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Метою статті є визначення особливостей формування і використання інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств. 

У рамках дослідження узагальнено теоретико-методичні положення щодо визначення напрямків 

формування та використання інтелектуального капіталу підприємств; охарактеризовані підходи до 
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Вступ 

Для розробки стратегії управління 

інтелектуальним капіталом на будівельних 

підприємствах особливого значення набувають 

процеси його формування та використання. 

У цьому контексті слід вказати на 

різноаспектність теоретичних положень, оскільки 

вони обумовлені сучасним станом та особливостями 

функціонування економіки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Теоретико-методичні положення щодо 

визначення інтелектуального капіталу, 

характеристиці його структурних елементів 

присвячені роботи Е. Брукинга [1], В. Геєця [2],                

О. Кендюхова [3], К. Мамонова [4], Т. Стюарта [5], 

А. Чухна [6]  та ін. 

Поряд з цим, залишаються не вирішеними 

питання щодо визначення напрямів формування та 

використання інтелектуального капіталу на 

будівельних підприємствах. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є визначення особливостей 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств. 

У рамках дослідження вирішуються наступні 

завдання: 

 Узагальнення існуючих теоретико-

методичних положень щодо визначення напрямів 

формування та використання інтелектуального 

капіталу підприємств; 

 охарактеризувати підходи до формування та 

використання інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Для визначення рівня формування та 

використання інтелектуального капіталу економіки 

держави запропоновано використовувати 

показники: глобальний інноваційний індекс, 

глобальний індекс конкурентоспроможності, рівень 

розвитку бізнесу, інновації, індекси глобалізації, 

людського розвитку, економіки знань, освіти та 

людських ресурсів [7 – 11].  

У результаті застосування представлених 

показників встановлено низький рівень 

інтелектуалізації економіки України порівняно із 

розвиненими економічними системами. 

Г. Ступнікер вказує на основний напрям 

формування інтелектуального капіталу на 

підприємстві, який характеризується 

наднормативним прибутком, який суб’єкт 

господарювання отримує у процесі виробничо-

господарської діяльності за рахунок: 

конкурентних переваг; 

використання людського, технологічного та 

ринкового капіталів [12, с. 189]. 

С. Захарін для створення економіки знань, як 

основного фактору, що впливає на формування та 

використання інтелектуального капіталу на 

підприємстві, виділяє чотири основних напрямів: 

порівняння знань; 

виведення наслідків їх використання; 

встановлення зв’язків; 

забезпечення спілкування між особами [13]. 

Він фокусує увагу на реструктуризації та 

демонополізації економіки держави, забезпеченні 
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моніторингу й перманентному контролі за 

функціонування великого бізнесу для нівелювання 

їх впливу, що створює підгрунтя для розвитку 

ринкових відносин, людського капіталу, 

впровадження інновацій і реалізації інтелектуальних 

проектів.  
На відміну від попередніх авторів, С. Філіппова 

та К. Ковтуненко виділяють основні чинники 

формування інтелектуального капіталу: 

економічний потенціал; 

фінансові ресурси; 

фінансовий потенціал; 

інноваційний потенціал [14].  

Формування інтелектуального капіталу 

запропоновано здійснювати відповідно стадій 

розвитку підприємства: становлення, розвиток, 

зрілість, спад старіння [15]. 

Для формування інтелектуального капіталу на 

підприємствах здійснюються наступні етапи: 

аналізу ринку; 

аналізу внутрішнього середовища; 

формування альтернативних стратегій 

розвитку; 

оцінка вартості інтелектуального капіталу; 

реалізація стратегії розвитку та оцінка 

конкурентоспроможності підприємства [16]. 

Н. Гавкалова та Н. Маркова для зростання 

рівня інтелектуалізації людського капіталу 

підприємства пропонують визначати вплив 

чинників:  

соціально-економічних; 

економічних; 

демографічних; 

соціально-демографічних; 

правових; 

екологічних [17]. 

Узагальнюючи вищенаведене, визначені 

підходи до формування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних підприємств: 

функціональний: полягає у визначенні 

напрямів формування та використання 

інтелектуального капіталу, враховуючи 

функціональні аспекти діяльності підприємств; 

результативний: визначається показниками 

результативності формування та використання 

інтелектуального капіталу; 

знанієвий: характеризується напрямами 

формування та використання знань як важливого 

елементу інтелектуального капіталу; 

структурний: визначається напрямами та 

особливостями формування й використання 

структурних елементів інтелектуального капіталу; 

факторний: визначається впливом факторів на 

формування та використання інтелектуальним 

капіталом; 

інтегральний: передбачає розробку та 

застосування інтегрального критерію щодо 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств; 

 комплексний: визначається розробкою та 

застосуванням комплексу взаємопов’язаних дій, 

спрямованих на зростання ефективності формування 

та використання інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств, забезпечення їх 

конкурентних переваг; 

 підхід, що базується на напрямах формування 

та удосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення використання інтелектуального 

капіталу на будівельних підприємствах: передбачає 

розробку та впровадження на будівельних 

підприємствах інформаційно-аналітичного 

забезпечення використання інтелектуального 

капіталу, застосовуючи відповідні інструменти. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок 

У результаті дослідження автором 

запропоновано використовувати комплексний підхід 

для забезпечення формування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних підприємств. 

У рамках представленого підходу здійснюються 

взаємопов'язані дії, які спрямовані на оцінку 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств, розробку 

стратегії його розвитку, враховує структурні 

елементи, взаємодія яких здійснюється шляхом 

застосування відповідних механізмів. 
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PECULIARITIES OF FORMATION AND USE OF INTELLECTUAL CAPITAL OF CONSTRUCTION 

ENTERPRISES 

D. Prunenko 

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 

 

The purpose of the article is to determine the specifics of the formation and use of the intellectual capital of 

construction enterprises. 

Within the framework of the research, existing theoretical and methodological provisions are generalized to 

determine the directions of formation and use of the intellectual capital of enterprises; The approaches to the 

formation and use of the intellectual capital of construction enterprises are characterized. 

As a result of the study, the author proposed to use a comprehensive approach to ensure the formation and use 

of intellectual capital of construction companies. In the framework of the presented approach, interrelated actions 

are carried out, aimed at assessing the formation and use of intellectual capital of construction enterprises, 

developing a strategy for its development, taking into account structural elements, the interaction of which is 

carried out through the application of appropriate mechanisms. 

Keywords: Intellectual capital, the formation and use of intellectual capital, construction enterprises, 

approaches to the formation and use of intellectual capital. 
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