знання
та продукувати нові.
Метою статті є встановлення залежності між конкурентоспроможністю
та процесним капіталом (складовою інтелектуального капіталу). Завдання
статті полягає у підтвердженні наявності залежності складових інтелектуального капіталу та в кількісному вимірюванні її ступеня.
У статті розглянуто сучасні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу, що віддзеркалюють зв'язок інтелектуального капіталу
зі створенням нової вартості та з одержанням позитивного кінцевого
фінансового результату. Запропоновано методику аналізу конкурентоспроможності через факторний вплив чинників, що її визначають
(інтелектуальний капітал та його складові). Використовуючи зведені дані
індексів складових національного інтелектуального капіталу 40 країн
світу (за методикою К. Лін та Л. Едвінсона), побудовано математичну
модель взаємозв'язку процесного капіталу (у складі якого основним елементом є конкурентоспроможність) з усіма іншими складовими інтелектуального капіталу. Багатофакторна кореляційно-регресійна модель зв'язку
підтвердила, що на конкурентоспроможність країни опосередковано,
через вплив процесного капіталу, впливають усі інші елементи інтелектуального капіталу: людський, ринковий, фінансовий та капітал відновлення.
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