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Отенко І. п., Куліш Н. В. Напрями формування та розвитку організаційних знань підприємства
Зміна парадигм стратегічного управління стала наслідком вирішення нових завдань, які усе частіше постають перед системами управління 
промислових підприємств. Так, нові системи управління повинні відрізнятися від класичних динамічністю, гнучкістю, здатністю не лише швидко 
реагувати на зміни зовнішнього середовища, а й змінювати їх. У таких умовах постає необхідність розробки комплексного методичного за-
безпечення формування та розвитку управлінського потенціалу, що включає організаційні знання підприємства та здатність управлінського 
персоналу реалізовувати стратегічні цілі. 
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В умовах прискорення змін та ускладнення еконо-
мічного середовища одним із ключових факторів, 
що забезпечує успішність діяльності підприємств, 

виступають управлінські здатності та організаційні зна-
ння підприємства. Враховуючи активізацію процесів 
наукомісткості виробництва при обмеженості ресурс-
них і зростанні споживчих ринків, у системі управління 
вітчизняних підприємств назріла необхідність засто-
сування нових, адаптованих до сучасних економічних 
умов підходах, методах і моделях управління, в основу 
яких покладене знання. Ця нематеріальна основа пред-
ставляє організаційні знання та здатності до його ефек-
тивного використання – приймати доцільні управлінські 
рішення, застосовувати передовий досвід, розробляти та 
реалізовувати стратегії бізнесу, формувати нові моделі 
поведінки на ринку, отримувати знання про клієнтів.

Теоретичні, методологічні та методичні аспекти 
формування та розвитку організаційних знань підприєм-
ства знайшли відображення в працях таких зарубіжних 
і вітчизняних учених, як І. Ансофф, М. Веттер, А. Е. Во - 
ронкова, В. М. Геєць, С. Вудрафф, М. С. Дороніна, В. А. Дьо - 
мін, К. Ейзенхардт, Г. Б. Клейнер, Б. З. Мільнер, А. П. На - 
ливайко, І. Нонака, Н. Ольве, К. Прахалад, Ж. Рой,  
Г. Саймон, С. Сакман, Р. Санчез, М. Спенсер, П. Сперроу, 
Х. Такеучі, Г. Хемел, Дж. Ходкінсон та ін. Значну увагу в 
дослідженнях цих авторів присвячено стратегічній, про-
фесійній та психологічній природі знань та компетенцій 
на індивідуальному, організаційному та міжорганізацій-
ному рівнях управління. Однак, враховуючи швидкий 
розвиток і різнонаправленість теоретичних напрацю-
вань і досягнень, необхідно зазначити, що є частина пи-
тань, що залишаються в центрі уваги науковців та по-
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требують подальших досліджень. До них слід віднести 
такі, що спрямовані на забезпечення єдності в тлумачен-
ні понять, зокрема організаційних знань підприємства, 
механізмів їх формування та розвитку, створення стра-
тегічного інструментарію управління ними.

Формування стратегічного інструментарію, об-
рання тієї чи іншої стратегії щодо стратегічного 
розвитку підвищує вимоги до управлінських 

здатностей персоналу підприємства, визначає необхід-
ність їх всебічного розвитку із використанням широко-
го спектра засобів і заходів [1; 2]. Ґрунтуючись на резуль-
татах аналізу досвіду господарювання машинобудівних 
підприємств України, стає можливим означити осно-
вні альтернативні напрями розвитку їх організаційних 
знань (табл. 1).

Особливість формування організаційних знань як 
стратегічної платформи розвитку підприємства полягає у 
використанні ефективного інструментарію та збагаченні 
власної бази організаційних знань та управлінських здат-
ностей, надання ним стратегічної значущості через удо-
сконалення всіх функціональних сфер діяльності, опти-
мізації внутрішніх процесів. Така стратегічна платформа 
дозволяє підприємству розширювати свій внутрішній 
потенціал, оптимально розподіляти наявні в нього вну-

трішні ресурси, залишатися на гребені технологій, вико-
ристовувати передовий управлінський досвід. 

