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У статті визначено і розкрито суть управ-
ління розвитком і відтворенням інтелекту-
ального складника трудового потенціалу 
підприємства. Виявлено основні параметри 
та виокремлено управлінські заходи органі-
заційно-економічного та морально-психоло-
гічного характеру внутрішнього і зовніш-
нього управління процесом інтелектуалізації 
персоналу підприємства.
Ключові слова: потенціал, персонал, зна-
ння, відтворення, інтелектуалізація. 

В статье определена и раскрыта суть 
управления развитием и обновлением 
интеллектуальной составляющей трудо-
вого потенциала предприятия. Определены 
основные параметры и выделены управлен-
ческие мероприятия организационно-эко-

номического и морально-психологического 
характера внутреннего и внешнего управ-
ления процессом интеллектуализации пер-
сонала предприятия.
Ключевые слова: потенциал, персонал, 
знание, воссоздание, интеллектуализация.

In the article certain and exposed essence of 
management development and update the 
intellectual constituent of labour potential of 
enterprise. Basic parameters are certain and 
the administrative measures of organizationally-
economic and morally-psychological character 
of internal and external process of increases of 
intellect of personnel of enterprise control are 
selected.
Key words: potential, personnel, knowledge, 
recreation, intellect. 

Постановка проблеми. Основу  інноваційної 
економіки  становлять  наукомісткі  та  високотех-
нологічні  виробництва,  що  вимагають  високого 
рівня  інтелекту  і  знань  персоналу,  скорочуючи 
частку  непрофесійної  праці,  змінюючи  структуру 
ринку праці – професійну та кваліфікаційну. Суттє-
вою проблемою стає формування і використання 
інтелектуального складника трудового потенціалу 
підприємства  як  сукупності  економічних  техніч-
них,  виробничих  та  інших  видів  знань,  розробки 
відповідного  організаційно-економічного  інстру-
ментарію ефективної організації й управління про-
цесами  використання  і  відтворення  зазначеного 
складника  потенціалу  підприємства, що  утворює 
базу для формування його довгострокових конку-
рентних переваг, підвищення рівня стійкості у мін-
ливому економічному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідження й розробку теоретичних і приклад-
них  проблем  і  питань  управління  інтелектуаліза-
цією  персоналу  та  його  впливу  на  ефективність 
діяльності  підприємства вагомий внесок  зробили 
вітчизняні  і  зарубіжні  дослідники:  М.  Бухалков, 
Б.  Генкин,  В.  Глухов,  А.  Жернова,  А.  Мартинов, 
С.  Дятлов,  Т.  Орлова,  В.  Яковлєва  та  ін.  Водно-
час питання відтворення інтелектуального склад-
ника  трудового  потенціалу  як  основи  зростання 
ефективності  управління  персоналом  сучас-
ного  підприємства,  на  нашу  думку,  досліджені  
недостатньо.

Постановка завдання. Необхідність  ство-
рення відповідних умов для розширеного відтво-
рення робочої сили для працезабезпечення сучас-
них промислових підприємств, удосконалення на 
основі  інтелектуалізації  персоналу  його  якісних 
характеристик,  підвищення  рівня  ефективності 

й  віддачі  інтелектуальної  праці  актуалізує  дослі-
дження  проблем  відтворення  трудового  потенці-
алу в частині його інтелектуального складника.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На даний час основою розвитку економічних сис-
тем на засадах інноваційності є системи викорис-
тання та відтворення знань, які створюються дер-
жавами  та  національно  орієнтованим  бізнесом, 
утілюються  в  наукових  розробках  й  інноваціях  і, 
таким чином, стають ресурсом для сучасного гос-
подарського  розвитку. Як  у  сучасних  умовах,  так 
і  в майбутньому  капітал в  інтелектуальній формі 
виступає єдиним із виробничих чинників, здатним 
до  необмеженого  розвитку  за  кількісними,  якіс-
ними  й  часовими  параметрами.  Інтелектуальний 
складник  трудового  потенціалу  –  сукупність  тео-
ретичних  і  професійних  знань,  творчих  здібнос-
тей, спеціальних навиків, об'єктів інтелектуальної 
власності,  використовуваних  у  всіх  видах  еконо-
мічної діяльності  як джерело додаткових доходів 
(роялті,  інтелектуальна рента й т.п.), що забезпе-
чує персоналу, підприємствам, організаціям,  сус-
пільству  загалом  конкурентні  переваги  та  стійкі 
ринкові перспективи. 

