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ВИКОРИСТАННЯ 
 

Розглядаються теоретико-методологічні підходи до визначення поняття інтелектуа-
льного потенціалу будівельних підприємств як одного із елементів стратегічного розвитку 
міст. 

 

Рассматриваются теоретико-методологические подходы к определению понятия ин-
теллектуального потенциала строительных предприятий как одного из элементов страте-
гического развития городов.  

 

Article reviews theoretical methodological approaches to the definition of the intellectual 
potential of the construction companies, like one of the strategic municipal development's 
element. 
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Одним із ключових елементів стратегічного розвитку міст є будів-
ництво. Будівельна галузь забезпечує розвиток інфраструктури, нарощу-
вання об’ємів житлової, промислової та комерційної нерухомості, до-
зволяє проводити модернізацію та оселення основних фондів господар-
ських систем. Тож, сталий розвиток будівельної галузі забезпечує вико-
нання поставлених перед містом стратегічних завдань. 

Побудова системи управління будь-яким підприємством базується 
на економічному прогнозуванні. Міжнародна практика показує, що 
успіх та конкурентоздатність господарської системи напряму залежить 
від аналізу потенціалу розвитку підприємства і прогнозування основ-
них показників його внутрішнього та зовнішнього середовища на стра-
тегічну перспективу. Значна увага економічному прогнозуванню 
останнім часом приділяється і в Україні, про що свідчить прийнятий 
Верховною Радою Закон України «Про державне прогнозування і роз-
робку програм економічного і соціального розвитку України» [1]. Ос-
новною метою цього Закону є вироблення прогнозів, які б лягли в ос-
нову прийняття управлінських рішень стратегічного розвитку органі-
зації, регіону, країни в цілому. Базою для створення практичних про-
гнозів стратегічного розвитку підприємства з урахуванням його наяв-
них ресурсів та  можливостей щодо їх використання є визначення 
стратегії управління потенціалом розвитку, одним із елементів якого є 
інтелектуальний потенціал. 
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Тож, метою даної роботи є формування теоретико-методологічного 
підходу до визначення поняття інтелектуального потенціалу будівельно-
го підприємства та його складових елементів.  

Для досягнення поставленої мети окреслено ряд завдань: 
1. Аналіз провідних міжнародних та вітчизняних досліджень, при-

свячених інтелектуальному потенціалу підприємств будівельної галузі. 
2. Виокремлення основних підходів до визначення поняття інтелек-

туального потенціалу підприємства. 
3. Визначення поняття інтелектуального потенціалу будівельного 

підприємства. 
Поняття інтелектуального потенціалу почало формуватися у краї-

нах Заходу як наслідок процесу прискорення науково-технічного розви-
тку, інтелектуалізації та інформатизації виробництва. Аналіз економіч-
ної літератури останнього десятиріччя XX – початку XXI ст. показує, що 
сучасні тенденції соціально-економічного розвитку окреслюють дві тео-
ретичні концепції – теорія постіндустріального суспільства та теорія 
інформаційного суспільства. При цьому одні автори ототожнюють ці 
напрями досліджень соціально-економічних явищ та процесів, а інші 
доводять те, що інформаційне суспільство є вищою стадією розвитку 
світової цивілізації і є наслідком розвитку постіндустріального суспільс-
тва [2]. У будь-якому випадку головним ресурсом обох концепцій стали 
людський інтелект та знання. Тож, формування інтелектуального потен-
ціалу підприємства є одним із ключових факторів йог успішного розвит-
ку та конкурентоспроможності у сучасних умовах господарювання. До-
даткова актуальність дослідження даного питання пов’язана з тим, що 
складові інтелектуального потенціалу національних підприємств будіве-
льної галузі сформувалися в основному у радянські роки при  командно-
адміністративній економіці. Тож, підходи до формування та оцінки ін-
телектуального потенціалу підприємств вимагають удосконалення з 
урахуванням специфіки сучасних умов господарювання. на сьогодніш-
ній день, можна виділити наступні підходи до визначення категорії «ін-
телектуальний потенціал»: 

1) елементорієнтовний; 
2) соціоорієнтовний; 
3) функціональний; 
4) цільовий.  
Ряд дослідників є прихильниками елементоорієнтовного підходу до 

визначення інтелектуального потенціалу та розглядають його як сукуп-
ність взаємопов’язаних структурних елементів [3, 4]. 

