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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічний розвиток ринкового середовища по�

требує формування стійких конкурентних переваг,
пошуку альтернативних інноваційних напрямів та
інструментів підвищення ефективності функціонуван�
ня сучасних підприємств. Діяльність підприємств ба�
зується на використанні ефективних, адаптованих до
сучасних умов розвитку механізмів менеджменту.
Формування ефективної стратегії розвитку суб'єктів
господарювання в умовах невизначеності і динаміч�
ності зовнішнього економічного середовища потре�
бує використання всіх наявних та залучення інновац�
ійних ресурсів. Розвиток підприємств неможливий без
комплексного і системного управління інтелектуаль�
ними ресурсами, а саме тією частиною, яка створюєть�
ся в зовнішньому середовищі. Ідентифікація інтелек�
туальних ресурсів є важливим процесом при визна�
ченні потенційних напрямів розвитку та підвищення
конкурентоспроможності підприємства.

Роль інтелектуальних ресурсів підприємств олій�
но�жирової промисловості надзвичайно важлива в
сучасних ринкових умовах. Необхідним є виокрем�
лення тих інтелектуальних ресурсів, які функціону�
ють у зовнішньому середовищі. Вони безпосередньо
впливають на результативність діяльності і створен�
ня цінності для всіх контрагентів у сукупності з інши�
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ми ресурсами підприємства [1]. Серед таких ціннос�
тей варто виділити: збільшення прибутковості, рин�
кової вартості, оптимізація витрат, підвищення ефек�
тивності використання усіх наявних ресурсів, розви�
ток інноваційного потенціалу, збільшення інвести�
ційної привабливості, забезпечення стійких конкурен�
тних переваг та ринкових позицій підприємства тощо.

Пошук шляхів підвищення ефективності управ�
ління інтелектуальними ресурсами, які функціонують
у зовнішньому середовищі, є актуальним та пріори�
тетним завданням всіх підприємств України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження процесів управління інтелекту�

альним капіталом як сукупністю інтелектуальних
ресурсів висвітлено у працях К.Е. Свейбі, Р.С. Кап�
лана, Д.П. Нортона, Т. Стюарта [11], Е. Брукінг [1],
Л. Едвінсона [12], А. Чухно [9]. Розробка методич�
них і практичних засад щодо ефективного вико�
ристання інтелектуальних ресурсів висвітлені в ро�
ботах Д. Крепса, Р. Вілсона, П. Мілгрома, Д. Ро�
бертса, Р. Харлоу, Д. Марстона, Л.В. Малюги,
П.М. Цибульова, О.В. Безухи.

Дослідженню методичного інструментарію уп�
равління інтелектуальними ресурсами присвячено ряд
робіт: П. Друкера, Т. Давенпорта, Л. Прусака, Б. Лев,
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А. Гапоненко, О.Б. Бутнік�Сіверського, О. Кендюхо�
ва, Р. Швайса, І.Р. Рейлі, І.М. Рєпіної, А.Н. Козирєва,
Г.О. Швиданенко та ін. [3—10]. Разом з тим, наявні
лише фрагментарні підходи до комплексного управ�
ління тією частиною інтелектуальних ресурсів, яка
формується тільки в зовнішньому середовищі
підприємства, що є основою для подальших дослід�
жень.

МЕТА СТАТТІ
Враховуючи особливості діяльності підприємств

олійно�жирової промисловості, необхідним є виок�
ремлення тієї сукупності інтелектуальних ресурсів
підприємства, яка формується та функціонує у зовн�
ішньому середовищі в ринкових умовах. А також вис�
вітлення основних проблемних аспектів процесу фор�
мування інтелектуальних ресурсів підприємств у зов�
нішньому середовищі, актуальних питань і пріоритетів
щодо подальшого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Раціональне та ефективне управління інтелекту�
альними ресурсами надзвичайно важливе в сучасних
умовах господарювання. Це безпосередньо впливає
на результативність діяльності підприємства, форму�
вання його економічних цінностей і забезпечення
лідируючих конкурентних позицій [1; 8; 10]. Основ�
ними перевагами використання інтелектуальних ре�
сурсів є збільшення ринкової частки, зростання вар�
тості бізнесу, підвищення ефективності використан�
ня всіх ресурсів підприємства (за рахунок виникнен�
ня синергічного ефекту), динамічне зростання обсягів
інноваційної діяльності за рахунок інтелектуалізації
виробництва тощо.

Сутність інтелектуальних ресурсів полягає
у формуванні інтелектуального потенціалу
підприємства, тобто його потенційних інтелек�
туальних можливостей. Інтелектуальний по�
тенціал є складовою сукупного потенціалу під�
приємства і характеризує його спроможність
забезпечувати стійкі конкурентні переваги на
основі сформованого ресурсного портфеля.
Інтелектуальний капітал підприємства є по�
хідним від інтелектуальних ресурсів. Інтелек�
туальні ресурси набувають форми інтелекту�
ального капіталу в процесі залучення до обо�
роту, споживання та створення інтелектуаль�
них продуктів на основі авансованої вартості

[4; 5]. Інтелектуальний потенціал відображає
здатність компанії до відтворення знань та досягнен�
ня бажаного фінансово�економічного стану за допо�
могою взаємодії наявних інтелектуальних і традицій�
них ресурсів.

