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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Щодня науковий прогрес обумовлює нові вимо�

ги до економічних знань. Не так до їхнього обсягу,
як до якості, що відображає імперативи прогресив�
ного господарювання.

Економіка заснована на знаннях існувала завж�
ди, а економіка знань тільки в умовах сьогодення
починає перетворюватися з "речі в собі" в "річ для
суспільства". Знання — це свідоме й цілеспрямова�
но актуалізована, узагальнена, систематизована,
структурована й скоординована інформація, що
являє собою перевірений практикою й відносно ре�
альний результат пізнання дійсності. Створення і
розвиток новітніх знань не може бути фрагментар�
ним: потрібна систематизована процедура їх фор�
мування й позиціонування в більш загальній системі
вже існуючих знань.

Поява концепції інтелектуального капіталу доз�
воляє систематизувати й об'єднати в узагальнюючу
економічну категорію персоніфіковані знання, сис�
тематизовані дані, інформаційні технології, програм�
не забезпечення, формалізовану інтелектуальну
власність тощо і створює легітимну основу для вжи�
вання терміна "інтелектуальна економіка". Сьогодні
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про стан речей можна судити досить точно: сучасна
економіка — це економіка, заснована на інтелекту�
альному капіталі та інтелектуальній праці [2, с. 9].

У силу розвитку прогресивних течій та напрямів
бізнесу, що вимагають постійно більшої розумової
уваги і знань, з'явилося поняття інтелектуальної еко�
номіки. На рівні господарюючого суб'єкта розгля�
дається, як її елемент, інтелектуальний капітал. В
свою чергу наявність інтелектуального капіталу є
конкурентною перевагою підприємства. Інтелекту�
альний капітал підприємства — це нагромаджена у
процесі інтелектуальної діяльності і розвитку
підприємства сукупність знань, досвіду, навичок,
творчості, здібностей, взаємовідносин, що мають
економічну цінність і використовуються у процесі ви�
робництва та обміну з метою отримання прибутку.
Саме тому доцільно розглянути його особливість та
специфічність форм вираження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні вивченням поняття інтелектуального
капіталу займалося багато зарубіжних та вітчизня�
чих вчених, а саме С. Легенчук, А. Полторак, П. Лер�
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нер, А. Буєвич, Л. Нападовська, Г. Швиданенко, Н.
Шевчук, О. Бутнік� Сіверський, В. Литвин, Л. Феду�
лова, Т. Стюарт, Д. Даффі, А. Козирьов, В. Олейко,
Л. Осмятченко та ін. Але питання не досліджено по�
вністю, існує ряд неточностей, які пов'язані із спе�
цифічністю інтелектуального капіталу та його скла�
дових.

Досі не існує єдиного підходу до визначення ка�
тегорії інтелектуальний капітал, його складових і що
вони собою являють. А також парадигма існування
інтелектуального капіталу як частини накопичено�
го ресурсу невіддільної від індивіда чи потенціаль�
ної складової інноваційного розвитку підприємства,
результату розумової діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявити специфіку інте�

лектуального капіталу і вплив емоцій його носіїв на
розвиток інтелектуального капіталу підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтелектуальні знання — це знання багатства, що
забезпечують ріст, на основі відтворення факторів для
процесу капіталізації знань. Неважко побачити, що
інтелектуальний капітал за змістом суттєво "глибший"
розумового капіталу, що представляє собою систему
більш великих виробничих, причому не тільки новітніх
цілеспрямованих знань. Якщо з людським капіталом
як таким інтелектуальний капітал співвідноситься як
"ціле" і "частина", то з розумовим капіталом це
співвідношення характеризується діалектикою "за�
гального" і "особливого", де в якості особливого вис�
тупає інтелектуальний капітал. Важливо зробити ряд
уточнень, пов'язаних з синтезом інтелекту й інтелек�
туального капіталу. Насамперед, інтелект і інтелек�
туальний капітал як творчі цінності виникли практич�
но одночасно з появою людини. Інтелектуальний ка�
пітал був, якщо не властивий, то характерний для
будь�якого типу економічної системи. Але чи був він
основним у рішенні господарських завдань економі�
чної системи чи суспільства?

