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ПЕРЕДМОВА 
 

Бібліографічний покажчик «Інтелектуальний 
капітал – шлях до економічного зростання» присвяче-
ний досягненням науки та передового досвіду з питань 
управління й обліку інтелектуальним в Україні та світі. 

До складу покажчика увійшли відомості про на-
вчальні посібники, монографії, статті з наукових пері-
одичних видань, а також матеріали всесвітньої мережі 
Інтернет з даного питання. 

При підготовці видання були використані фон-
ди, каталоги та картотеки бібліотеки, бази даних біблі-
отеки МНАУ та електронні версії повнотекстових до-
кументів, розміщених в мережі Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом 
авторів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис зроблено за ДСТУ ГОСТ-
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 
та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліо-
графічний опис. Загальні вимоги та правила складан-
ня». Слова і словосполучення скорочуються відповідно 
діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 «Скорочення слів в 
українській мові у бібліографічному описі. Загальні ви-
моги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
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правила и требования».  
Видання має авторський покажчик. 

Бібліографічний покажчик адресований науко-
вцям, аспірантам, викладачам, студентам, а також тим, 
хто цікавиться питаннями щодо інтелектуального капі-
талу.  
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ВСТУП 
 

Розвиток вітчизняної економіки та безпосередньо 
підприємств, особливо в умовах високої конкуренції, 
майже не можливий без активної спрямованості вироб-
ничих структур на інноваційно-інтелектуальну діяль-
ність. У зв’язку з цим досить актуальним постає питан-
ня сутності інтелектуального капіталу, а також аналізу 
методів його оцінки, адже саме ефективне використан-
ня такого капіталу дозволяє значно підвищити якість 
продукції, інформації, нових управлінських технологій 
та виробничих інновацій, що є обов’язковою складо-
вою економічної політики сучасного підприємства. 

 Інтелектуальний капітал є відносно новим понят-
тям, тому в економічній літературі немає узгодженості 
у визначенні цієї категорії. Дане поняття іноді ототож-
нюють з людским капіталом, людськими ресурсами, 
інтелектуальною власністю, інтелектуальними актива-
ми. Цей термін ввів Дж.Гелбрейт в1969 р., тобто в пері-
од панування індустріальної та зародження постіндуст-
ріальної економіки. Але більшої розповсюдженості це 
поняття набуло тільки з 90-х років ХХст., що пов’язано 
з переходом людства до інформаційної економіки. 

Інтелектуальний капітал – це знання, які можуть 
бути перетворені в прибуток та оцінені. Таке широке 
визначення, на думку фахівців, охоплює будь-які тех-
нологічні, управлінські та ринкові новини, які можуть 
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бути інновацією, тобто приносити додатковий прибу-
ток 

Інтелектуальний капітал – важливий ресурс, який 
потрібен організації задля досягнення постійного пози-
тивного розвитку і отримання конкурентних переваг.  
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Інтелектуальний капітал як чинник                
економічного розвитку 

 

1. Андрейчіков О. О. Аналіз значення інтелектуаль-
ного капіталу в сучасному світі [Електронний ресурс] / 
О. О. Андрейчіков // Системи обробки інформації. – 
2010. – Вип. 5. – С. 173-176. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2010_5_43. – Дата останнього 
доступу : 25.04.2016.  
 Проаналізовано значення інтелектуального капіталу в 
сучасному світі та його вплив на формування нової економі-
чної парадигми за умов переходу від індустріальної до еко-
номіки знань. Визначено передумови та деякі особливості 
розвитку елементів та інтелектуальногокапіталу взагалі 
на фоні розвитку нових інформаційних систем та економіч-
но-соціальних взаємин суспільства. Виявлені зв'язки дають 
підстави стверджувати те, що інтелектуальний капітал 
та його складові набувають панівного положення в розвит-
ку сучасних організацій та безпосереднім чином впливають 
на їх конкурентні переваги. 

2. Андрощук Г. О. Міграція інтелектуального капі-
талу: вплив на економіку та інноваційний розвиток / Г. 
О. Андрощук, С. А. Давимука // Регіональна економіка. 
– 2015. – № 2 (76). – С. 65-82.  
 На основі вивчення патентних даних заявок на вина-
ходи за процедурою PCT (Договору про патентну коопера-
цію) дається аналіз міжнародної міграції інтелектуального 
капіталу (на прикладі фахівців, зайнятих у сфері знань – 
науковців і винахідників). 
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3. Бажан І. Економічна сутність та функції інтелек-
туального капіталу / І. Бажан // Україна: аспекти праці. 
– 2012. – № 2. – С. 30-35. 

4. Бауліна Т. В. Інтелектуальний капітал як основа 
нової парадигми економічної модернізації / Т. В. Баулі-
на // Вісник Національної академії наук України.– 2010. 
– № 5. – С.47-48. – Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2010-05/a7.pdf. – Дата 
останнього доступу : 25.04.2016. 
 Автор окреслює науково-методичні засади побудови 
механізму формування інтелектуального капіталу.  