Інтелектуальні ресурси — це всі продукти інте�
лектуальної діяльності (незалежно від їх обліку в ба�
лансі), які формують та розширюють потенційні мож�
ливості підприємства за рахунок їх унікальності, за�
безпечують його стійкі конкурентні переваги. Слід ви�
окремити основні ознаки інтелектуальних ресурсів:

— це частина ресурсів підприємства довготрива�
лого використання, яка немає матеріальної форми;

— це інтегрований інтелектуальний продукт як ре�
зультат взаємодії знань, умінь, накопиченого досвіду
персоналу, результатів науково�технічної діяльності
та організаційно�методичних рішень за різними на�
прямами функціонування підприємства;

— інтелектуальні ресурси створюють стійкі кон�
курентні переваги підприємства та забезпечують еко�
номічне зростання у довгостроковій перспективі за
рахунок своєї унікальності;

— неможливість копіювання або відтворення,
відсутність замінників та рідкість серед ресурсів
підприємств;

— це джерело створення потенційних конкурен�
тних переваг і, як результат, збільшення доходу та
прирощення доданої вартості;

— інтелектуальні ресурси забезпечують зростан�
ня вартості компанії за рахунок створення цінності
для всіх зацікавлених сторін тощо.

Останні дослідження доводять, що з метою ство�
рення інтелектуальних продуктів та забезпечення кон�
курентних переваг більше високого рівня, у порівнянні
з іншими суб'єктами господарювання, необхідним є

формування інтелектуальних ресурсів підприєм�
ства. Проблеми формування і використання інте�
лектуальних ресурсів пов'язують із переходом
найбільш розвинених країн до постіндустріально�
го суспільства з економікою, яка базується на
знаннях (knowledge�based economy) [5—7]. Тоб�
то знання перетворюються в чинник виробницт�
ва поряд з працею та матеріальними ресурсами.

Актуальність і пріоритетність інтелектуаль�
них ресурсів для кожного підприємства визна�
чається з позиції рівня ефективності їх викорис�
тання, формування конкурентних переваг за

Рис. 1. Структура інтелектуальних ресурсів
підприємства

Рис. 2. Авторський підхід до визначення структури
інтелектуальних ресурсів, які функціонують у

зовнішньому середовищі
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ринкових умов, реалізації
стратегічних намірів тощо.
Необхідним є виокремлення
частини інтелектуальних ре�
сурсів, які функціонують у
зовнішньому середовищі, з
метою визначення умов їх
формування, сфер впливу та
взаємодії.

Дослідники пропонують
різні підходи до формування
елементної структури інте�
лектуальних ресурсів, іншими
словами, до визначення їх
безпосередніх первинних
складових за окремими еле�
ментними групами. У резуль�
таті дослідження можна виокремити складові
інтелектуальних ресурсів підприємства, які
формують їх структуру (рис. 1).

Необхідним є виокремлення тієї частини
інтелектуальних ресурсів підприємства, які
формуються та функціонують у зовнішньому
середовищі. У результаті проведених дослід�
жень основних підходів до визначення сутності
інтелектуальних ресурсів можна зробити вис�
новок, що основними в зовнішньому середовищі
є клієнтські ресурси. Ефективне управління
клієнтськими ресурсами призводить до форму�
вання клієнтського капіталу у вигляді доданої вартості.
Клієнтський капітал значною мірою характеризує
здатність частини інтелектуальних ресурсів, яка функ�
ціонує в зовнішньому середовищі до створення цінності.

Таким чином, клієнтський капітал (брендовий,
ринковий) — це система стійкого позитивного став�
лення клієнтів та партнерів до підприємства, яка є за�
собом створення доданої вартості та формування кон�
курентних переваг на ринку. Він створюється в резуль�
таті взаємодії підприємства з елементами зовнішньо�
го середовища. Це та частина інтелектуальних ре�
сурсів, які функціонують у зовнішньому середовищі
(на ринку), що є невіддільною від підприємства і за�
безпечує конкурентоспроможність та зростання його
вартості [3—5; 10].

Враховуючи особливості сучасних умов господа�
рювання, зведення інтелектуальних ресурсів, які фун�
кціонують у зовнішньому середовищі, лише до
клієнтських є звуженням сутності цієї категорії. Та�
ким чином, не врахованими залишається значна част�
ка інтелектуальних ресурсів, а саме тих складових, що
формуються в умовах ринку. Вважаємо за необхідне
визначати клієнтські ресурси як складову інтелекту�
альних в умовах ринку. Також слід враховувати ті інте�
лектуальні ресурси, які забезпечують стійкі конку�
рентні переваги на ринку, включають ставлення та ло�
яльність постачальників і споживачів до підприємства,
ділові зв'язки, канали постачання, збуту тощо.

