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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
АКТИВНОСТІ В ДЕРЖАВІ
Класичні доктрини інвестування набули розвитку у працях “економістів нової хвилі” – Ж.Б. Сея,
Дж. Лодердейла, Т. Мальтуса, Сенсора, Ф. Бастіа,
Дж. Мілля [17-21] та інших, які висвітлили проблеми відповідного етапу розвитку суспільства. Їх
особистий внесок у теорію інвестицій полягає у визначенні ролі держави у регулюванні інвестицій та
інвестиційних процесів. Сучасні проблемі інвестиційної активності підприємств висвітлені у роботах
вчених: О. Амоші [22], Н. Брюховецької [23],
А. Землянкина [24], Т. Коритько [25], О. Богуцької
[26], С. Пілецької [27] та ін.
Оцінку інвестиційно-інноваційної активності
держави із використанням статистичного інструментарію проводили О. Раєвнєва [28], Л. Гриневич
[29], Ю. Харазішвілі [30] та інші.
Тематику даних напрямів дослідження висвітлено в роботах: [10; 12; 31; 32, с. 124-127; 33, с. 2840; 34, с. 42-44] тощо.
Проте в цих дослідженнях здійснюється робота, яка зводиться в основному до визначення рівня
інвестиційно-інноваційної активності країни і підприємств у цілому, зокрема без урахування інтелектуального капіталу як фактору доданої вартості.
Тому визначення взаємозв’язку даних категорій доцільно проводити у ракурсі їх впливу на інвестиційну активність.
Мета статті полягає у визначенні особливостей впливу інтелектуального капіталу як фактору
доданої вартості на інвестиційну активність економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На величину доданої вартості впливають економічні, інституційні та соціальні показники.
Економічні показники, що впливають на рівень
доданої вартості можна поділити на загальноекономічні та внутрішні.
Загальноекономічні показники у свою чергу
поділяються на дві групи – економічні та політичні.
Внутрішні економічні показники підприємства,
які впливають на величину його доданої вартості,
слід поділити на чотири групи (рис. 1).
Внутрішні показники є повністю підконтрольними керівництву підприємства, тому в управлінні
їх можна регулювати.
Дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників
впливу на додану вартість підприємства дає можливість виявити причини її зміни та розвитку.

Постановка проблеми. Останнім часом, інтелектуальний капітал та інноваційна активність підприємств виступають одними з основних факторів
підвищення їх доданої вартості, конкурентоспроможності для економічного зростання країни. Основним носієм інтелектуального капіталу підприємства є спеціально підібраний і підготовлений, висококваліфікований персонал, знання, інформація,
підтримка якого потребує відповідного фінансування.
Незважаючи на наявність численних досліджень сутності інтелектуального капіталу в рамках
концепції вартості, його мотиваційного механізму,
виявлення інтелектуальної складової в управлінні та
капіталізації, доданої вартості підприємств, визначення сфер впливу інтелектуального капіталу на соціальний та економічний розвиток, залишаються актуальними подальші наукові пошуки вирішення
проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку інтелектуального капіталу в процесі створення та визначення ринкової вартості підприємства. Тому доцільним є проведення досліджень у визначенні взаємозв’язку інтелектуального капіталу, доданої вартості та інвестиційної активності.
Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш активно термін інтелектуального капіталу почав використовуватися з початку 90-х років XX ст. Значний
внесок у розроблення і визначення ефективності застосування цього поняття, його складу та структури
внесли світові дослідники Т. Стюарт, Е. Брукінг,
Дж. Гелбрейт, К. Макконелл, С. Брю [1-4], Л. Едвінссон, М. Мелоун [5, с. 12-16], російські вчені
В. Іноземцев, Б. Леонтьєв [6-7]; в Україні – О. Бервено, А. Чухно, І. Булєєв, В. Антонюк, Я. Брюховецький [8, с. 91-96; 9, с. 48-55; 10; 11, с. 7-12; 12, с.7477] та ін. Ними та їх однодумцями розкрито основний зміст сутності і досліджено структуру понять інтелектуальний капітал, економіка знань, їх мотиваційний механізм, пояснено вплив цих категорій на
конкурентоспроможність, визначено їх роль у розвитку сучасних організаційних структур та підвищенні капіталізації підприємства.
Дослідженням доданої вартості займалось і
продовжує займатися багато вітчизняних та світових вчених, економістів, серед яких: С. Марков [13,
с. 6], М. Васильєва [14, с. 55], К. Маркс [15, с. 5-9],
Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю [16, с. 52].
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Внутрішні економічні показники підприємства, що впливають на величину доданої вартості
Фінансово-майнові показники