Тобто загальне в розумовому й інтелектуально�
му капіталі полягає в тому, що предметом їх впливу
є інформація, однак творче застосування інтелекту�
ального капіталу безпосередньо пов'язане з викори�
станням індивідуальних креативних здібностей. Ак�
туалізація й наступна капіталізація такої інформації
забезпечує розширене відтворення життєвих благ на
основі поглибленої переробки природних ресурсів,
навіть тих, що скорочуються. Специфіка інтелекту�
ального капіталу визначається тим, що його носієм
є людина. Від її культурного рівня, мотивації, уста�
новок, рішень і дій залежить не тільки актуальність
інтелектуальних знань, але і їх трансформація в ка�
пітальну цінність, а також сам творчий процес. Лю�
дина приводить у "рух" свої знання й інші види "не�
живого" капіталу, організує й управляє творчим
процесом, задаючи йому відповідну спрямованість і
наповнюючи певним змістом. Ця обставина виявляє
вихідну особливість інтелектуального капіталу: у си�

стемі єдиного творчого капіталу він є тією основою,
що інтегрує і розвиває [1, с. 25—31].

Однією із найцікавіших особливостей інтелекту�
ального капіталу є його здатність до саморозвитку,
тобто даний капітал, розглянутий у єдності з люди�
ною відтворює необхідні творчі якості й характери�
стики у свідомому руслі. Складності й протиріччя
сучасного відтворювального процесу, а також зрос�
таючі й мінливі вимоги до створення життєвих благ
обумовлюють необхідність не лише прискореного,
але й випереджального, диверсифікованого харак�
теру розвитку інтелектуального капіталу. Цей капі�
тал повинен бути здатний не стільки адекватно реа�
гувати на мінливі умови творчого процесу, скільки
активно впливати на ці умови, пристосовуючи їх до
потреб розвитку особистості й суспільства.

Розглянуті вище особливості інтелектуального
капіталу "зводяться" ще в одну специфічну його
властивість, яка з'являється у вигляді здатності да�
ного капіталу до внутрішньої систематизації якіс�
них характеристик і кількісних властивостей осо�
бистості. Інакше кажучи, при творчому викорис�
танні інтелектуального капіталу "працює" уся сис�
тема креативних і моральних людських властивос�
тей, реалізується особистість як така, а не які�не�
будь одна або дві її характерні ознаки. Творче фор�
мування особистості завжди відображає не тільки
рівень її відповідних знань, але ще "пофарбоване"
її емоціями й почуттями, матеріалізує в створюва�
ному продукті ментальні, морально�етичні цінності
й суспільно�психологічні настанови суб'єкта. Внут�
рішня систематизація різних елементів інтелекту�
ального капіталу особистості тим ефективніша й
успішніша, чим вищий рівень її загальної й профес�
ійної культури, більш чітко виражена мотивація до
творчо�трудової діяльності.

Найважливішою особливістю інтелектуального
капіталу є те, що здійснювана на ринку інтелекту�
ального капіталу купівля�продаж здібностей люди�
ни до певної творчої діяльності, усе меншою мірою
погоджується із принципом еквівалентного обміну,
а в наростаючому ступені здобуває потенціал для
розвитку. Невіддільність інтелектуального капіталу
від його власника формує можливість того, що в ході
творчого процесу особистість може реалізувати свої
творчі здібності в набагато вищому ступені, що пе�
редбачає й регламентує контракт із роботодавцем.
Виникаючі тут позитивні для роботодавця можли�
вості не враховуються в діючих контрактах, при�
наймні, протягом деякого інтервалу часу.

Структуру ж інтелектуального капіталу підприє�
мства доцільно відображати через вже класичні еле�
менти, запропоновані Т. Стюартом (2):

1. Людський капітал — складається із знань,
практичних навичок, інтелектуальних та творчих
здібностей, моральних цінностей робітників підприє�
мства, тобто об'єднує все те, що має безпосереднє
відношення до людини.

2. До складу організаційного капіталу входять
технології, НДДКР, системи управління, технічне та
програмне забезпечення, організаційна структура,
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культура організації, ноу�хау, документи, що закрі�
плюють права інтелектуальної власності тощо.