Найбільш складним напрямом розвитку організа-
ційних знань та компетенцій є їх «придбання», що перед-
бачає розширення напрямів бізнесу, завоювання нових 
ринків, об’єднання виробничих ланцюгів та зниження 
витрат на виробництво та збут основної продукції. На 
основі реалізації нових організаційних можливостей – 
злиття, приєднання та поглинання інших підприємств – 
відбувається інтеграція функцій та процесів, збільшуєть-
ся кількість ринків. Одним із прикладів використання 
такого напряму розвитку є підприємства індустріальної 
групи УПЕК. Вони спеціалізується на виробництві вуз-
лів, комплектуючих та обладнання для залізничної, ав-
томобільної, сільськогосподарської, машинобудівної та 
металургійної галузей. Споживачами продукції компанії 
є практично всі конвеєрні підприємства країн СНД.

На сьогоднішній день одним із напрямів форму-
вання та розвитку організаційних знань та управлінських 
здатностей, що найчастіше реалізується промисловими 
підприємствами, виступає їх «залучення». Орієнтуючись 
на внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства, та-
кий напрям дозволяє зосередити увагу та спрямувати 
максимум зусиль на розвиток основних функціональних 
сфер діяльності (виробництва та маркетингу). Основни-

таблиця 1

Напрями і засоби формування та розвитку організаційних знань підприємства

Напрями форму-
вання та розвитку 

організаційних 
знань

Стратегії Засоби Організаційні процеси Стратегічні заходи

Орієнтовані на 
зовнішнє середовище 

підприємства

Придбання 

Інтеграція знань та от-
римання синергетичного 
ефекту від використання 

придбаних знань за 
рахунок вертикальної 

та горизонтальної 
інтеграції

Злиття 
Поглинання 
Приєднання

Диверсифікація, 
об’єднання в одних  
руках повного ви-
робничого циклу, 

зниження витрат на 
виробництво та збут

Партнерство, 
співробітництво 

(стратегічні об’єднання, 
спільні некомерційні 

підприємства, національні 
та міжнародні союзи, 

міжнародні конференції та 
семінари)

Підвищення інтелек-
туального, виробни-
чого, інвестиційного 
потенціалу та корпо-

ративних інтересів 
машинобудівних 
підприємств та 

науково-дослідних 
центрів

Залучення 

Орієнтовані на 
внутрішнє середови-

ще підприємства

Оренда знань за рахунок 
делегування, передачі 
функцій для обслугову-

вання

Аутсорсинг 
Бізнес-коучинг 

Фінансовий та стратегічний 
консалтинг

Концентрація 
Зниження фінансових 

ризиків 
Удосконалення окре-
мих напрямів бізнесу

Створення 
власних знань 
та здатностей

Використання та вдоско-
налення власних знань 
та досвіду, створення 

нових знань за рахунок 
інновацій (технологій та 
продуктів), проведення 
досліджень, навчання 

персоналу

Бенчмаркінг 
Маркетингові, соціально-

психологічні дослідження, 
науково-дослідні  

та конструкторські  
розробки тощо 

Програми навчання 
управлінського персоналу

Диференціація (ство-
рення унікальних 

компонентів продукту)
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ми засобами тут виступають співробітництво та парт-
нерство у формі стратегічних об’єднань, спільних не-
комерційних підприємств, національних і міжнародних 
союзів, міжнародних конференцій та семінарів, а також 
залучення знань завдяки аутсорсингу, бізнес-коучингу, 
фінансовому та стратегічному консалтингу. Прикладами 
таких стратегічних об’єднань, до складу яких входять ма-
шинобудівні підприємства України, є:

1. Міжнародний Союз виробників металургійного 
обладнання «Металургмаш», що об’єднує підприємства 
металургійного машинобудування України, Білорусі, Ро-
сії, Італії та Німеччини (усього 50 членів).

2. Агротехнологічний центр «Слобожанський» –  
об’єднання підприємств, організацій та наукових закла-
дів Харківського регіону з метою консолідації зусиль для 
розробки та впровадження цілісних, інноваційних, тех-
нологічних продуктів для сільськогосподарської галузі.

3. Навчально-науково-виробничий комплекс «Тех-
ноград» (здійснення підготовки та підвищення кваліфі-
кації інженерно-технічних і наукових кадрів відповідно 
до вимог сучасної науки та виробництва, а також прове-
дення науково-дослідних і проектно-конструкторських 
робіт щодо створення нової наукомісткої та конкурен-
тоспроможної техніки.

4. Інноваційно-технологічний кластер «АгроБУМ» 
(об’єднання малих і середніх підприємств у сфері сіль-
ськогосподарського машинобудування та науки.