Маркетингові показники

Величина і структура активів і пасивів підприємства

Маркетингова політика підприємства

Інвестиційно-інноваційна діяльність

Обсяг реалізованої продукції

Податкова політика підприємств

Політика кредитування покупців

Сума прибутку і політика його розподілу

Виробничі показники

Амортизаційна політика підприємстві

Період життєвого циклу виробництва

Кадрові показники

Вид продукції та структура її собівартості

Чисельність робітників підприємства

Обсяг виробництва підприємства

Рівень заробітної плати на підприємстві
Політика підприємства щодо оплати праці
Якісний стан робітників підприємства

Рис. 1. Класифікація внутрішніх показників підприємства,
що впливають на величину доданої вартості
Промисловість виступає основною ланкою національної економіки, оскільки від ступеня ефективності її діяльності залежить рівень розвитку всієї
країни. Отже, саме промислові підприємства визначають ділову активність національного господарства, саме на них відбувається створення продукції
та безпосередній зв’язок працівника з капіталом.
Основними показниками, які характеризують
стабільність взаємовідносин між підприємствами та
органами влади є прибуток та виручка. Отже, показниками, що характеризують стабільність підприємств, пропонується вважати їх ефективність, стійкість і зростання. При цьому ефективність підприємства буде представлена рентабельністю продажів.
Цей коефіцієнт найповніше характеризує здатність
підприємства контролювати свої витрати і виступає
індикатором вибраної цінової політики. Показник
стійкості і зростання підприємства буде представлений темпом зростання виручки від реалізації.
На ефективність діяльності підприємств, що
виробляють продукцію з високою доданою вартістю, здійснюють вплив різні інституційні показники. Під інституційними показниками слід розуміти групу показників, які пов’язані з управлінням,
регулюванням окремих сфер, областей економічних