3. Споживацький (клієнтський) капітал — об�
'єднує систему відносин, що склалися у підприємства
з контрагентами, в першу чергу з споживачами, а
також, бренди, торговельні марки, імідж організації,
тобто все, що дозволяє збільшувати ступінь проник�
нення на ринок та забезпечувати відданість спожи�
вачів.

Специфічність кожної складової інтелек�
туального капіталу підприємства без сумніву дає
підгрунтя для подальших міркувань і розгляду їх
окремо. Найцікавішим є факт невіддільності даного
капіталу від носія. Людський капітал як вираження
являє людину або творчий, креативний колектив, що
генерує ідеї і втілює їх із позитивний ефектом для
господарювання суб'єкта.

Тому, доцільно говорити в розгляді поняття інте�
лектуального капіталу про рівень інтелекту (IQ) та
про емоційний інтелект (EQ) носія (персоналу
підприємства). Емоційний інтелект являє собою, за
словами Д. Гоулмену, "здатність людини пояснюва�
ти власні емоції та емоції оточуючих з тим, щоб ви�
користовувати отриману інформацію для реалізації
власних цілей" [6]. Конкретна структура емоційно�
го інтелекту, за Д. Гоулменом, є набором різно�
якісних і навіть різноспрямованих параметрів: по�
перше, розуміння власних емоцій, цілей і результатів
своєї поведінки, і разом з тим, розуміння емоцій і по�
ведінки інших людей; по�друге, вміння регулювати
свої емоції і поведінку та впливати на поведінку
інших людей.

Вітчизняними та зарубіжними вченими виявле�
но факт, що рівень IQ свідчить про розумові здібності
персоналу, а рівень EQ говорить про можливості до
креативного розвитку, мислення та управління про�
цесами для успішного функціонування суб'єкта гос�
подарювання. Таким чином, доцільно говорити, що
безпосередній вплив на розвиток підприємства, а
вчасності його інтелектуального капіталу має така
специфічна характеристика людини, тобто людсько�
го капіталу (складової інтелектуального капіталу
підприємства) як емоційних інтелект.

Фактично будь�яка людська діяльність здійс�
нюється під впливом емоцій. Від рівня володіння
ними персоналом залежить якість виконання його
виробничих завдань та посадових обов'язків. Нау�
кою менеджменту та психологією розглянуто емоц�
ійний розум працівника у 2�х складових: природної
і соціальної. Природна складова є вродженою або
формується на ранніх стадія розвитку і включає в
себе: темперамент, вміння опрацювання інформації.
Соціальна складова є вищою за рангом і включає:
впевненість у своїй емоційній компетентності, роз�
виток емоційних знань і навичок, і може бути керо�
ваною. Процесами соціальної складової є самооці�
нка, саморегуляція, набуті процедурні та деклара�
тивні навички. Привести в дію організовану систему
для отримання необхідного результату можливо
лише шляхом певного впливу на неї управляючого
органу або особи. Необхідні певні інструменти впли�

ву на елементи системи, щоб вона почала своє функ�
ціонування.

Одним з таких інструментів є мотивація. Моти�
вація є специфічною функцією керівника підприєм�
ства. Направленість його роботи спрямовується на
контроль та управління емоційним розумом люди�
ни. Теорія мотивації за Абрахамом Маслоу, що ба�
зується на ієрархії потреб, визначає два рівні потреб
— соціальні та фізіологічні. Саме на задоволення
соціальних потреб і орієнтація на таку складову його
як саморозвиток, орієнтується робота керівника і ви�
користання його емоційного інтелекту. Адже задо�
волення цього рівня потреб створить найкращі умо�
ви для розвитку інтелекту. В свою чергу як резуль�
тат інтелектуально�творчої діяльності та його капі�
талізації створить додатковий прибуток підприєм�
ству та розвиток інтелектуального капіталу.