Персональний  інтелектуальний  складник  тру-
дового потенціалу працівників – генераторів інно-
вацій  містить  такі  складники:  обсяг  професійних 
знань  і  навиків,  здібності  й  досвід  творчої  діяль-
ності,  об'єкти  інтелектуальної  власності  та  ноу-
хау, закріплені права на інтелектуальну власність, 
рівень інноваційної активності (рис. 1). 

Зазначені елементи внутрішньо структуровані, 
забезпечують  ефективність  і,  отже,  володіють 
вартістю, яка не піддається оцінюванню підсумо-
вуванням  окремих  елементів.  До  прикладу,  пер-
сонал формує корпоративну культуру, вплив якої 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

64 Випуск 9-2. 2016

на окремих працівників  і на організацію в цілому 
може бути різним. 

Розвиток  інтелектуального  складника  трудо-
вого  потенціалу  підприємства  відбувається  за 
допомогою поступового  отримання  працівниками 
нових знань – від простих до наукових, які пере-
творюються в інтелектуальний проект, а згодом – 
в інноваційний продукт. Таким чином, процес від-
творення  інтелектуального складника забезпечує 
комплексний  інноваційний  розвиток  трудового 
потенціалу підприємства.

Якісно  інтелектуальний  складник  трудового 
потенціалу працівника забезпечується сукупністю 
його  індивідуальних  знань,  здібностей,  умінь, що 
існують тільки в персоніфікованій формі й надбані 
конкретним індивідуумом. Чинниками, що форму-
ють і сприяють функціонуванню інтелектуального 
складника  трудового  потенціалу  працівника,  є: 
рівень  освіти;  інтелектуальні  здібності  й  інтелек-
туальний  потенціал;  інтелектуальна  власність; 
інформаційні  ресурси;  нові  технології;  фінансові 
ресурси;  творча  активність;  досвід  і  досягнення 
працівника як інноватора. 

Рівень теоретичних знань і професійної освіти 
персоналу  визначають  інтелектуальний  рівень 
і  потенціал  розвитку  підприємства  і  суспільного 
виробництва. Для підприємства це є виробничим 
чинником,  а  для  суспільства  в  цілому  –  потен-
ціалом  якісного  розвитку  й  економічного  зрос-
тання.  Рівень  освіти  працівників  усукупнює  їхню 
природну  обдарованість,  набуті  знання  і  корисні 
вміння й навики. 

Наявні знання персоналу доволі швидко заста-
рівають і перестають відповідати сучасному рівню 

розвитку  промислового  виробництва  й  активній 
зміні  технологій,  що  знижує  рівень  професійної 
компетентності працівників, тому все важливішою 
стає  готовність  персоналу  до  постійного  онов-
лення фундаментальних і професійно-профільних 
знань  значною мірою  завдяки  самоосвіті.  Зважа-
ючи на вищезазначене, розвиток інтелектуального 
потенціалу  підприємства  потрібує  системи  без-
перервної  професійної  освіти,  відповідної  вимо-
гам часу. У такій системі повинна реалізовуватися 
низка  послідовних  освітніх  періодів  із  самостій-
ними, але взаємопов'язаними цілями й засобами 
їхнього досягнення. 