та суспільних відносин між різними інститутами
[35; 36].
Досліджуючи вплив інституційного середовища на діяльність підприємств, що виробляють
продукцію з високою доданою вартістю, слід виділити такі основні аспекти: доступність фінансових
ресурсів, сучасне податкове навантаження, наявність адміністративних бар’єрів, що змінюються у
відповідності до нестабільної економічної та політичної законодавчої системи України.
Серед соціальних аспектів галузевих особливостей діяльності підприємств, що виробляють продукцію з високою доданою вартістю можна виділити організаційні технології, а також інтелектуальний капітал, яким володіють працівники підприємства, а саме: компетентність, професійні знання і навички, досвід роботи, кваліфікацію, генетичні схильності, якість охорони здоров’я, рівень життя,
здатність до навчання, ділову репутацію підприємства, товарні знаки і знаки обслуговування та інше.
Дана група факторів є невловимою, однак надає
якісний і довгостроковий вплив на процес функціонування підприємства та призводить до збільшення
прибутку від його господарської діяльності.
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У даний час, коли економічним співтовариством в якості основної парадигми розвитку бізнесу
прийнята концепція вартості, головним критерієм
успішності функціонування підприємства стає додана вартість. Це пов’язано з тим, що прибуток, виручка й інші бухгалтерські показники, які довгий
час використовувалися для визначення ефективності роботи підприємств, не здатні повною мірою
відобразити вигоди, створені в процесі виробництва.
На рис. 2 запропоновано структуру показників,
що впливають на величину доданої вартості підприємства, та їх взаємодія.
Отже, як було зазначено вище, на величину доданої вартості впливають безліч показників. Умовно
їх можна розділити на три групи. Це економічні, інституційні та соціальні показники.
Підприємства і галузі з високою доданою вартістю вносять найбільш значний вклад у забезпечення процвітання країни.
Інноваційні умови виробництва доданої вартості реалізуються в таких формах, як освоєння принципово нових видів продукції, нових форм обліку та
планування, роботи з персоналом.
До резервів зростання доданої вартості відносяться: розширення асортименту продукції, що випускається, в основному за рахунок продукції з новими споживчими властивостями, оптимізація чисельності та структури персоналу, розширення ринку
збуту. Стримуючими факторами зростання доданої
вартості є: недостатня якість і асортимент продукції,
що виробляється, несприятлива ситуація на ринку
збуту (ціни, попит, наявність конкурентів), слабкий
технічний і технологічний рівень виробництва, високий рівень зносу основних фондів, недостатність
коштів для розробки або придбання інноваційних
технологій.
Проводячи аналіз рис. 2, доведено, що стабільність розвитку економічної діяльності підприємств
забезпечується не тільки наявністю матеріальних
ресурсів. Важливу роль у виробничому процесі відіграють інтелектуальний капітал та нематеріальні активи. В даний час вони стають одними з головних
чинників, що впливають на зростання конкурентоспроможності підприємств. Тому в світовому співтоваристві відбувається зміна концепцій розвитку.
Здійснюється перехід від економіки, заснованої на
матеріальних активах, до економіки, заснованої на
знаннях, інноваціях і інтелектуальному капіталі. Таким чином, все більше зростає роль соціальних факторів.
Розглянуті вище фактори, що впливають на величину доданої вартості, носять різнобічний характер. Запропонована система структурної взаємодії
показників є універсальною та може бути використана у роботі підприємств різних форм власності
і розмірів.
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Бюджетні та державні фінансові вкладення у
будь-яке виробництво є частиною національного доходу держави у вигляді грошових коштів різноманітних бюджетів. Залежно від вкладника інвестиції
бувають:
– іноземні;
– приватні;
– державні.
Державні інвестиції – це частина національного
доходу у вигляді коштів державного бюджету та
місцевих бюджетів, які вкладають в економіку для
розвитку виробництва та соціальної сфери з метою
забезпечення сталого економічного зростання. В
умовах ринкової економіки основна частина державних інвестицій здійснюється у вигляді інвестиційних проектів – це комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності [37,
Ст. 2, п. 3].
Державні (капітальні) інвестиції здійснюються
за рахунок бюджетних і позикових коштів, а також
за рахунок позабюджетних фондів, фінансуються з
прибутку і податків державних підприємств.
Аналіз джерел фінансування інвестицій виділяє
зовнішні, а також внутрішні джерела фінансування.
До внутрішніх джерел належать:
власні фінансові кошти підприємства;
заощадження населення;
ресурси фінансового ринку;
бюджетні інвестиції.
До зовнішніх джерел відносяться:
кредити;
позики;
іноземні інвестиції.
Значна частина фінансових вкладень здійснюється у виробництво і товари, які є конкурентоспроможними на зовнішньому ринку. В першу чергу забезпечити розширення внутрішнього ринку повинне
зростання економіки.
Аналіз обсягу капітальних інвестицій за
останні 8-10 років в Україні дозволяє простежити їх
динаміку (рис. 3, рис. 4).
У 2008–2010 рр. відбувся спад обсягу капітальних інвестицій, пов’язаний з економічною кризою.
Динаміка показників у 2014 р. пояснюється зменшенням інвестиційної діяльності у зв’язку з нестабільністю політичної ситуації у Донецькому та Луганському регіонах [39]. У 2016 р. капітальні інвестиції склали 326163,7 млн грн – 119,4% від рівня капітальних інвестицій 2015 р., що дозволяє спостерігати тенденцію до їх подальшого зростання.
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Інституціональні
показники