Використовуючи такі стратегічні заходи, як аутсор-
синг і консалтинг, підприємства досягають зни-
ження фінансових ризиків, на сучасному рівні під-

тримують такі сфери, як управління якістю, управління 
персоналом, фінансовий та стратегічний менеджмент. 
Найбільш популярними видами діяльності, в яких ма-
шинобудівні підприємства застосовують аутсорсинг, є: 
забезпечення функціонування офісу, ведення бухгалтер-
ського обліку, транспортні послуги, підтримка роботи 
комп’ютерних мереж та інформаційної інфраструктури, 
управління персоналом, забезпечення безпеки тощо.

Бізнес-коучинг передбачає створення професій-
них взаємовідносин із спеціалістами у сфері зростан-
ня та розвитку бізнесу. Зміст коучингу складають такі 
поняття, як наставництво, тренування, інструктаж. Він 
спрямований на керівників, власників компаній та се-
редній менеджмент, тобто на співробітників із найбіль-
шим розумовим і моральним навантаженням. У процесі 
взаємодії бізнес-коучі (тренери) навчають встановлю-
вати та опрацьовувати тактичні завдання, змінюючи 
при цьому поведінку та виявляючи базові цінності для 
впевнених дій. Використання бізнес-коучингу обумов-
люються такими проблемами формування та розвитку 
управлінських знань та компетенцій:
� необхідність збільшення прибутку підприєм-

ства; 
� необхідність проведення грамотної реорганіза-

ції підприємства; 
� подолання конфліктів та нерозуміння в колек-

тиві; 
� необхідність адаптації новачків на високих ке-

рівних позиціях; 

� недостатність сил та ідей у керівників відділів 
та підприємства; 

� відкриття нового напряму або нової діяльності 
в незнайомій сфері; 

� необхідність переходу на новий етап розвитку 
підприємства; 

� незадоволення керівників роботою власних ко-
манд тощо.

Найбільш розповсюдженим засобом підвищення 
ефективності управління для машинобудівних 
підприємств виступає бенчмаркінг. У процесі 

бенчмаркінга аналізується практика кращих підпри-
ємств, знаходиться відповідь на питання, що, як і чому 
роблять лідери в процесі задоволення потреб спожива-
чів і клієнтів. На основі такого аналізу складається ряд 
заходів щодо перебудови внутрішніх бізнес-процесів, 
їх узгодженості, розвитку тощо. Серед існуючих різно-
видів для сучасних промислових підприємств України 
найбільш характерними є внутрішній, функціональний 
бенчмаркінг та бенчмаркінг процесу. При внутріш-
ньому бенчмаркінгу відбувається порівняння бізнес-
процесів та характеристик виробничих одиниць усеред-
ині одного підприємства. Функціональний бенчмаркінг 
має місце, коли порівнюються функції двох і більше під-
приємств однієї галузі (в одному секторі). Метою бенч-
маркінгу процесу є порівняння показників визначених 
процесів та обмежених функцій із підприємствами, що 
характеризуються найкращими результатами в анало-
гічних процесах.

Основним джерелом накопичення власного досвіду 
є база власних досліджень підприємства, його інновацій-
ні, науково-дослідні та конструкторські розробки тощо. 
Дослідження можуть стосуватися різних функціональних 
сфер діяльності, пріоритетними, серед яких є маркетин-
гові, соціально-психологічні, техніко-технологічні тощо.

Розвиток індивідуальних знань управлінського 
персоналу забезпечується шляхом створення потужної 
системи навчання. Так, на ПАТ «Турбоатом» діє центр 
підготовки та навчання кандидатів на посади начальни-
ків бюро технічного контролю, начальників цехів, відді-
лів та їх заступників. Його метою є навчання методам 
управління та організації виробничого процесу на під-
приємстві, а також підготовка до більш високої посади. 
Технологія навчання включає рольові ігри, тематичні 
вправи та лекції [3].

Ще одним прикладом активного розвитку внутріш-
ньої системи навчання є ДП «Завод «Електроважмаш»,  
в межах якого запущено програму корпоративної Ака-
демії підготовки управлінського персоналу. Система на-
вчання розподілена на програми, серед яких: «Ефективні 
внутрішні комунікації», «Прийняття рішень. Самоорга-
нізація», «Управління та лідерство. Прийняття рішення», 
«Ключові тенденції у сучасному менеджменті», «Коман-
да. Єдність цілей». Технологія містить ділові ігри, аналіз 
конкретний ситуацій (на власному прикладі, а також на 
прикладах українських та світових підприємств) [4].