У  першому  періоді  повинно  відбуватися  отри-
мання загальноосвітніх знань і професійних умінь, 
формування професійної орієнтації. 

У другому періоді – розвиток спеціальних знань, 
зорієнтованих на конкретне виробництво, набуття 
досвіду аналітичної, творчої діяльності. 

У  третьому  періоді  професійні  знання,  уміння 
і навики мають періодично оновлюватися, погли-
блюватися та розширюватися для зростання про-
дуктивності  й  досягнення  ефективності  праці, 
відповідної  вимогам  конкурентного  ринкового 
середовища та змінам, що відбуваються в техно-
логіях,  конструкціях,  способах  організації  вироб-
ничих процесів. 

Оскільки такий процес є доволі складним, три-
валим,  безперервним,  витратним  і  комплексним, 
до  нього  мають  бути  залучені  не  лише  кадрова 
служба  підприємстві,  але  й  управлінський  та 
виробничий  персонал.  Унаслідок  цього  напрями 
розвитку  інтелектуального  складника  трудового 
потенціалу  повинні  бути  узгоджені  із  загальною 
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Рис. 1. Структура інтелектуального складника трудового потенціалу  
працівника підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [4; 6; 8]
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стратегією  розвитку  і  тактикою  функціонування 
всього підприємства.

Творча інтелектуальна діяльність – це унікаль-
ний  атрибут  людського  розуму  й  винахідливості. 
Результат такої діяльності може бути запатентова-
ний, право на нього закріплене як виняткова влас-
ність, автор – набувати права визначати напрями 
й форми його економічного використання. Окремі 
об'єкти  інтелектуальної  власності  як  нематері-
альні  активи  можуть  залучатися  підприємством 
до господарського обороту для збільшення дохо-
дів як підприємства, так і власників таких інтелек-
туальних активів. Рівень інноваційного потенціалу 
підприємства значною мірою залежить від творчої 
активності працівників.

Зауважимо,  що  структура  інтелектуального 
складника  трудового  потенціалу  підприємства  й 
ефективність  його  функціонування  і  відтворення 
перебувають  під  впливом  зовнішніх  умов:  харак-
теру  державної  економічної  й  інноваційної  полі-
тики, стану правового середовища, рівня розвитку 
інформаційного  середовища,  наявності  сучасної 
ринкової інфраструктури і т. п.

Базові  показники  інтелектуального  складника 
трудового  потенціалу  працівника  як  його  готов-
ності до генерування ідей та вирішення інновацій-
них завдань наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Базові показники інтелектуального 
складника трудового потенціалу  

працівника підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [1; 5; 8]

Знання  працівника  як  складова  частина  інте-
лектуального  складника  його  трудового  потенці-
алу є неявними, що унеможливлює їхнє кількісне 
оцінювання, вони відіграють вагому роль у розви-
тку підприємства, хоча й не є його власністю. 

У  вартісному  вимірі  знання  працівника  харак-
теризують  такі  види вартості:  початкову,  вартість 
заміщення, альтернативну, чисту вартість майбут-
ніх доходів. 

Початковою вартістю набору  знань  у  конкрет-
них умовах є цінність функціонування попередньо 
набутого  професійного,  фізичного  й  інтелекту-

ального  потенціалу  працівника,  який  у  процесі 
навчання  може  зростати.  Вартістю  заміщення  у 
конкретних умовах місця й часу є вартість «відтво-
рення» працівника із рівноцінним набором знань, 
умінь,  досвіду. Вартість  заміщення можна  визна-
чити як суму витрат на підготовку і навчання пра-
цівника,  а  також  вигоди,  упущеної  через  втрати 
часу й коштів у період навчання нового працівника 
та його адаптації на новому робочому місці. Аль-
тернативною  вартістю  можна  вважати  вартість 
застосування технологій, які здатні замінити працю 
працівника у виробничому процесі. Вартістю май-
бутніх доходів є чистий приведений потік доходів, 
які підприємство отримуватиме додатково саме за 
рахунок використання ресурсу знань працівника. 