Організаційні технології
• Внутрішні та зовнішні електронні мережі спілкування з постачальниками та потенційними
споживачами.
• Клієнтські бази даних, програми ЕОМ.
• Бухгалтерські соціальні мережі.
• Семінари для персоналу з метою підвищення рівня його інтелектуального капіталу.
• Освоєння нових сучасних форм роботи з персоналом, нових форм обліку та планування.
• Розвиток та використання на підприємстві соціальних програм.
• Програма формування лояльності до підприємства.
• Програма мотивації персоналу.
• Пакет соціальних заходів для працівників.
• Програми навчання персоналу

Інтелектуальний капітал
• Ділова репутація підприємства, товарні знаки та
знаки обслуговування.
• Коефіцієнт (рівень) здатності до навчання.
• Рівень життя.
• Якість здоров’я.
• Генетичні здібності.
• Кваліфікація.
• Досвід роботи.
• Професійні знання та навички.
• Компетенція

Політичні
•Експортно-імпортні операції з зарубіжними
країнами.
•Політична стабільність (нестабільність).
•Міграція населення.
•Перерозподіл виробництва у зв’язку зі
зміною територіальних кордонів

Соціальні показники

ДОДАНА ВАРТІСТЬ

Економічні показники

Внутрішні
•Фінансово-майнові.
•Маркетинг.
•Виробництво.
•Кадри.
•Мотивація
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Рис. 2. Взаємодія показників підприємств що виробляють продукцію з високою доданою вартістю (розроблено автором)

Ступінь участі
підприємства в
формальних чи
неформальних
інтегрованих структурах

Тип взаємодії керівництва
підприємства з органами
місцевої влади

Доступність фінансових
ресурсів

Податкове навантаження на
підприємства

Наявність адміністративних
бар’єрів

Загальноекономічні
•Стан розвитку економіки країни.
•Обсяг ринку промислової продукції.
•Стан розвитку ринку сировини.
•Структура капітальних інвестицій
в промисловість.
•Діагностика зовнішнього ринку збуту
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Рис. 3. Динаміка обсягу капітальних інвестицій в Україні за 2008-2016 рр., млрд грн [38]
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Рис. 4. Обсяг капітальних інвестицій у 2009-2017 рр., млрд грн
За рахунок державного та місцевих бюджетів
освоєно 8,7% капітальних інвестицій. Частка коштів
іноземних інвесторів становила 1,8% усіх капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво
житла – 8,5%. Інші джерела фінансування становлять 2,8%.
Аналіз державних (капітальних) інвестицій
2017 р. в Україні за статистичними даними по кварталах: капітальні інвестиції за джерелами фінансування; капітальні інвестиції за видами активів; капітальні інвестиції за видами економічної діяльності;
капітальні інвестиції за видами промислової діяльності (повні дані за капітальними інвестиціями згідно результатів 2017 р.) [41]; – дозволяє уявити сучасний стан та проблеми даного напряму дослідження.
Проведене дослідження (капітальних) інвестицій за останні 8-10 років дає можливість побудувати
моделі впливу чинників на формування державних
(капітальних інвестицій) (табл. 1).