5. Бауліна Т. Прогнозування змін економічних чин-
ників розвитку інтелектуального потенціалу реального 
сектора української економіки / Т. Бауліна // Україна: 
аспекти праці. – 2010. – № 4. – С. 24-27. 

6. Бауліна Т. Технологія формування інтелектуаль-
ного капіталу національного господарства на засадах 
реалізації інтегрованої концепції його ідентифікації / Т. 
Бауліна // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 
41-45. 

7. Бауліна Т. Формування інтелектуального капіталу 
українського суспільства та створення умов активізації 
його ефективного використання / Т. Бауліна // Україна: 
аспекти праці. – 2012. – № 2. – С. 26-29. 

8. Волобоєва І. О. Інтелектуальний капітал, фінанси-
зація та глобалізація – чинники, що визначають еволю-
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цію господарської діяльності сучасності [Електронний 
ресурс] / І. О. Волобоєва // Формування ринкових від-
носин в Україні. – 2014. – № 2. – С. 127-132. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_2_32. – 
Дата останнього доступу : 25.04.2016. 

9. Грішнова О. Інтелектуальний капітал України: 
інтегральна оцінка й порівняльний аналіз / О. Грішно-
ва, А. Козловський // Україна: аспекти праці. – 2014. – 
№ 1. – С. 3-9. 

10. Духнич Ю. Интеллектуальный капитал 
[Электронный ресурс] / Ю. Духнич. – Режим доступа : 
http://www.smart-edu.com/intellektualnyy-kapital.html. – 
Дата последнего доступа: 25.04.2016. 

11. Духнич Ю. Интеллектуальный капитал: составля-
ющие, управление, оценка [Электронный ресурс] / Ю. 
Духнич. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/
management/strategy/competit/Intellectual_Capital.shtml. – 
Дата последнего доступа : 25.04.2016 

12. Дяченко Ю. В. Еволюція концепції інтелектуаль-
ного капіталу: досягнення й виклики [Електронний ре-
сурс] / Ю. В. Дяченко // Наукові праці Кіровоградсько-
го національного технічного університету. Економічні 
науки. – 2011. – Вип. 20(2). – С. 294-301. – Режим до-
ступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_20(2)
__43. – Дата останнього доступу : 25.04.2016. 
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13. Жарінова А. Г. Організаційно-економічні засади 
формування інтелектуального капіталу в економіці 
знань / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економі-
ки. – 2011. – № 10. – С. 8-13.  
 У статті визначено та обґрунтовано організаційно-
економічні засади формування інтелектуального капіталу в 
економіці знань. Доведено, що на сьогоднішньому етапі роз-
витку економіки пріоритетним ресурсом є інтелектуальний 
потенціал і знання, які стають новою актуальною основою 
конкурентоспроможної діяльності економічних суб'єктів у 
сучасному глобальному господарстві. 

14. Коломіна О. Б. Роль інтелектуального капіталу в 
розвитку економіки країни [Електронний ресурс] / О. Б. 
Коломіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – 
№ 3. – С. 42-48. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/ecmebi_2014_3_8. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

15. Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний 
капітал у системі факторів формування економіки 
знань / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 
4. – С. 4-9. 

16. Корновенко С. В. Інтелектуальний капітал та його 
вплив на розвиток інноваційної економіки 
[Електронний ресурс] / С. В. Корновенко, О. М. Тара-
ненко // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педа-
гогічні науки. – 2015. – № 10. – С. 79-84. – Режим до-
ступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2015_10_14. – 
Дата останнього доступу : 25.04.2016. 
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17. Курило Л. І. Людський капітал як чинник форму-
вання інтелектуального капіталу та економічного роз-
витку / Л. І. Курило // Економіка АПК. – 2010. – № 9. – 
С. 126-131. 

18. Мальцева А. А. Развитие теоретических представ-
лений об интеллектуальном капитале в условиях дина-
мической трансформации экономики / А. А. Мальцева, 
И. А. Монахов // Актуальні проблеми економіки. – 
2014. – № 11. – С. 16-33.  
 В статье представлен критический анализ современ-
ных теоретических представлений об интеллектуальном 
капитале как базисе экономики знаний.  

19. Мамонтова Н. Тенденції та особливості форму-
вання і використання інтелектуального капіталу в 
Україні / Н. Мамонтова // Економіка України : науко-
вий журнал. – 2010. – № 8. – С. 30-39. 

20. Мішин Ю. Р. Інтелектуальна власність як складо-
ва інтелектуального капіталу в постіндустріальній еко-
номіці [Електронний ресурс] / Ю. Р. Мішин, Т. І. Паус-
товська // Вісник Одеського національного університе-
ту. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21, Вип. 1. – С. 20-23. 
– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vonu_econ_2016_21_1_6. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

21. Мойсеєнко І. П. Методологічні основи вимірю-
вання рівня економічної безпеки держави / І. П. Мойсе-
єнко, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економі-
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ки. – 2011. – № 10. – С. 90-98.  
 У статті проаналізовано методики, які містять па-
раметри інтелектуального потенціалу при визначенні рівня 
розвитку держави, а також стан використання елементів 
інтелектуального потенціалу економіки України. Обґрунто-
вано необхідність врахування компонентів інтелектуально-
го потенціалу при визначенні рівня економічної безпеки дер-
жави. 