Зокрема, В. Мурашко трактує інтелектуальний потенціал як сукуп-
ність інтелектуальних здібностей населення регіону, матеріально-
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технічних, фінансових, інформаційних, організаційно-економічних ре-
сурсів та комплексу чинників, які дозволяють вирішити в теперішній час 
і в майбутньому проблеми інноваційного розвитку як в інтересах регіо-
ну, так і всієї країни [4].  

У роботі [3] запропоновано виділити в структурі інтелектуального 
потенціалу організації дві складові: творчий потенціал та професійно-
кваліфікаційний потенціал, не враховуючи при цьому зовнішню складо-
ву – маркетинговий (ринковий) потенціал, який впливає на конкуренто-
спроможність підприємства. 

Багато дослідників розглядають інтелектуальний потенціал у роз-
різі людського капіталу підприємства, підкріпленого інформатизацією 
суспільства та базою знань, які постійно оновлюються у зв’язку із 
стрімким розвитком науково-технічного прогресу. Так, представника-
ми соціоорієнтовного підходу є Б. Данилишин, В. Куценко, О. Грішно-
ва, О. Бутнік-Сіверський, А. Гадзало, В. Зінов та інші [7, 9, 11, 13, 14, 
18].  

О. Бутнік-Сіверський дав наступне визначення інтелектуального 
потенціалу підприємства – це ресурс, який складається з людських (ін-
телектуальних сил) та інтелектуальних (інтелектуального продукту) ре-
сурсів [7]. 

У дослідженні [8] категорія інтелектуального потенціалу тракту-
ється як цілеспрямована діюча сутність працівників із відповідним осві-
тньо-кваліфікаційним рівнем, тобто їхніми знаннями, здібностями та 
навичками. 

О. Грішнова підкреслює, що інтелектуальний потенціал є виріша-
льним чинником забезпечення сталого економічного та людського роз-
витку, який включає знання і творчі здібності населення, систему освіти, 
комп’ютерне забезпечення, систему зв’язку, бази даних (бібліотеки та 
електронні системи), систему науки, інтелектуальну власність і т. ін. [9].  

В.П. Петренко характеризує інтелектуальний потенціал як прогно-
зовану інтегральну здатність особи чи групи осіб (персоналу, організа-
ції, підприємства, населення територіальної громади, регіону, країни, 
нації, людства) до створення нових духовних та матеріальних цінностей 
[5]. 

Ю.М.Канигін визначає категорію інтелектуального потенціалу як 
складову соціального інтелекту в контексті загальної соціалізації суспі-
льства [6]. 

Б.А. Малицький досліджує інтелектуальний потенціал у контексті 
реалізації наукового потенціалу суспільства [10]. 
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В. Куценко, В. Удовиченко, І. Опалєва поняття «інтелектуальний 
потенціал» здебільшого ототожнюють з поняттями «освітній потенціал» 
та «людський капітал» [11]. 

У роботі [12] інтелектуальний потенціал – це сукупність розумових 
здібностей людини до розумової діяльності із засвоєння, усвідомлення 
інформації, її систематизації, перетворення на знання. 

«Інтелектуальний потенціал» – це сукупність колективних знань 
персоналу підприємства, творчі здібності й ідеї, уміння вирішувати про-
блеми, лідерські якості, підприємницькі й управлінські навички і здібно-
сті окремої людини, – визначив у своєму дослідженні В.Зінов [13].  

А. Гадзало запропонував трактувати інтелектуальний потенціал як 
можливості для реалізації інноваційної діяльності, які прийнято поділя-
ти на людські та інтелектуальні ресурси [14]. 