Головне значення при реалізації напрямів і засо-
бів формування та розвитку організаційних знань та 
управлінських здатностей набуває ідея формування 
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[5] балансу між знаннями, здатностями та ресурсами 
підприємства, тобто, користуючись аналогією, між ак-
тивами, з одного боку, та здатностями – з іншого. Так,  
в активі відображаються такі здатності, що необхідні 
для досягнення успіху. Пасив представлений джерелами 
фінансування існуючих можливостей. Інструментарій 
балансу компетенцій та здатностей застосовується для 
аналізу структури активів відносно того, які саме знання 
та здатності мають бути включені до базової компетенції 
компанії. Далі, відповідно, приймаються рішення щодо 
того, які знання та здатності можна отримати від контр-
агентів, шляхом придбання ліцензій тощо. У такому ро-
зумінні стратегія компанії повинна визначати такі сфери, 
у яких будуть формуватися компетенції за рахунок інвес-
тування власних коштів, а також такі, у яких необхідні 
компетенції будуть розвиватися за рахунок співпраці із 
партнерами, залучення сторонніх організацій. 

Визначенню напрямів та засобів формування та 
розвитку управлінських здатностей підприємства 
передує відповідь на ряд ключових питань, таких 

як: компоненти організаційних знань та компетенції у 
конкретній сфері діяльності; можливості їх викорис-
тання; їх цінність для підприємства та споживачів; змін-
ність у часі та необхідність оновлення. За змістом пере-
лік питань може бути розширеним. Основне значення 
полягає у виявленні ключових для діяльності підпри-
ємства компетенцій та визначенні ключових факторів 
стратегічного успіху: які здатності лежать в снові конку-
рентних переваг, куди варто спрямувати власні зусилля, 
а які напрями можуть бути реалізовані із використан-
ням знань інших підприємств чи організацій [6]. 

В основі формування та розвитку знань, управ-
лінських здатностей лежить ідея про їх відповідність 
певним стандартам і нормам. У широкому розумінні 
стандартизація – це діяльність, що полягає у встанов-
ленні положень для загального і багаторазового засто-
сування щодо наявних чи можливих завдань з метою 
досягнення оптимального ступеня впорядкованості у 
певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня 
відповідності продукції, процесів та послуг їх функціо-
нальному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі та 
сприянню науково-технічному співробітництву [7]. Ме-
тою стандартизації в Україні є забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, відповідності 
об’єктів стандартизації їх функціональному призна-
ченню, інформування споживачів про якість продукції, 
процесів та послуг, підтримка розвитку й міжнародної 
конкурентоспроможності продукції та торгівлі товара-
ми і послугами. Національна стандартизація через про-
цес гармонізації з міжнародними нормативними доку-
ментами, що отримали міжнародне визнання, служить 
перепусткою на світові ринки для вітчизняних вироб-
ників. Отже, відповідність продукції міжнародним стан-
дартам визначає лідерство підприємства в галузі, його 
стратегічне значення для національної економіки та є 
необхідною умовою виходу на світовий ринок. Залучен-
ня підприємства до процесів стандартизації відбуваєть-
ся шляхом об’єднання науково-дослідного, виробничого 
та інвестиційного потенціалу відповідно на галузевому, 
національному та міжнародному рівнях.

Стратегічні заходи в контексті національних та 
світових процесів стандартизації включають:
� усвідомлення значення стандартизації на стаді 

розробки продукції, особливо при створенні 
нових технологій;

� широке залучення зацікавлених осіб до розроб-
ки та стандартизації методів випробувань;

� сприяння розвитку інтелектуальної інфра-
структури – стандартів та методів вимірю-
вань – шляхом активного залучення науково-
технічної спільноти.

Основною метою стандартизації є розробка уні-
версальних правил, виконання яких дозволило 
би будь-якому підприємству підвищити ефек-

тивність управлінського процесу в певній, стратегічно 
важливій для нього діяльності. Сучасні процеси стан-
дартизації стосуються таких аспектів: управління якістю, 
управління бізнес-процесами, управління безперервніс-
тю бізнесу, управління персоналом, управління ризика-
ми, управління проектами тощо (табл. 2). При цьому, 
не існує єдиного центру, який створював би універсаль-
ні стандарти для підприємств та організацій світу. Крім 
того, питання стандартизації управління персоналом не 
є популярними серед вітчизняних науковців. Основною 
причиною цього є відсутність єдиного погляду на мето-
дологічні основи підготовки таких стандартів.