22. Набатова О. О. Соціально-економічна природа 
інтелектуального капіталу і проблеми його інституціо-
налізації [Електронний ресурс] / О. О. Набатова // Віс-
ник Національного університету "Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого" . Сер. : Економічна 
теорія та право. – 2014. – № 3. – С. 76-87. – Режим до-
ступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2014_3_9. – 
Дата останнього доступу : 25.04.2016. 

23. Никифиров А. Є. Компаративне міжкраїнове ви-
мірювання інтелектуального потенціалу: методологія і 
методика / А. Є. Никифиров // Актуальні проблеми еко-
номіки. – 2012. – № 3. – С. 72-85.  
 У статті досліджено структуру й обґрунтовано сис-
тему індикаторів інтелектуального потенціалу країн, за-
пропоновано методику компаративного міжкраїнового ви-
мірювання інтелектуального потенціалу, яку апробовано на 
статистичних даних України та Польщі. 

24. Пронина И. В. Интеллектуальный капитал: сущ-
ность, структура, функции [Электронный ресурс] / И. 
В. Пронина // Проблемы культорологии. – 2008. – № 
11. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/
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intellektualnyy-kapital-suschnost-struktura-funktsii. – Дата 
последнего доступа: 25.04.2016. 

25. Радіонова І. Ф. Інтелектуальний капітал та інтеле-
ктуальний потенціал економіки: розмежування понять і 
явищ / І. Ф. Радіонова, В. І. Усик // Актуальні проблеми 
економіки. – 2011. – № 10. – С. 56-66.  
 У статті розмежовано поняття (явища) 
"інтелектуальний капітал" та "інтелектуальний потенці-
ал", "інтелектуальний капітал як запас та як процес". Це 
розмежування покладено в основу запропонованої методики 
розрахунків. 

26. Тадеєв Ю. П. Односекторна модель економічного 
зростання з технологічним прогресом та інтелектуаль-
ним капіталом / Ю. П. Тадеєв // Актуальні проблеми 
економіки. – 2014. – № 1. – С. 530-535.  
 У статті запропоновано та досліджено нову модель 
економічного зростання, яка враховує капіталоінтенсивний 
технологічний прогрес та інтелектуальний капітал як ади-
тивну частину трудового ресурсу. Доведено існування магі-
стральної траєкторії та досліджено перехідну динаміку 
для виходу економіки з початкового стану на магістральну 
траєкторію. 

27. Терещенко С. І. Трансформації інтелектуального 
потенціалу в інтелектуальний капітал [Електронний 
ресурс] / С. І. Терещенко // Науковий вісник Ужгород-
ського університету. Сер. : Економіка. – 2016. – Вип. 1
(2). – С. 212-218. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__38. – Дата останнього досту-
пу : 25.04.2016. 
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28. Українець А. Інтелектуальний капітал як переду-
мова економічної незалежності держави / А. Украї-
нець // Харчова і переробна промисловість. – 2007. – № 
12. – С. 4-7. 

29. Феськова Т. Ю. Интеллектуальный капитал: поня-
тие и основные формы проявления [Электронный ре-
сурс] / Т. Ю. Феськова // Бизне, менеджмент и право. – 
Режим доступа : http://bmpravo.ru/show_stat.php?
stat=564. – Дата последнего доступа: 25.04.2016. 

30. Kornilova O. V. Intellectual capital as a powerful 
resource for economic growth = Інтелектуальний капітал 
як вагомий ресурс економічного розвитку / O. V. 
Kornilova, O. Y. Klymenko // Актуальні проблеми еко-
номіки. – 2014. – № 4. – С. 165-171.  
 У статті досліджено сутність поняття 
"інтелектуальний капітал" і показано необхідність вивчен-
ня особливостей його функціонування та обігу як на мікро-, 
так і на макрорівні. Розглянуто методи оцінювання інтеле-
ктуального капіталу.  

31. Makhomet Y. V. Factor analysis of intellectual 
potential of a region = Факторний аналіз інтелектуально-
го потенціалу регіону / Y. V. Makhomet // Актуальні 
проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 269-280.  
 У статті розкрито сутність понять 
"інтелектуальний потенціал регіону", "структура інтелек-
туального потенціалу регіону", "аналіз інтелектуального 
потенціалу регіону". Проведено факторний аналіз інтелек-
туального потенціалу регіонів України на основі ресурсного 
та результатного підходів. 
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ції системи менеджменту знань в організаціях / К. А. 
Андрющенко // Агросвіт. – 2010. – № 15. – С. 27-29. 

33. Бацалай Т. М. Сутність інтелектуального капіталу 
інноваційно-активного підприємства [Електронний ре-
сурс] / Бацалай Т. М. // Економічний вісник НТУУ 
«КПІ» : збірник наукових праць. – 2012. – № 9. – С. 
404–409. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/
handle/123456789/3104. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016.  