Основою відтворення і розвитку інтелек�
туального капіталу є наукова діяльність. Про зна�
чущість науки в сучасних суспільно�економічних
трансформаціях, підкреслює, що "постіндустріаль�
не суспільство виникає в результаті науково�техніч�
ної революції, яка забезпечує високе зростання про�
дуктивності праці в матеріальному виробництві,
відносне, а потім і абсолютне зменшення зайнятих у
ньому і прискорений розвиток сфери послуг, тобто
науки, інформації, освіти, культури, що перетво�
рюється в пануючу і визначальну сферу економіки.
Інформація, наука, знання стають основними дже�
релами зростання її ефективності". А також пишуть:
"…розвиток інформації, науки, освіти, культури
людської особистості, її соціокультурних і духовних
потреб визначає нарощування інтелектуального по�
тенціалу постіндустріального суспільства, який виз�
начає розвиток економіки та суспільства. Нагромад�
ження інтелектуального капіталу супроводжується
удосконаленням умов і механізмів для ефективного
його використання, посилення його впливу на еко�
номічний і соціальний розвиток" [5].

Інтелектуальний капітал, таким чином, набуває
ролі домінуючого фактора в інноваційному розвит�
ку господарюючого суб'єкта та інтелектуальної еко�
номіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Новизна та специфічність інтелектуального ка�
піталу підприємства та відсутність єдиного категор�
іального підходу до визначення його сутності дає
змогу визначати та розглядати дане поняття з різних
сторін його застосування і формування. Єдине, що є
точним — його невіддільність від носія до моменту
капіталізації результатів, тобто отримання прибут�
ку від інтелектуально створеного продукту. Струк�
турність та елементи інтелектуального капіталу
підприємства наштовхують на нові напрями дослід�
ження та стають опорою для розвитку досліджень у
даному напрямі.

Особливість складових інтелектуального капіта�
лу, а саме, наявність елементу — людського капіта�
лу, який напряму пов'язаний із людиною, тобто, пер�
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соналом підприємства зводить до думки про вплив
емоцій людини на формування та використання інте�
лектуального капіталу. А отже, доцільно поряд із
інтелектом . як основою, розглядати емоційний інте�
лект, який характеризує синтез використання та во�
лодіння сукупності знань, досвіду, навичок, твор�
чості, здібностей, взаємовідносин, що мають еконо�
мічну цінність для підприємства.

Розвиток емоційного інтелекту майже те саме, що
й викорінювання старих звичок. Чим частіше повто�
рюється якась поведінкова модель, тим грунтовніше
вона закріплюється у відповідних відділах мозку.

Найбільшого значення має система розвитку
емоційного розуму персоналу в середині підприєм�
ства. Як правило, розвиток емоційного інтелекту
працівників, керівників, управлінців відбувається під
час лідерських тренінгів. Такі тренінги є досить ре�
гулярними. Тренінги проводяться з участю спеціал�
ізованих компаній. Доцільними способами розвит�
ку є: тренінги (особистісного росту, ефективної ко�
мунікації, ефективності лідера тощо) у середовищі
компанії; саморозвиток навичок сприйняття та кон�
тролю власних емоцій. Він досягається шляхом по�
стійного самоконтролю та аналізу власних почуттів,
особливо під час стресових ситуацій. Саморозвиток
є ключовим методом розвитку емоційного інтелек�
ту персоналу. Він має внутрішній і зовнішній напрям;
ефективний зворотній зв'язок. Вміння отримувати та
надавати зворотній зв'язок — це важливіші комуні�
кативні навички управлінців та керівників відділів
підприємства.

Основним джерелом розвитку інтелектуальної
економіки стає реінвестований інтелектуальний ка�
пітал, який акумулюється як окремими громадяна�
ми, так і компаніями; капітал, самозростання якого
не скорочує особистого споживання громадян, а
фактично припускає його. Збільшення ролі інтелек�
туального капіталу перетворює фінанси із головно�
го джерела ринкової сили на її наслідок. Гроші втра�
чають значення, а конкурентоспроможність усе
більше визначається технологіями та знаннями, пе�
редача і використання яких набагато складніше за
передачу і використання грошей. Головними бар'є�
рами на шляху розповсюдження технологій та знань
є погана освіта і низький добробут: неосвічений не
зможе використовувати технології, навіть якщо от�
римає їх, а бідне суспільство не збереже достатню
для користування ними кількість освічених людей.
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