Таким чином, представники даного підходу розглядали інтелектуа-
льний потенціал як сукупність індивідуальних чи суспільних інтелекту-
альних ресурсів, які перебувають у постійному розвитку відповідно до 
трансформацій та вимог сучасної системи господарювання та науково-
технічного прогресу. 

Представники функціонального підходу розглядають інтелектуаль-
ний потенціал як здатність господарських систем до виконання певних 
функцій з метою досягнення певних економічних цілей. 

Представник даного підходу, Ю. Канигін трактує інтелектуальний 
потенціал як здатність суспільства та його підсистем сприймати, збері-
гати, нагромаджувати знання, продукувати нові ідеї та використовувати 
їх заради прогресу [6].  

Під поняттям інтелектуального потенціалу К. Матусевич розуміє 
потенціальну (тобто використану і невикористану) сукупну здатність 
людей до пізнання і засвоєння знань, створення нових знань і викорис-
товування їх для розвитку сфер матеріального і духовного виробництва 
в їх взаємопроникненні, взаємозалежності і взаємодії через виробництво 
матеріальних та інтелектуальних продуктів, тобто через виробництво і 
нагромадження матеріально-речового, науково-освітнього, інформацій-
ного, організаційно-економічного, ідейно-світоглядного, художнього, 
культурного продукту [8].  

В. Орищенко визначає інтелектуальний потенціал як духовно-
освітянський стан нації, що забезпечує здатність народу до виконання 
актуальних суспільно-економічних завдань, створення необхідних умов 
всебічного розвитку молодого покоління на базі найвищих духовних 
цінностей нації [15].  

О. Яновський трактує дане поняття як невичерпне джерело форму-
вання творчих новацій, потужний чинник розвитку й удосконалення 
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бізнес-діяльності, ефективний засіб завоювання ринку товарів і послуг, а 
також лідерства у конкурентному середовищі [16]. 

Даний підхід підкреслює, що інтелектуальний потенціал визнача-
ється не лише сукупністю людського капіталу, але й здатністю підпри-
ємства до його практичної реалізації. 

Представники цільового підходу розглядають інтелектуальний по-
тенціал як фактор досягнення поставлених перед підприємством тактич-
них та стратегічних цілей. 

О. Довгань дає наступне визначення категорії інтелектуального по-
тенціалу – це нагромаджені і систематизовані знання у поєднанні з ана-
літичними та креативними здібностями фахівців різних функціональних 
сфер діяльності, що дають змогу організації бути чутливою до вимог 
ринку, своєчасно виявляти тенденції у зміні споживчих преференцій, 
продукувати оригінальні ідеї та оперативно втілювати їх у життя [12]. 
Дане визначення характеризує в основному цілі організації, пов’язані із 
забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності, у першу чер-
гу за рахунок реагування на вимоги, які висуває до підприємства зовні-
шнє середовище.  

І. Мойсеєнко, М. Демчишин визначають категорію інтелектуально-
го потенціалу як можливості, що надані інтелектуальними ресурсами у 
даний час і в майбутньому та можуть бути використані для вирішення 
якогось завдання або для досягнення певної мети [17]. 

О. Стефанишин визначив інтелектуальний потенціал з точки зору 
можливостей, що надані інтелектуальними ресурсами у певний час і в 
майбутньому, які створені людським і (або) машинним (штучним) інте-
лектом, можуть бути використані для досягнення певної мети, хоча такі 
можливості не завжди будуть реалізовані [19]. Тобто, автор розглядає 
можливість недосягнення поставлених цілей за рахунок використання 
інтелектуального потенціалу, проте наголошує на його цілеспрямова-
ність. 

Таким чином, проаналізувавши основні теоретико-методичні під-
ходи до визначення поняття інтелектуального потенціалу, пропонуємо 
наступне трактування даної категорії: це системна інтегральна сукуп-
ність наукового, організаційного, інформаційного та фінансового капі-
талів, інтелектуальної власності, а також можливостей щодо їх викорис-
тання господарчою системою з метою досягнення стратегічних цілей та 
сталого розвитку будівельного підприємства з урахуванням внутрішніх 
факторів та змін умов зовнішнього середовища. 
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