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у січні-вересні 2017 р. складають
259,5 млрд грн, що на 20,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016 р.
(рис. 5) [40].
Провідними сферами економічної діяльності,
за обсягами освоєння капітальних інвестицій, у
січні-вересні 2017 р. залишаються: промисловість –
33,6%, будівництво – 13,0, сільське, лісове та рибне
господарство – 15,8, інформація та телекомунікації – 4,3, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,5, транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,7, державне управління й оборона;
обов`язкове соціальне страхування – 5,1% (рис. 5).
Головним джерелом фінансування капітальних
інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких у січнівересні 2017 р. освоєно 72,7% капіталовкладень
(рис. 6).
Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 5,5%.
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Операції з нерухомим
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Рис. 5. Обсяг освоєння капітальних інвестицій в Україні за 2017 р., %
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Рис. 6. Джерела фінансування капітальних інвестицій в Україні за 2017 р., %
Таблиця 1
Динаміка показників інноваційно-інвестиційної активності України у 2010-2017 рр.*
Показник

2010
180,5

2012
273,2

Роки
2013 2014
249,8 219,4

2015
Динаміка обсягу капітальних інвестицій, млрд грн
273,3
Витрати на виконання НДР у загальному ВВП країни, %
0,75
0,65
0,67
0,7
0,6
0,55
з них за рахунок коштів державного бюджету, %
0,33
0,29
0,33
0,32
0,25
0,2
Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної
діяльності, млрд грн
189,1 259,9 293,7 267,7 219,4 273,1
з них на розвиток інтелектуального капіталу (інноваційна активність підприємств, що займалися інноваціями, за загальною сумою витрат; інформація та телекомунікації, ін.), млрд грн
0,08
0,14
0,11 0,095 0,077 0,11
* Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [38, 40, 41].
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241,2

2016
359,2

2017
412,8

0,48
0,16

0,45
0,16

359,2

259,5

0,115

0,13
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Для побудови регресійних моделей також обрано та проаналізовано динаміку і взаємозв’язок показників інтелектуального капіталу для подальшого
проведення імітаційного моделювання (табл. 2).
На основі проведеного аналізу статистичних
даних та визначенні динаміки і взаємозв’язку по-

казників інтелектуального капіталу (рис. 3-6, табл.
1, 2) доведено залежність: Державні інвестиції в інфраструктуру та розвиток інтелектуального капіталу (ІК), людського капіталу (ЛК) → Інвестиції в
промисловість → Додана вартість (рис. 7).

Таблиця 2
Взаємозв’язок показників інтелектуального капіталу для проведення імітаційного моделювання*
№ з/р
Показник
Кількісна оцінка
Взаємозв’язок
Динаміка
1.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
1.1 Ділова
репутація Виражається у вартості бренду та З якістю продукції та
Якісна продукція впливає на
підприємства, то- рівні популярності компанії
рівнем прибутковості, позитивну динаміку конкуварні знаки та знаки
капіталізації компанії
рентоспроможності компанії
обслуговування
1.2 Рівень здатності до Кількість бажаючих підвищити Бажання
співвідно- Позитивна чи негативна
навчання
свої професійні знання
ситься з можливістю практика використання наотримати якісну освіту вичок навченого персоналу
1.3 Рівень життя
Вартість місячного матеріаль- Рівень співвідношення Підвищення доходів позиного доходу людини
доходів з витратами лю- тивно впливає на рівень
дини за місяць
життя, їх зменшення – негативно
1.4 Якість здоров’я
Кількість лікарняних листів на Рівень лікарняних по- Якість відпочинку впливає
рік
слуг, що може дозво- на рівень здоров’я
лити собі хворий
1.5 Генетичні здібності Рівень розвитку з’ясовується ще З рівнем життя, доходи Життєві ситуації можуть
сприяти здатності до роздитячому садку, і визначається сім’ї, оточення
як В (високий), С (середній), Н
витку здібностей
(низький)
1.6 Кваліфікація
Освітній рівень людини/роки на- З практичним застосу- Залежить від кількості відпвчання
ванням
теоретичних рацьованих років та отризнань, якість оплати
мання практичних навичок
1.7 Досвід роботи
Кількість відпрацьованих років Рівень професіоналізму Отримання задоволення від
роботи позитивно впливає
на її виконання
1.8 Професійні знання Кількість відпрацьованого часу З рівнем якості отрима- На загальну прибутковість
та навички
після отримання професійних ної освіти, рівнем заро- та конкурентоспроможність
знань та навиків
бітної плати
підприємства
1.9 Компетенція
Практичний досвід, авторитет Кваліфікація, професіо- Позитивізм потребує постійуспіху
налізм
ного оновлення знань та
практичного досвіду
*Розроблено автором.