Найбільш розповсюдженим є погляд на стандар-
тизацію як на процес, що документує управлінську ді-
яльність. І. Адізес [8] зазначає, що управління організа-
цією без використання стандартів можна характеризу-
вати поняттям «партизанська культура». Він підкрес-
лює, що в умовах, коли політика компанії не фіксується 
у відповідних документах, старі співробітники викону-
ють функцію організаційної пам’яті. У разі їх вилучення 
настає дисбаланс, що продовжується до того моменту, 
коли хтось інший не навчиться виконувати їх роботу, 
відповідно надаючи результатам певної суб’єктності.

Такий погляд на формування управлінських стан-
дартів обумовлює необхідність стандартизації організа-
ційних знань, що дозволить досягти більшої прозорості 
внутрішніх бізнес-процесів, покращити рівень кому-
нікацій під час їх організації. Чітко прописані моделі 
бізнес-процесів сприяють чіткому, зрозумілому та од-
нозначному визначенню сфер компетенцій та обов’язків 
посад. Засоби розвитку індивідуальних знань управлін-
ського персоналу повинні бути узгоджені із загальною 
стратегією підприємства та відповідати напрямам фор-
мування та розвитку управлінського потенціалу. 

Знання можуть перебувати в різних формах (екс-
пліцитній чи імпліцитній), бути формалізованими або 
неформалізованими, що, безперечно, слід враховува-
ти при управлінні виробництвом, персоналом, збутом 
тощо. Діяльність з управління знаннями має бути безпе-
рервною та включати цілий комплекс заходів, спрямо-
ваних на виявлення, формалізацію, накопичення, ефек-
тивне використання та збагачення знань підприємства 
із застосуванням високих інформаційних технологій з 
метою створення інновацій та підвищення рівня його 
конкурентоспроможності.
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таблиця 2

типологія управлінських стандартів

тип стандартів Розробники Змістовне наповнення

Стандарти управління безперервністю 
бізнесу (Business Continuity 
Management, BCM)

Британський інститут BCI (Business 
Continuity Institute);  
американські інститути DRI (Disaster 
Recovery Institute) і SANS (SysAdmin, Audit, 
Network, Security Institute);  
стандарти та специфікації Британсько го 
інституту стандартів (British Standard  
Institute, BSI);  
керівництво Австралійського 
національного агентства аудиту (ANAO)

Аналіз бізнес-процесів  
Аналіз ризиків  
Визначення стратегії безперервності 
бізнесу  
Створення організаційної та технічної 
підтримки

Стандарти управління персоналом
Американське товариство управління 
людськими ресурсами (Society for 
Human Resources Management – SHRM)

Знання та компетенції трьох рівнів: 
професіонал в управлінні персоналом, 
старший професіонал в управлінні 
персоналом, професіонал у сфері 
міжнародного HR-менеджменту

Стандарти управління якістю ISO-9000 (Міжнародна організація  
зі стандартизації)

Відповідальність керівництва  
Управління ресурсами  
Реалізація продукції  
Вимірювання, аналіз та покращення

Стандарти управління проектами 

ISO-21500 (Міжнародна організація  
зі стандартизації)  
Міжнародний некомерційний інститут 
управління проектами (Project 
Management Body of Knowledge – PMBoK) 

Застосування методів, інструментів, 
технік та компетенцій до проекту  
Групи процесів управління проектом

Стандарти управління промисловими 
підприємствами (управління вироб-
ництвом)

Стандарти MRP/ERP  Американське  
товариство з контролю за виробничими 
запасами APICS (American Production and 
Inventory Control Society)

Планування потреб у матеріалах  
Планування виробничих ресурсів  
Планування ресурсів підприємства