34. Гусаковська Т. О. Підходи до оцінки інтелектуа-
льного капіталу промислового підприємства 
[Електронний ресурс] / Т. О. Гусаковська, Т. О. Кобєлє-
ва // Науковий вісник Полтавського університету еко-
номіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 
1. – С. 16-22. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Nvpusk_2016_1_4. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

35. Єременко А. В. Інтелектуальний капітал як основ-
на домінанта нематеріальних активів [Електронний ре-
сурс] / А. В. Єременко // Формування ринкових відно-
син в Україні. – 2013. – № 7. – С. 60-64. – Режим досту-
пу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_7_16. – Дата 
останнього доступу : 25.04.2016. 
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36. Єрємєєва А. В. Інтелектуальний капітал у розвит-
ку аграрного сектору економіки / А. В. Єрємєєва // Еко-
номіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 118-124. 

37. Жарінова А. Г. Розвиток інтелектуальних здібнос-
тей персоналу як основа стратегічної орієнтації на по-
силення конкурентних переваг підприємств / А. Г. Жа-
рінова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. 
– С. 38-46.  
 У статті викладено результати досліджень розвит-
ку інтелектуальних здібностей персоналу, який є основою 
стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг 
підприємств. Запропоновано підхід до розвитку персоналу, 
враховує прояв людського чинника, розглядаючи інтелектуа-
льні можливості працівника як ресурс, виконані цілі – як 
результат, а громадське сприйняття діяльності – як репу-
тацію. 

38. Жарінова А. Г. Теоретико-економічні підходи до 
визначення феномену інтелектуального капіталу / А. Г. 
Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – 
№ 1. – С. 5-15.  
 У статті викладено результати досліджень щодо 
визначення й обґрунтування ролі інтелектуального капіталу 
в розвитку економіки, доведено, що на сьогоднішньому ета-
пі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на 
головний виробничий ресурс як підприємства, так і суспільс-
тва загалом. 

39. Журавльова І. В. Емпіричний аналіз впливу про-
цесів функціонування інтелектуального капіталу на ре-
зультати діяльності підприємств / І. В. Журавльова // 
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Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 119-
127.  
 У статті проаналізовано роль і значення інтелектуа-
льного капіталу для ефективного функціонування підпри-
ємств машинобудування України. Згенеровано методичний 
підхід до аналізу впливу процесів формування й ефективнос-
ті використання інтелектуального капіталу на результа-
тивність функціонування груп підприємств за рівнем сфор-
мованості цього капіталу.  

40. Журавльова І. В. Методичний підхід до вияву фа-
кторів впливу процесів функціонування інтелектуаль-
ного капіталу на результати діяльності підприємств 
[Електронний ресурс] / І. В. Журавльова // Економіч-
ний аналіз. – 2012. – Т. 11(2). – С. 225-228. – Режим до-
ступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(2)__47. – 
Дата останнього доступу : 25.04.2016. 

41. Журавльова І. В. Факторний аналіз функціонуван-
ня інтелектуального капіталу підприємств машинобу-
дування / І. В. Журавльова // Актуальні проблеми еко-
номіки. – 2013. – № 5. – С. 116-124.  
 У статті проаналізовано роль і значення факторного 
аналізу для управління процесами формування інтелектуаль-
ного капіталу (ІК) на мікроекономічному рівні. Згенеровано 
методичний підхід до аналізу чинників, що впливають на 
процеси функціонування ІК виділених груп підприємств ма-
шинобудування за рівнем сформованості його. 

42. Ібрагімов Е. Е. Роль інтелектуального капіталу в 
ефективній діяльності підприємства / Е. Е. Ібрагімов // 
Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 110-
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117.  
 У статті розглянуто проблему впливу інтелектуаль-
ного капіталу на ефективну діяльність підприємства. Роз-
роблено й обґрунтовано принципові підходи до формування 
системи управління інтелектуальними активами на вітчиз-
няних підприємствах. 

43. Климко С. Г. Інтелектуальний капітал підприєм-
ницького господарювання в наступаючій економічній 
системі [Електронний ресурс] / С. Г. Климко // Еконо-
міка і управління. – 2012. – № 2. – С. 6-11. – Режим до-
ступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_2_4 – Да-
та останнього доступу : 25.04.2016. 

44. Ковтуненко К. В. Особливості зростання інтелек-
туального капіталу промислового підприємства: класи-
фікація чинників / К. В. Ковтуненко // Економіка. Фі-
нанси. Право. – 2014. – № 3. – С. 3-7. 

45. Коломієць Т. В. Аналіз можливостей застосуван-
ня моделей та методів оцінки інтелектуального капіта-
лу на вітчизняних підприємствах апк [Електронний ре-
сурс] / Т. В. Коломієць // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2015. – № 16. – С. 80-85. 

