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фінансово-інвестиційній, які характеризують внутрішнє середовище 
підприємства та формують передумови для досягнення конкурентних 
переваг. Кожна підсистема забезпечує конкурентоспроможність різних 
об’єктів − персоналу, виробництва, технології, продукції, ефективно 
взаємодіючи і доповнюючи дію інших підсистем. 

Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств − 
це сукупність послідовних дій керуючої підсистеми (підходів і методів), 
підсистеми забезпечення (інформаційної, наукової, правової, нормативної 
ресурсної), що здійснюють взаємовплив на керовану підсистему 
(техніко-технологічну, соціально-трудову, організаційно-економічну, 
фінансово-інвестиційну складові) для виконання завдання − досягнення 
конкурентоспроможності на ринку. 

Таким чином, пропонується розглядати забезпечення конкуренто-
спроможності як систему. Вплив «виходу» системи забезпечення 
конкурентоспроможності на «вихід» системи менеджменту робить 
його конкурентоспроможним, а також суттєво перетворює «вихід» 
операційної системи на: конкурентоздатну продукцію, конкуренто-
спроможну торгову марку, збільшення: прибутку, частки ринку, 
обсяг продажу, задоволення інтересів усіх учасників процесу. 

Методологічний рівень системи забезпечення конкурентоспро-
можності включає теорію об’єктивних економічних законів, зако-
номірностей і законів організації, наукові підходи та принципи їх 
побудови, функціонування й розвитку соціально-економічних і технічних 
систем, дослідження інструменту ринкових відносин − механізму 
конкуренції, а також взаємозв’язок трьох систем (забезпечення 
конкурентоспроможності, менеджменту, операційної системи). 

Практичний рівень системи забезпечення конкурентоспроможності 
передбачає, базуючись на методологічних підходах, розроблення 
дійових заходів щодо досягнення або підвищення конкурентоспро-
можності різних об’єктів (менеджменту, персоналу, виробництва, 
продукції, підприємства в цілому тощо), які, відповідно до стратегічної 
мети, сприяють реалізації певного рівня конкурентоспроможності 
підприємств конкретної галузі (рис. 17). 

Ефективна система забезпечення конкурентоспроможності під-
приємств промисловості повинна складатися із наступних підсистем: 
техніко-технологічної, соціально-трудової, організаційно-економічної, 
фінансово-інвестиційної, які характеризують та удосконалюють 
внутрішнє середовище підприємства. Кожна підсистема забезпечує 
конкурентоспроможність власного об’єкта (персоналу, виробництва, 
технології, продукції), що ефективно взаємодіють і доповнюють дію 
інших підсистем. 

Досягнення конкурентоспроможності неможливе без розвитку 
співробітництва на умовах партнерства між суб’єктами ринкових 
відносин: науковцями, споживачами, постачальниками, потенційними 
конкурентами, посередниками тощо. 
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правом належать права на наукові, літературні, художні та музичні 
твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо. 

Інтелектуальний капітал поділяється на власний та строковий 
інтелектуальний капітал. 

Власний інтелектуальний капітал може бути на балансі суб’єкта 
господарювання, наприклад, у формі капітальних інвестицій. Що 
стосується строкового інтелектуального капіталу, то на балансі суб’єкта 
господарювання такий капітал знаходить відображення у вигляді 
нематеріальних активів, які в залежності від виду мають відповідний 
термін знаходження згідно законодавства України про охорону 
інтелектуальної власності. Так, наприклад, правова охорона суб’єктів 
інтелектуальної власності надається з певних умов на конкретно 
визначений строк: винахід – на 20 років, корисна модель – на 5 років, 
промисловий зразок – на 10 років тощо. 

За ознакою формування (мобілізації) інтелектуальний капітал 
поділяється на створений самим суб’єктом господарювання і придбаний 
у інших суб’єктів господарювання. 

 
12.3. ТИПИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 
Виділяють такі типи інтелектуального капіталу: персоніфікований, 

техніко-технологічний, інфраструктурний, клієнтський, марочний. 
Кожен із них містить відповідні види інтелектуального капіталу. 

Персоніфікований: знання та вміння, повязані з роботою; творчі 
здібності, освіта, професійна кваліфікація; лояльність; ціннісні настанови 
персоналу; психометричні характеристики. 

Техніко-технологічний: винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, патенти, ноу-хау, програмне забезпечення, права на дизайн. 

Інфраструктурний: бази даних, організаційна структура, філософія 
управління, корпоративна культура, ділове співробітництво. 

Клієнтський: відносини з покупцями, контракти, портфель замовлень, 
франшизи, ліцензійні угоди, ділова репутація. 

Марочний: торгові марки, товарні знаки, корпоративна марка (ім’я), 
марки обслуговування. 

 
12.4. СУТНІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної 

форми, можуть бути відокремлені від підприємства і утримуються 
підприємством з метою використання більше одного року (або 
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для 
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в 
оренду іншим особам. 
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На підприємстві нематеріальні активи групуються за двома 
ознаками: за способом придбання і за видами. Відповідно до першої 
ознаки нематеріальні активи поділяються на утворені власними 
силами і одержані іншими шляхами, зокрема придбані: за грошові 
кошти, в обмін на інші активи, у вигляді внеску до статутного фонду, 
внаслідок об’єднання підприємств, одержані у вигляді спонсорського 
внеску, одержані у вигляді засобів цільового фінансування. 

Відповідно до другої ознаки розрізняють права: користування 
природними ресурсами, користування майном, права на торгові 
марки, на об’єкти промислової власності, авторські і суміжні з ними 
права, гудвілл, інші нематеріальні активи. 

Вони включають певну сукупність елементів. Окремі елементи 
нематеріальних активів мають особливості правового захисту. Власники 
об’єктів промислової власності отримують виключні права на їх 
використання за допомогою патентів на винахід, промисловий зразок, 
корисну модель, а також свідоцтва на товарний знак. 

 
12.5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу 
підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно 
тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи 
здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку 
від її використання. До них відносяться об’єкти промислової та 
інтелектуальної власності, а також інші ресурси нематеріального 
походження. 

Промислова власність є поняттям, що застосовується для позначення 
виключного права на використання певних нематеріальних ресурсів. 
До об’єктів цієї власності належать: винаходи, промислові зразки, 
корисні моделі, товарні знаки та знаки обслуговування. Винаходи – 
нові та ті, що мають істотні відмінності технічних рішень задач у 
будь-якій галузі економіки, що дають позитивний ефект. Винахід має 
бути новим, мати рівень винахідництва, бути придатним для промис-
лового використання. Розрізняють наступні види об’єктів винаходів: 
пристрій, спосіб, речовина. Промисловий зразок – це художнє або 
художньо-конструкторське рішення, що визначає зовнішній вигляд 
виробу і призначене для задоволення естетичних і ергономічних 
потреб; він забезпечується правовою охороною за умов його новизни, 
оригінальності та придатності до промислового виготовлення. Корисна 
модель – це результат творчої діяльності людини, об’єктом якої може 
бути конструктивне вирішення пристрою або його складових частин. 
Корисні моделі іноді називають малими винаходами, але відповідаючи 
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Рис. 16. Процес взаємодії системи забезпечення 
конкурентоспроможності з іншими системами 

 
Побудова системи забезпечення конкурентоспроможності під-

приємств, наприклад, м’ясної промисловості базується на підсистемах: 
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