Необхідним стає групування інтелектуальних ре�
сурсів за певними ознаками, які формуються та ефек�
тивно використовуються тільки в умовах ринку, в єдину
керовану систему з метою ефективного їх використан�

ня. За результатами проведених досліджень теоретич�
них і практичних підходів визначено авторську пози�
цію стосовно структури інтелектуальних ресурсів, які
функціонують у зовнішньому середовищі (рис. 2).

Необхідним є проведення подальших досліджень
структури інтелектуальних ресурсів з метою визна�
чення сфер їх формування та функціонування, виок�
ремлення сутнісних характеристик з урахуванням
сучасних ринкових тенденцій та умов діяльності
підприємств олійно�жирової промисловості.

Наприклад, підприємства олійно�жирової про�
мисловості України, які переважно за рахунок фор�
мування та ефективного використання інтелектуаль�
них ресурсів стали лідерами ринку (табл. 1).

Враховуючи специфіку діяльності підприємств
олійно�жирової промисловості, представники асоціації
"Укроліяпром" відзначають збільшення конкуренції.
Розвиток зовнішнього середовища безпосередньо
впливає на результативність діяльності підприємств
олійно�жирової промисловості, що сприяє пошуку та
залученню всіх можливих ресурсів. Саме тому інтелек�
туальні ресурси, які формуються в зовнішньому сере�

Таблиця 1. Лідери ринку олійно;жирової промисловості України
станом на 2012 рік

*Мається на увазі частка ринку за показником реалізованої продукції, а саме фасованої
олії.

Рис. 3. Вплив ділової репутації на результативність
діяльності підприємств, %

Рис. 4. Ринкова вартість підприємств;лідерів
олійно;жирової промисловості України
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довищі, стають інструментом конкурентної боротьби.
Ділова репутація, клієнтські ресурси, популярність тор�
говельної марки або бренду формуються в умовах рин�
ку на основі багатьох внутрішніх показників діяльності
підприємств. Створення компетенцій та інформацій�
ного забезпечення потребує проведення значних мар�
кетингових досліджень.

Результати дослідження лідерів ринку олійно�жи�
рової промисловості засвідчують відчутний вплив
ділової репутації на результативність діяльності, що
підтверджують дані на рис. 3.

У результаті проведення досліджень визначено таку
властивість інтелектуальних ресурсів у зовнішньому се�
редовищі, як емерджентність. Емерджентність — це ре�
зультат виникнення між елементами системи так зва�
них синергетичних зв'язків, які забезпечують збільшен�
ня загального ефекту до більших обсягів, ніж сума
ефектів окремо взятих елементів системи, що діють
(функціонують) незалежно. Тобто формування та ефек�
тивне управління сукупністю цих ресурсів призводить
до збільшення результативності діяльності підприємств.

Інтелектуалізація виробництва зумовила мож�
ливість максимізації прибутку і ринкової вартості як
запоруки конкурентоспроможності та подальшого
стратегічного розвитку. За даними останніх дослід�
жень, вартість інтелектуального капіталу складає по�
над 60% ринкової вартості підприємств олійно�жи�
рової промисловості (рис. 4).

Поява нових виробників і продукції сприяє конку�
ренції та формуванню жорстких ринкових умов для
підприємств олійно�жирової промисловості. Таким
чином, ефективність інтелектуальних ресурсів, які фор�
муються в зовнішньому середовищі, визначається у по�
рівнянні із аналогічними суб'єктами господарювання.
Це пов'язано із середовищем створення та функціону�
вання інтелектуальних ресурсів підприємства, а саме
ринковими умовами, що обгрунтовує використання по�
рівняльного підходу до оцінювання їх ефективності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні ринкові тенденції потребують обгрунто�
ваності, цілеспрямованості та узгодженості управлі�
нських рішень. Формування конкурентоспроможної
стратегії розвитку базується на маркетингових дослі�
дженнях, аналітичних підходах до оцінювання діяль�
ності та використання всіх ресурсів підприємства.
Саме тому необхідним є дослідження зовнішніх і
внутрішніх факторів розвитку та шляхів підвищення
ефективності діяльності підприємств на засадах уп�
равління інтелектуальними ресурсами в зовнішньому
середовищі. Таким чином, у результаті проведених
досліджень можна зробити такі висновки:

— доведено необхідність використання сучасних
інструментів конкурентної боротьби, а саме інтелек�
туальних ресурсів підприємства, які функціонують у
зовнішньому середовищі;

— обгрунтовано актуальність цих інтелектуальних
ресурсів у процесі зміцнення ринкових позицій,
збільшення частки ринку, заохочення споживачів, мак�
симізації прибутку та вартості підприємства в цілому;

— досліджено особливості формування інтелекту�
альних ресурсів підприємств олійно�жирової промис�
ловості в зовнішньому середовищі їх функціонування.

Актуальним напрямом подальших досліджень є
питання прогнозування ринкових переваг та резуль�
тативності діяльності підприємств олійно�жирової
промисловості, сформованих на основі ефективного
управління інтелектуальними ресурсами, які форму�
ються в зовнішньому середовищі.
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