46. Коломієць Т. В. Інституціональне середовище фо-
рмування інтелектуального капіталу підприємств агра-
рного сектору [Електронний ресурс] / Т. В. Коломі-
єць // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні пи-
тання науки і практики. – 2016. – № 3. – С. 97-107. – 
Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
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efmapnp_2016_3_11. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

47. Коломіна О. Б. Основні форми та функції інтелек-
туального капіталу підприємства / О. Б. Коломіна, К. В. 
Ковтуненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 
1. – С. 20-22. 

48. Кривунь В. Особливості функціонування інтелек-
туального капіталу машинобудівного підприємства в 
умовах інноваційної економіки / В. Кривунь, О. Кор-
чак // Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. – 
2015. – № 3. – С. 38-41.  
 Стаття присвячена особливостям функціонування 
інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства 
в умовах інноваційної економіки. Розглядаються етапи про-
цесу впровадження результатів інноваційної діяльності у 
виробництво. 

49. Курило Л. І. Формування інтелектуального капі-
талу в аграрній сфері: теоретичний аспект / Л. І. Кури-
ло // Економіка АПК. – 2014. – № 8. – С. 5-12. 

50. Лігоненко Л. О. Інтелектуальний капітал підпри-
ємства: науково-методичні засади та результати оціню-
вання / Л. О. Лігоненко // Економіка України. – 2014. – 
№ 5. – С. 46-57. 

51. Мамонтова Н. А. Теоретико-методичні основи 
управління інтелектуальним капіталом: корпоративний 
рівень / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми еконо-
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міки. – 2015. – № 2. – С. 45-52.  
 У статті узагальнено наукові підходи до визначення 
поняття "інтелектуальний капітал". Досліджено теорети-
ко-методичні особливості формування та використання 
інтелектуального капіталу. Запропоновано заходи з удоско-
налення корпоративних систем управління інтелектуальним 
капіталом. 

52. Мартиненко М. В. Кількісний підхід до визначен-
ня впливу інтелектуальних активів на результати інно-
ваційної діяльності підприємств / М. В. Мартиненко // 
Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 520-
529.  
 У статті розглянуто основні визначення категорії 
"інтелектуальні активи". Обґрунтовано їх вплив на резуль-
тати інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано 
новий підхід до кількісного визначення такого впливу з вико-
ристанням моделювання структурними рівняннями. 

53. Никифоренко В. Г. Інтелектуальний капітал як 
основа економічної безпеки підприємства 
[Електронний ресурс] / В. Г. Никифоренко // Науковий 
вісник. Одеський державний економічний університет. 
Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: 
економіка, політологія, історія. – 2013. – № 26 (205). – 
С. 139-148. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/
jspui/handle/123456789/2270. – Дата останнього досту-
пу : 25.04.2016.  

54. Ніколайчук О. Теоретичні підходи до визначення 
сутності інтелектуального капіталу та інтелектуального 
потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. Ні-
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колайчук // Економічний аналіз. – 2012. – Т. 11(2). – С. 
353-358. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
ecan_2012_11(2)__72. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

55. Осьмірко І. В. Забезпечення інтелектуалізації пра-
ці за рахунок створення навігатора інтелектуального 
капіталу [Електронний ресурс] / І. В. Осьмірко // Нау-
ковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(3). – 
С. 179-182. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nvpusk_2010_4(3)__40. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

56. Попов Е. В. Оценка интеллектуальной доли при-
были / Е. В. Попов, М. В. Власов, А. Ю. Шишкина // 
Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 220-
228.  
 В статье предложен коэффициент интеллектуаль-
ной доли прибыли для оценки эффективности деятельности 
по генерации знаний на государственном предприятии. Раз-
работана система интерпретации результативности дея-
тельности по генерации знании на государственном пред-
приятии. 

57. Притуляк Н. М. Класифікація інтелектуального 
капіталу – методологічний аспект внутрішньофірмово-
го управління / Н. М. Притуляк // Економіка України. – 
2015. – № 10. – С. 23-31.  
 У статті досліджено економічну сутність людського 
капіталу, який формувався в результаті тривалого істори-
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чного розвитку суспільних відносин щодо використання 
людських здібностей та накопичення певних загальнолюдсь-
ких, наукових цінностей. 

58. Притуляк Н. М. Людський капітал як основний 
актив економічного розвитку компанії / Н. М. Приту-
ляк // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 101-113.  
 З метою розкриття особливої природи людського ка-
піталу як фактора економічного розвитку, в статті з'ясо-
вано його функціональне значення та виняткову роль у фор-
муванні доданого продукту. 

59. Притуляк Н. Н. Инновации как стратегический 
элемент интеллектуальных активов / Н. Н. Притуляк, В. 
О. Романышин // Актуальні проблеми економіки. – 
2011. – № 10. – С. 45-55.  
 В статье инновации рассмотрены как результат ин-
теллектуальной деятельности. Определена экономическая 
сущность и общие характерные особенности нововведений. 
Это позволило доказать, что именно они являются ключе-
вым элементом интеллектуальных активов. Произведена 
классификация видов инноваций, которая выступила аргу-
ментом в обосновании состава основных компонентов ин-
теллектуального капитала. 

60. Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємст-
ва: концептуалізація – функціонування – розвиток : мо-
нографія [Електронний ресурс] / О. М. Собко. – Терно-
піль : Крок, 2014. – 360 с. Режим доступу : http://
dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/567. – Дата останнього 
доступу : 25.04.2016. 
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61. Турило А. М. Необхідність розмежування катего-
рій "інтелектуальний капітал" та "інтелектуальний ка-
пітал підприємства" / А. М. Турило, О. В. Корнух // Ак-
туальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 60-66.  
 У статті доведено необхідність і можливість розме-
жування категорій "інтелектуальний капітал" та 
"інтелектуальний капітал підприємства", визначено різни-
цю між ними за змістом. Надано визначення інтелектуаль-
ного капіталу підприємства. 

62. Турило А. М. Теоретико-методичні підходи до 
визначення складових інтелектуального капіталу під-
приємства та їх змісту / А. М. Турило, О. В. Корнух // 
Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 168-
178.  
 У статті проведено дослідження існуючих підходів 
до трактування термінів "інтелектуальний капітал" і 
"інтелектуальний капітал підприємства" та їх змісту. Ви-
значено складові інтелектуального капіталу підприємства 
та взаємозв'язки між ними.  

63. Шпикуляк О. Т. Інституційно-правове забезпе-
чення інноваційної діяльності та формування інтелек-
туального капіталу в аграрній сфері / О. Т. Шпикуляк, 
Л. І. Курило, С. М. Удовиченко // Економіка АПК. – 
2011. – № 6. – С. 104-111. 

64. Stepanchuk S. O. Intellectual potential of Ukrainian 
enterprises of food industry = Інтелектуальний потенціал 
українських підприємств харчової промисловості / S. 
O. Stepanchuk // Актуальні проблеми економіки. – 2015. 
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– № 7. – С. 186-193.  
 У статті обґрунтовано теоретичні положення роз-
витку та формування структури інтелектуального потен-
ціалу. За допомогою статистичних даних проаналізовано 
сучасний стан інтелектуального потенціалу підприємств 
харчової промисловості. Представлено основні напрямки 
розвитку інтелектуального потенціалу підприємств харчо-
вої промисловості. 



26 

 

Управління інтелектуальним капіталом 

65. Бугас В. В. Підходи до управління інтелектуаль-
ною власністю на підприємстві / В. В. Бугас // Актуаль-
ні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 165-169.  
 У статті йдеться про управління інтелектуальною 
власністю на вітчизняних підприємствах. Наголошено, що 
всі підприємства незалежно від форми власності повинні 
мати набір підходів до розвитку інтелектуальної власності 
як частини свого корпоративного капіталу та проводити 
багатоцільову політику у цій сфері. 

66. Василик А. В. Формування стратегії управління 
інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний 
ресурс] / А. В. Василик // Науковий вісник Полтавсько-
го університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні 
науки. – 2010. – № 4(2). – С. 127-132. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_4(2)__28. – Дата 
останнього доступу : 25.04.2016.  

67. Войт С. М. Активізація трудового творчого поте-
нціалу через інтелектуальний капітал [Електронний 
ресурс] / С. М. Войт, С. Б. Холод // Вісник економічної 
науки України. – 2016. – № 1. – С. 22-29. – Режим до-
ступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_6. – Дата 
останнього доступу : 25.04.2016.  

68. Городянська Л. В. Управління інтелектуальним 
капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальни-
ми ресурсами / Л. В. Городянська // Актуальні пробле-
ми економіки. – 2008. – № 1. – С. 127-132.  
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 У статті досліджено економічний зміст категорій 
"інтелектуальний капітал", "інтелектуальні ресурси" та 
взаємозв'язок між ними. 

69. Гусєва І. Ю. Розробка адаптивної моделі ефектив-
ного управління ринковим інтелектуальним капіталом 
підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гусєва. // 
Ефективна економіка. – 2012. – № 7. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_7_48. – Дата остан-
нього доступу : 25.04.2016. 

70. Жарінова А. Г. Інформаційне забезпечення меха-
нізму управління інтелектуальною власністю / А. Г. 
Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – 
№ 10. – С. 46-51.  
 У статті висвітлено результати досліджень у галузі 
інформаційного забезпечення управління інтелектуальними 
активами, обґрунтовано теоретичні аспекти інформацій-
ного забезпечення даного процесу та запропоновано еконо-
мічну інформаційну систему забезпечення механізму управ-
ління інтелектуальними активами. 

71. Жарінова А. Г. Концепція управління комерціалі-
зацією інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // 
Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 17-
29.  
 У статті викладено результати досліджень щодо 
обґрунтування оцінювання вартості інтелектуального капі-
талу як основи методології управління комерціалізацією ін-
телектуального капіталу, яка не зводиться тільки до коме-
рціалізації виняткових прав, а охоплює всі аспекти отри-
мання комерційної вигоди від використання інтелектуаль-
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них активів підприємств. 