ВИСНОВКИ
Відповідно до визначених напрямів розвитку ор-

ганізаційних знань та управлінських здатностей можна 
виділити стратегії «придбання», «залучення» та «ство-
рення» власних знань, основою яких є індивідуальна 
компетенція управлінського персоналу, інформація про 
внутрішню структуру (бізнес-процесів) підприємства 
та його зовнішнє середовище. Першочерговим завдан-
ням стає правильне визначення найбільш значущих 
елементів знань та управлінського потенціалу, що дасть 
змогу обрати найбільш дієву стратегію. Застосування 
стратегічного інструментарію дозволяє створити нову 
вартість, реалізовану в продуктах, людях і процесах за 
допомогою раціонального формування й використання 
організаційних знань на підприємствах. Основна мета 
представлених стратегій – розвиток підприємства. Та-
кий підхід вимагає створення відповідного методичного 
забезпечення, що є логічною складовою організаційних 
знань системи управління підприємством.                  
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Красовська О. Ю. Сутність та значення маркетингових активів підприємства
У статті здійснено порівняльний аналіз найбільш поширених визначень терміна «маркетингові активи». Узагальнюючи представлені підходи, 
під маркетинговими активами запропоновано розуміти комплекс існуючих нематеріальних ресурсів та продуктів інтелектуальної діяльності 
персоналу компанії, що уречевлюються в товарах і послугах та забезпечують вищий, порівняно з конкурентами, рівень довготривалих, довірчих, 
взаємовигідних відносин і зв’язків зі стейкхолдерами. Проаналізувавши нематеріальні активи підприємств, зроблено висновок, що для харчових 
підприємств найбільш суттєвими для забезпечення зростання вартості підприємства є маркетингові та техніко-технологічні нематеріальні 
активи. Водночас для компаній, що оперують у галузі машинобудування та металургії, визначальними є маркетингові й так звані когнітивні 
нематеріальні активи, адже для збереження стійкої конкурентної позиції фірми в галузі, а, відповідно, і для підвищення капіталізації, визначаль-
ними виступатимуть: загальнокорпоративна стратегія, інтелектуальний капітал, а також досвід роботи на ринку та ін.
Ключові слова: маркетингові активи; визначення; нематеріальні активи; підприємство; ресурси підприємства.
Бібл.: 18. 
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УДК 658.8
Красовская Е. Ю. Сущность и значение маркетинговых  

активов предприятия
В статье проведен сравнительный анализ наиболее распространен-
ных определений термина «маркетинговые активы». Обобщая пред-
ставленные подходы, под маркетинговыми активами предложено 
понимать существующие нематериальные ресурсы и продукты ин-
теллектуальной деятельности персонала предприятия, которые 
овеществляются в товарах и услугах и обеспечивают более высокий 
уровень, по сравнению с конкурентами, уровень доверительных, долго-
временных, взаимовыгодных отношений и связей со стейкхолдерами. 
После анализа нематериальных активов предприятия сделан вывод, 
что для предприятий пищевой промышленности наиболее существен-
ными для обеспечения роста их стоимости являются маркетинго-
вые и технико-технологические нематериальные активы. Для пред-
приятий машиностроения и металлургии определяющими являются 
маркетинговые и так называемые когнитивные нематериальные ак-
тивы, потому что для сохранения устойчивой конкурентной позиции 
фирмы в отрасли, а, соответственно, и для повышения капитализа-
ции, в качестве определяющих будут выступать: общекорпоративная 
стратегия, интеллектуальный капитал, опыт работы на рынке и др. 
Ключевые слова: маркетинговые активы; определение; нематери-
альные активы; предприятие; ресурсы предприятия.
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Украина)
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UDC 658.8
Krasovska O. J. The Essence and Meaning of the Enterprise’s  

Marketing Assets
The article carries out a comparative analysis of the most common definitions 
of the term of «marketing assets». Generalizing the presented approaches, 
it is proposed to understand marketing assets as the existing intangible re-
sources and products of intellectual activity of the enterprise’s staff, which 
materialize in goods and services and provide a higher Level of trust, long-
term, mutually advantageous relationships and relations with stakehold-
ers, in comparison with competitors. On analyzing the intangible assets of 
enterprise, it has been concluded that, for the enterprises of food industry, 
the most essential for ensuring the growth of their value are the marketing 
and technical-technological intangible assets. For the enterprises of machine-
building and metallurgy, both the marketing and the so-called cognitive in-
tangible assets are definitive, because, in order to maintain a stable com-
petitive position of company in the branch, and, accordingly, to increase its 
capitalization, the determining assets will be: corporate strategy, intellectual 
capital, experience in the market, etc.
Keywords: marketing assets; definition; intangible assets; enterprise; enter-
prise resources.
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У сучасних умовах маркетинг стає ключовою сфе-
рою діяльності будь-якого підприємства, до якої 
залучаються всі працівники і в яку спрямовуєть-

ся значна частина як фінансових, так і інтелектуальних 

вкладів фірм, а загальний перелік активів компаній, які 
забезпечують їм конкурентні переваги, поповнюєть-
ся ще одним різновидом – маркетинговими активами.  
З огляду на перспективність даного напрямку дослі-
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