Вартісне  оцінювання  використання  знань  як 
критерій  ефективності  відіграє  важливу  роль  у 
діяльності  підприємства  й  сприяє  підвищенню 
ефективності управління ним. У роботах зарубіж-
них і вітчизняних дослідників оцінювання вартості 
явного  знання  як  частки  нематеріальних  активів 
підприємства  (патентів,  ліцензій,  програмного 
забезпечення  тощо)  висвітлене  доволі  повно. 
Такий  вид  знань  володіє  конкретною  грошовою 
вартістю, бере участь у виробничому процесі нео-
дноразово й у вигляді амортизації нематеріальних 
активів переносить свою вартість на знов створе-
ний продукт підприємства.

Таким  чином,  використання  інтелектуального 
складника трудового потенціалу в процесі вироб-
ництва  суспільних  благ  пов'язане  одночасно  і  зі 
створенням вартості,  і з  її перенесенням,  і з при-
ростом через споживання інтелектуальних ресур-
сів  живої  праці.  Варто  зауважити  на  відсутність 
при  цьому  фізичного  зносу,  але  виразний  вияв 
морального зносу у різних формах, що пов'язане 
із  застаріванням  і  частковою втратою потенціалу 
знань. У виробництві інтелектуальні ресурси прак-
тично  не  зношуються,  під  час  використання  не 
зменшуються, а навпаки – збільшуються  і розви-
ваються у процесі відтворення. 

Процес відновлення й ефективного управління 
безперервно повторюваними знаннями, інтелекту-
альними  активами  на  основі  планомірного  онов-
лення  знань  і  творчих проектів можна визначити 
як  процес  відтворення  інтелектуального  склад-
ника трудового потенціалу працівника. Суттю від-
творення  є  підтримка,  накопичення  й  оновлення 
творчого інтелектуального потенціалу насамперед 
інноваційних кадрів – працівників-інноваторів, що 
забезпечує  зростання  конкурентоспроможності  й 
економічний  розвиток  персоналу,  підприємства, 
галузі, країни.

Зауважимо  на  характерну  особливість  ефек-
тивного відтворювального процесу – єдність чин-
ників  його  виробництва  та  обігу  й  взаємозв'язок 
усіх  стадій  відтворення  інтелектуального  склад-
ника трудового потенціалу. На рис. 3 змодельова-
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ний  процес  відтворення  інтелектуального  склад-
ника трудового потенціалу підприємства. 

Через  процес  відтворення  інтелектуального 
складника  трудового  потенціалу  працівника  від-
бувається  не  лише  інтелектуалізація  персоналу, 
але й формується  інтелектуальний  капітал,  який 
у  сучасній економіці  стає фундаментом розвитку 
капіталу підприємства. Варто відзначити особливу 
ознаку  відтворення  інтелектуального  складника 
трудового  потенціалу  працівника  –  стійкість  його 
носія  до  впливу  чинників  зовнішнього  і  внутріш-
нього середовища.

Щодо  показника  ефективності  інтелектуаліза-
ції  персоналу,  то  ним можна  вважати  отриманий 
підприємством чистий прибуток за певний період 
часу,  визначений  рівнем  та  ефективністю  вико-
ристання  інтелектуального  складника  трудового 
потенціалу персоналу.

Основними  параметрами  внутрішнього  і 
зовнішнього управління інтелектуалізацією персо-
налу можна вважати: витрати різного виду, поне-
сені підприємством на формування інтелектуаль-
ного складника трудового потенціалу працівника; 
обсяг  і  вартість  інноваційного продукту, виробле-
ного  підприємством;  дохід,  отриманий  підприєм-
ством  від  продажу  інноваційного  продукту;  кіль-
кість видів  і одиниць реалізованого інноваційного 
продукту; кількість інтелектуальних продуктів, роз-

роблених  у  результаті  науково-дослідної  роботи 
і  конструкторської  діяльності  (винаходи,  корисні 
моделі,  патенти,  ноу-хау,  комп’ютерні  програми  і 
т. п.); кількість інтелектуальних продуктів, викорис-
таних в інноваційному процесі [8]. 