72. Жарінова А. Г. Методологічний підхід до управ-
ління формуванням інтелектуального капіталу підпри-
ємства / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економі-
ки. – 2011. – № 6. – С. 4-10.  
 У статті викладено результати досліджень щодо 
обґрунтування структури та специфіки управління форму-
ванням інтелектуального капіталу. Це зроблено на основі 
поєднання теорій менеджменту знань, інформаційного ме-
неджменту, управління людським капіталом і управління 
інтелектуальним капіталом у межах інноваційного мене-
джменту. 

73. Жарінова А. Г. Обґрунтування і вибір критеріїв 
ефективності системи управління інтелектуальними 
активами в Україні / А. Г. Жарінова // Актуальні про-
блеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 91-101.  
 У статті викладено результати досліджень у сфері 
управління інтелектуальними активами. Проаналізовано 
низку показників статики та динаміки, на базі яких обґрун-
товано методичні рекомендації й обрано критерії ефектив-
ності системи управління інтелектуальними активами.  

74. Карпенко О. О. Управління інтелектуальним капі-
талом підприємства як запорука ефективності його фу-
нкціонування у учасних умовах [Електронний ресурс] / 
О. О. Карпенко, М. С. Лизогуб // Водний транспорт. – 
2014. – Вип. 1. – С. 135-141. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2014_1_25. – Дата останнього 
доступу : 25.04.2016. 



29 

 

75. Корнєва О. Розвиток теоретичних засад управлін-
ня інтелектуальним капіталом на основі оцінки іннова-
ційного потенціалу підприємства [Електронний ре-
сурс] / О. Корнєва // Економічний аналіз. – 2012. – Т. 10
(4). – С. 175-178. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/ecan_2012_10(4)__41. – Дата останнього досту-
пу : 25.04.2016. 

76. Кузьмін О. Є. Концептуальні засади управління 
інтелектуальним капіталом підприємства / О. Є. Кузь-
мін, О. А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки. – 
2011. – № 11. – С. 137-144. 

77. Мамонтова Н. А. Ефективне управління інтелек-
туальним капіталом як чинник максимізації вартості 
компанії / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми еко-
номіки. – 2010. – № 7. – С. 137-143.  
 У статті узагальнено наукові підходи до визначення 
поняття "інтелектуальний капітал". Досліджено теорети-
ке-методичні особливості формування та використання 
інтелектуального капіталу. 

78. Марчук Л. П. Механізм управління творчою акти-
вністю персоналу підприємства як засіб інноваційної 
трансформації виробництва / Л. П. Марчук // Актуальні 
проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 359-367.  
 У статті розглянуто зміст і форми прояву творчої 
активності персоналу підприємства. Висвітлено роль твор-
чої праці в умовах інноваційної розбудови виробництва. З'я-
совано теоретичні основи та прикладні аспекти механізму 
управління творчою активністю персоналу підприємства. 
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79. Притуляк Н. М. Класифікація інтелектуального 
капіталу – методологічний аспект внутрішньофірмово-
го управління [Електронний ресурс] / Н. М. Притуляк // 
Економіка України. – 2015. – № 10. – С. 23-31. 

80. Ситник Й. С. Концептуальні засади інтелектуалі-
зації систем менеджменту підприємства / Й. С. Сит-
ник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – 
С. 198-208.  
 У статті викладено результати досліджень сформо-
ваної концепції інтелектуалізації систем менеджменту під-
приємства. Розглянуто основні складові цієї концепції: керу-
ючу і керовану системи підприємства, систему і підсисте-
ми менеджменту, мету, принципи, функції, методи, завдан-
ня і основні етапи процесу інтелектуалізації та їхні систе-
мні взаємозв'язки. 

81. Ситник Й. С. Методичні основи рейтингового 
оцінювання рівня інтелектуалізації систем менеджмен-
ту підприємств / Й. С. Ситник // Актуальні проблеми 
економіки. – 2014. – № 7. – С. 214-223.  
 У статті запропоновано методичні основи рейтинго-
вого оцінювання рівня інтелектуалізації систем менеджме-
нту підприємств. Визначено, що інтегральна рейтингова 
оцінка рівня інтелектуалізації систем менеджменту скла-
датиметься з проміжних рейтингів, зокрема інтелектуаль-
ності систем менеджменту, інтелектуального сприйнят-
тя, інтелектуальної активності, інтелектуального капіта-
лу та рейтингу інтелектуального розвитку персоналу сис-
тем (підсистем) менеджменту.  

82. Собко О. М. Управління інтелектуальним портфе-
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лем у контексті забезпечення креації вартості іннова-
ційного капіталу підприємства / О. М. Собко // Вісник 
Тернопільського національного економічного універси-
тету. – 2015. – Вип. 4. – С. 104-118. – Режим доступу : 
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2649. – Дата 
останнього доступу : 25.04.2016.  
 Метою дослідження є розвиток теоретичних підхо-
дів та технології оцінки ефектів креації вартості іннова-
ційного інтелектуального капіталу підприємства, а також 
виявлення резервів їх посилення на основі управління інтеле-
ктуальним портфелем. Акцентування на перевагах управ-
ління інтелектуальним портфелем зумовлено посиленням 
впливу на ефекти креації вартості інноваційного інтелек-
туального капіталу підприємств, що логічно вимагає уточ-
нення принципів та методологічних аспектів вимірювання.  