Додана вартість

Капітальні
інвестиції
власних коштів
підприємств

інвестиції
за рахунок

обсяг кредитування
підприємств

витрати на НДДР
вартість ІК
підприємств

середня
зайнятість
населення

Рис. 7. Система причинно-наслідкових зв’язків факторів оцінки інвестиційної активності
економіки України за показником капітальних інвестицій
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мічної, науково-технічної і соціальної політики.
Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства, місцевими
бюджетами, а також передбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності. Для забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного клімату держава має встановлювати державні гарантії захисту інвестицій.
Висновки. Таким чином, за результатами дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності
встановлено, що на додану вартість впливають економічні, інституційні та соціальні показники. Інноваційні умови виробництва та галузей з високою доданою вартістю забезпечують найбільш значний
внесок у процвітання країни. Доведено, стабільність
розвитку економічної діяльності підприємств відбувається не лише за наявності матеріальних ресурсів,
важливу роль у виробничому процесі відіграє інтелектуальний, людський капітал підприємства, нематеріальні активи, та його загальна інтелектуалізація.
Обґрунтовано підхід до визначення структурної взаємодії чинників впливу на додану вартість
підприємств, що забезпечують підвищення інвестиційної активності країни.
Проведений аналіз інноваційно-інвестиційної
активності України за 2010-2017 рр. та динаміки
і взаємозв’язку показників інтелектуального капіталу довів залежність між державними інвестиціями
в інфраструктуру та розвитком інтелектуального капіталу, людського капіталу, інвестиціями в промисловість та доданою вартістю. Це дозволило виокремити моделі впливу чинників на формування капітальних інвестицій, та визначити в них вартість інтелектуального капіталу.
Отримані результати системи причинно-наслідкових зв’язків факторів оцінки інвестиційної активності економіки України за показником капітальних інвестицій доводять вплив інтелектуального капіталу, інтелектуальних ресурсів, інтелектуалізації,
інноваційної мотивації у складі доданої вартості на
забезпечення підвищення інвестиційної активності.
Перспективи подальших досліджень. Розробка положень і методичних рекомендацій щодо
ролі інтелектуального капіталу, інтелектуалізації, у
забезпеченні інноваційно-інвестиційного рівня промислових підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності, капіталізації, доданої вартості.

Наведені результати стану інвестиційної діяльності в Україні у 2017 р. дозволяють виокремити
такі моделі впливу чинників на формування капітальних інвестицій, з яких до інтелектуального капіталу відносяться результати по моделях 2, 3, 6, 7, 8:
1. Модель, яка демонструє зв’язок між капітальними інвестиціями та інвестиціями за рахунок
власних коштів підприємств та організацій:
у = 37497,6 + 1,3 Х,

R2 = 0,82.

(1)

2. Модель, яка демонструє зв’язок між витратами підприємств на інновації та витратами на виконання наукових досліджень і розробок:
у = -4461,98 +1,75Х,

R2 = 0,64.

(2)

3. Модель, яка демонструє зв’язок між витратами на виконання наукових досліджень і розробок
та середньою зайнятістю населення:
у = 23281,65 – 0,74Х,

R2 = 0,80.

(3)

4. Модель, яка демонструє зв’язок між інвестиціями за рахунок власних коштів підприємств та організацій та обсягом кредитування підприємств:
у = 6043,8+255,8Х,

R2 = 0,79.