Управлінські заходи, здійснювані у процесі інте-
лектуалізації персоналу, можна розподілити на дві 
взаємопов’язані  групи:  організаційно-економічні 
та морально-психологічні (рис. 4). 

Процес  інтелектуалізації персоналу,  із певною 
часткою умовності, можна розподілити на такі час-
тини: перша – продукування й удосконалення інте-
лектуального потенціалу персоналу підприємства; 
друга – капіталізація інтелектуального потенціалу 
(перетворення інтелектуального потенціалу в інте-
лектуальний капітал підприємства). 

З  одного  боку,  отримуємо  процес,  спрямова-
ний  на  якісне  вдосконалення  персоналу  підпри-
ємства,  розвиток  його  інноваційної  активності  та 
компетентності,  з  іншого  –  процес,  спрямований 
на реалізацію інтелектуального потенціалу персо-
налу в інноваційній діяльності підприємства, його 
перетворення на  інтелектуальний капітал підпри-
ємства.

Висновки з проведеного дослідження.  
Інтелектуалізація  персоналу  в  сучасних  умовах 
стає  виробничим  чинником,  здатним  до  необме-
женого розвитку за кількісними, якісними та часо-
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Рис. 3. Процес відтворення інтелектуального складника трудового потенціалу 
підприємства

Джерело: розроблено автором за матеріалами дослідження
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фахівців до процесу 
управління виробництвом 
• Аналіз і регулювання 
групових і міжособових 
стосунків у творчому 
колективі працівників  
• Вирішення конфліктів  
• Соціально-психологічна 
діагностика персоналу  
• Формування й управління 
інноваційною культурою в 
організації  
• Розробка форм 
морального заохочення 
працівників інтелектуальної 
праці 
• Розвиток соціальної  
інфраструктури на 
підприємстві  
• Проведення 
корпоративних заходів 

• Розробка стратегії і політики управління 
інтелектуальним  потенціалом персоналу  
• Контролінг інтелектуального потенціалу 
персоналу підприємства 
• Підтримка взаємозв'язку із зовнішніми джерелами 
залучення кадрів 
• Пошук джерел фінансування формування і 
розвитку інтелектуального потенціалу персоналу  
• Створення гнучкої системи винагороди, 
орієнтованої на досягнення високих результатів 
інтелектуально-інноваційної діяльності 
• Відповідне нормування і тарифікація трудового 
процесу 
• Розробка показників і правил оцінювання 
результатів інтелектуальної праці  
• Організація перепідготовки і підвищення 
кваліфікації співробітників 
• Формування кадрового резерву на висунення і 
резерву керівників 
• Відбір на вакантні посади  
• Планування ділової кар'єри співробітників  
• Створення і ведення інформаційного банку даних 
про якісний і кількісний склад 
висококваліфікованих кадрів 
• Забезпечення оптимального режиму праці і 
відпочинку працівників інтелектуальної праці  
• Інформаційне й технічне забезпечення процесу 
управління інтелектуальним потенціалом персоналу 
• Забезпечення персоналу науково-технічною 
інформацією, організація патентно-ліцензійної 
діяльності 

 

вими параметрами. Інтелектуальний капітал, який 
слугує фундаментом розвитку підприємства й еко-
номічної системи суспільства в умовах соціально-
орієнтованої  ринкової  економіки,  формується  в 
процесі  відтворення  інтелектуального  складника 
трудового потенціалу підприємства. 
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Рис. 4. Заходи управління процесом інтелектуалізації персоналу підприємства

Джерело: складено на основі [4; 5; 8]