83. Чайковська І. І. Застосування методу статистич-
них рівнянь залежностей в управлінні інтелектуальним 
капіталом підприємства / І. І. Чайковська // Актуальні 
проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 213-218.  
 У статті побудовано статистичні рівняння залеж-
ностей для рівня сформованості інтелектуального капіта-
лу та показника загальної рентабельності підприємства. 
Обране найкраще рівняння дозволяє визначати кількісний 
взаємозв'язок між комплексним показником рівня інтелек-
туального капіталу й економічним показником.  

84. Шедяков В. Інтелектуальний капітал України та 
проблеми вдосконалення управління його розвитком і 
використанням / В. Шедяков // Економіст. – 2012. – № 
10. – С. 14-17.  
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Облік інтелектуально капіталу 

85. Антоненко Н. В. Облік інтелектуального капіталу 
підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Антоненко, 
Я. А. Дмитришена // Управління проектами, системний 
аналіз і логістика. Технічна серія. – 2010. – Вип. 7. – С. 
13-17. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Upsal_2010_7_4. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

86. Волошан І. Г. Обліково-інформаційне забезпечен-
ня інтелектуальної власності як складової активів під-
приємства [Електронний ресурс] / І. Г. Волошан // Гло-
бальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 
6. – С. 846-849. – Режим доступу : http://
www.repository.hneu.edu.ua/jspui/
handle/123456789/10875. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016.  
 У статті розглянуто нормативне регулювання обліку 
об’єктів інтелектуальної власності та їх види. Досліджено 
питання щодо оцінки об’єктів інтелектуальної власності 
при зарахуванні їх до складу нематеріальних активів підпри-
ємства. Вивчено процес документального оформлення об’-
єктів інтелектуальної власності при використанні їх у гос-
подарській діяльності підприємств України. 

87. Воронова М. О. Проблеми обліку інтелектуально-
го капіталу [Електронний ресурс] / М. О. Воронова // 
Незалежний аудитор. – 2013. – № 6. – С. 45-51. – Ре-
жим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2013_6_9. – 
Дата останнього доступу : 25.04.2016. 
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88. Дерун І. А. Проблеми оцінювання інтелектуаль-
ного капіталу та його відображення у фінансовій звіт-
ності / І. А. Дерун // Актуальні проблеми економіки. – 
2013. – № 6. – С. 103-113.  
 У статті здійснено критичний аналіз різних підходів 
до сутності, структури та оцінювання інтелектуального 
капіталу, запропоновано його нове визначення з позицій бух-
галтерського обліку, визначено зв'язок з необоротними ак-
тивами як об'єктом бухгалтерського обліку. 

89. Дерун І. Удосконалення відображення складових 
інтелектуального капіталу в обліку [Електронний ре-
сурс] / І. Дерун // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. 
– № 5. – С. 28-34. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/boau_2013_5_6. – Дата останнього доступу : 
25.04.2016. 

90. Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний ка-
пітал / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. 
– № 3. – С. 30-34. 

91. Диба В. М. Інтелектуальний капітал як об’єкт бу-
хгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. М. Ди-
ба // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 118-125. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_2_13. 
– Дата останнього доступу : 25.04.2016. 

92. Диба В. М. Наукові підходи до визначення варто-
сті нематеріальних активів та їх обліку / В. М. Диба // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 4. – С. 9-15. 
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93. Диба В. М. Облікова модель нематеріальних акти-
вів / В. М. Диба // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. 
– № 4. – С. 24-26. 

94. Жураковська І. В. Методичні аспекти оцінки рів-
ня інтелектуального капіталу підприємства: обліковий 
вимір [Електронний ресурс] / І. В. Жураковська, Ю. С. 
Сова // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 
2012. – Вип. 9(1). – С. 398-410. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(1)__59. – Дата остан-
нього доступу : 25.04.2016. 

95. Жураковська І. В. Соціально-економічні аспекти 
розкриття показників інтелектуального капіталу в звіт-
ності підприємств / І. В. Жураковська, В. В. Чудовець // 
Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 11. – С. 
327-334.  
 У статті проаналізовано основні причини розкриття 
в звітності інформації про складові інтелектуального капі-
талу, виділено соціальне та економічне їх значення. На під-
ставі вивчення зарубіжного досвіду запропоновано напрям-
ки популяризації добровільного представлення звітності 
про інтелектуальний капітал в Україні. 

96. Калюжна Г. Я. Зарубіжний досвід формування 
звітності про інтелектуальний капітал [Електронний 
ресурс] / Г. Я. Калюжна // International scientific journal. 
– 2016. – № 1(2). – С. 34-36. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_1(2)__11. – Дата останньо-
го доступу : 25.04.2016. 
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97. Камінська Т. Г. Інтелектуальний капітал як скла-
дова кругообороту капіталу підприємства в обліку і зві-
тності [Електронний ресурс] / Т. Г. Камінська // Бізнес 
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