(4)

5. Модель, яка демонструє зв’язок між інвестиціями за рахунок власних коштів підприємств та організацій та доданою вартістю:
у = 4353,7 + 0,14Х,

R2 = 0,79.

(5)

6. Модель, яка демонструє зв’язок між капітальними інвестиціями та витратами підприємств на
інновації:
у = 138953,2 + 9,34 Х,

R2 = 0,96.

(6)

7. Модель, яка демонструє зв’язок між інвестиціями за рахунок власних коштів підприємств та витратами підприємств на інновації:
у = 83812,5 + 6,77Х,

R2 = 0,84.

(7)

8. Модель, яка демонструє зв’язок між витратами підприємств на інновації та доданою вартістю:
у = -8847,77 + 0,017Х,

R2 = 0,86.

(8)

Отже, в умовах реформування економіки в Україні мають бути розроблені власні механізми державного регулювання інвестиційних процесів, орієнтованих на створення правових основ функціонування на ринку капіталу, формування стратегічних
та тактичних цілей і пріоритетів, дотримання соціальних цінностей, розвиток інтелектуального капіталу, спрямованість інвестицій на вирівнювання сукупного попиту і сукупної пропозиції, частковий перерозподіл доходів галузей і виробництв, а також
регулювання зовнішніх інвестицій і валютного
ринку, спрямування інвестицій на розвиток економіки і повну зайнятість.
Державне регулювання інвестиційної діяльності в країні здійснюється з метою реалізації еконо-
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Брыль И. В. Интеллектуальный капитал
как фактор добавленной стоимости по обеспечению повышения инвестиционной активности в
государстве
Обоснован подход к определению структурного взаимодействия факторов влияния на добавленную стоимость предприятий, обеспечивающих
повышение инвестиционной активности страны.
Доказана зависимость между государственными инвестициями в инфраструктуру и развитием интеллектуального капитала, человеческого капитала, инвестициями в промышленность и добавленной стоимостью. Выделены модели влияния факторов на
формирование капитальных инвестиций, определена в них стоимость интеллектуального капитала.
Проанализирована инновационно-инвестиционная
деятельность экономики Украины и определена динамика и взаимосвязь интеллектуального капитала
как фактора добавленной стоимости для обеспечения повышения инвестиционной активности.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал,
человеческий капитал, добавленная стоимость, инновационно-инвестиционное развитие, промышленные предприятия, инвестиционная активность государства.
Bryl I. The intellectual capital as the value
added factor on ensuring increase in investment activity in the state
The approach to the definition of structural interaction of influencing factors on the value added of enterprises, which provide increase in investment activity of
the country was substantiated. The dependence between
public investment in infrastructure and the development
of intellectual capital, human capital, industry investments and value added was proved. The models of influencing factors on formation of capital investments in
which the value of intellectual capital is determined. Innovative and investment activity of the Ukrainian economy were analyzed. The dynamics and interconnection
of intellectual capital as value added factor for ensuring
increase in investment activity is defined.
Keywords: intellectual capital, human capital,
value added, innovative and investment development,
industrial enterprises, investment activity of the state.

Бриль І. В. Інтелектуальний капітал як фактор доданої вартості щодо забезпечення підвищення інвестиційної активності в державі
Обґрунтовано підхід до визначення структурної взаємодії чинників впливу на додану вартість
підприємств, що забезпечують підвищення інвестиційної активності країни. Доведено залежність між
державними інвестиціями в інфраструктуру та розвитком інтелектуального капіталу, людського капіталу, інвестиціями в промисловість та доданою вартістю. Виокремлено моделі впливу чинників на
формування капітальних інвестицій, визначено в
них вартість інтелектуального капіталу. Проаналізовано інноваційно-інвестиційну діяльність економіки
України та визначено динаміку і взаємозв’язок інтелектуального капіталу як фактору доданої вартості
для забезпечення підвищення інвестиційної активності.
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