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ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
УДК 005.336.4:005.585

Воліков В. В.

Розглянуто питання складності вирішення практичних проблем у сфері оцінювання
інтелектуального потенціалу підприємства. Зазначено, що існуючі підходи, які визначають
процес оцінки інтелектуального потенціалу підприємства, є обмеженими. Акцентовано увагу
на обґрунтуванні етапів процесу оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства та
уточненні їх складу на основі узагальнення й систематизації теоретико-методичних підходів.
Для обґрунтування послідовності та змісту етапів процесу оцінювання інтелектуального
потенціалу підприємства використано результати аналізу досліджень авторських підходів до
оцінювання ефективності капіталу, методики оцінки кругообігу капіталу, оцінювання прогнознорозрахункової вартості бізнесу, оцінювання конкурентних переваг підприємства тощо. Зазначено,
що оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства – це складний процес, який пропонується проводити в чотири етапи: визначення проблем формування і використання інтелектуального
потенціалу та їх конкретизація; підготовка до проведення оцінки інтелектуального потенціалу;
збір інформації та розрахунок показників; визначення ефективності використання інтелектуального потенціалу та формування заходів щодо її підвищення. Обґрунтований процес оцінки
інтелектуального потенціалу запропоновано використовувати для визначення його справедливої вартості, що має стати основою в процесі розробки стратегії підприємства та надати
можливість виявити альтернативні підходи та шляхи підвищення ефективності використання
людського, структурного, споживчого капіталу та інтелектуального потенціалу в цілому.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал підприємства, інтелектуальний капітал,
інтелектуальна власність, людський капітал, структурний капітал, споживчий капітал, оцінка.

]

ЭТАПЫ ОЦЕНИВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
УДК 005.336.4:005.585

Воликов В. В.

Рассмотрены вопросы сложности решения практических проблем в сфере оценки
интеллектуального потенциала предприятия. Указано, что существующие подходы,
определяющие оценивание интеллектуального потенциала предприятия, ограничены.
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Акцентировано внимание на обосновании этапов процесса оценки интеллектуального
потенциала предприятия и уточнении их состава на основе обобщения и систематизации
теоретико-методических подходов. Для обоснования последовательности и содержания
этапов процесса оценки интеллектуального потенциала предприятия использованы
результаты анализа исследований авторских подходов к оценке эффективности капитала,
методике оценки кругооборота капитала, оценке прогнозно-расчетной стоимости бизнеса,
оценке конкурентных преимуществ предприятия и т. п. Указано, что оценка интеллектуального потенциала предприятия – это сложный процесс, который предлагается проводить в
четыре этапа: определение проблем формирования и использования интеллектуального
потенциала и их конкретизация; подготовка к проведению оценки интеллектуального
потенциала; сбор информации и расчет показателей для определения эффективности
использования интеллектуального потенциала и формирования мероприятий по ее
повышению. Обоснованный процесс оценки интеллектуального потенциала предложено
использовать для определения его справедливой стоимости, которая должна стать
основой при разработке стратегии предприятия и предоставить возможность проявить
альтернативные подходы и пути повышения эффективности использования человеческого,
структурного, потребительского капитала и интеллектуального потенциала в целом.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал предприятия, интеллектуальный
капитал, интеллектуальная собственность, человеческий капитал, структурный капитал,
потребительский капитал, оценка.

STAGES OF ENTERPRISES INTELLECTUAL POTENTIAL ASSESSMENT
UDC 005.336.4:005.585

V. Volikov

The article deals with the problems related to companies’ intellectual potential assessment.
It has been noted that the existing approaches which define the process of estimating intellectual
potential of a company is limited. Special attention has been paid to proving the stages of the
process of company’s intellectual potential assessment and their composition based on
generalization and systematization of theoretical and methodological approaches. To study the
sequence and content of these evaluation process stages the results of researches of authors’
approaches to evaluating capital’s effectiveness, methodology for assessing the capitals circulation,
assessing the forecast of a business’s estimated value, as well as enterprise’s competitive
advantages have been used. It has been emphasized that an enterprise’s intellectual potential is
a complex process that should include four stages: defining the problems of formation and use of
intellectual capacity and their specification; preparation for assessing the intellectual capacity;
data collection and calculation of the indexes defining the effectiveness of intellectual capacity usage
and developing the measures for its improvement. The grounded process of assessing the
intellectual capacity is proposed to be used to determine its fair value necessary for company
strategy development so that to identify alternative approaches and ways to improve the
effectiveness of human, structural, consumer capital and intellectual potential in general.
Keywords: enterprise’s intellectual potential, intellectual capital, intellectual property, human
capital, structural capital, consumer capital, assessment.
Наявність певної невідповідності між сучасними
теоретичними здобутками і практичним їх застосуванням у
сфері оцінки інтелектуального потенціалу підприємства
потребує уточнення цього процесу та обґрунтування сутності
його етапів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій довів, що
питанням оцінки у сфері інтелектуального капіталу (ІК),
інтелектуального потенціалу та інтелектуальної власності

(ІВ) приділяється значна увага у роботах закордонних та
вітчизняних вчених, таких, як: М. Бєндіков, О. БутнікСіверський, Е. Брукінг, Ю. Варфоломєєва, Н. Гавкалова,
М. Дороніна, Ю. Іванов, М. Кизим, А. Козирєв, І. Мойсеєнко,
М. Семикіна, В. Супрун, Т. Стюард, В. Хаустова, П. Цибульов, І. Чмутова та ін. [1 – 17]. Ці дослідження проводились на рівні країни [3; 5; 9; 12 – 14; 16], галузі [5; 12;
15], підприємств [2 – 8; 11 – 14; 16 – 18] та окремої
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особистості [3; 5; 6; 12; 14; 16]. Однак слід відмітити про
недостатню увагу до процесу оцінки саме інтелектуального
потенціалу підприємства та сутності його етапів.
Метою статті є обґрунтування етапів процесу оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства та уточнення їх складу на основі узагальнення й систематизації
теоретико-методичних підходів.
Складність вирішення практичних проблем у сфері
оцінки інтелектуального потенціалу підприємства пов’язана,

Етапи
Етапи оцінювання
оцінювання ІП
ІП (І.
(І. Мойсеєнко)
Мойсеєнко) [11]:
[11]:
1)
1) аналіз
аналіз на
на основі
основі зовнішніх
зовнішніх даних
даних публічної
публічної звітності
звітності за
за
допомогою
допомогою кількісних
кількісних та
та фінансових
фінансових показників
показників
діяльності
підприємства;
діяльності підприємства;
2)
2) аналіз
аналіз та
та оцінка
оцінка якісних
якісних параметрів
параметрів ІК
ІК на
на основі
основі даних
даних
анкетування
анкетування персоналу
персоналу та
та експертних
експертних даних;
даних;
3)
3) встановлення
встановлення залежностей
залежностей (зв`язків)
(зв`язків) між
між показниками
показниками
та
та характеристиками
характеристиками на
на основі
основі матричних
матричних методів
методів
вимірювання
вимірювання та
та аналізу;
аналізу;
4)
4) розрахунки
розрахунки інтегральних
інтегральних показників
показників оцінки
оцінки та
та
економетричні
економетричні виміри
виміри впливу
впливу елементів
елементів ІП
ІП на
на
результати
результати діяльності
діяльності
Етапи
Етапи оцінювання
оцінювання конкурентних
конкурентних
переваг
переваг підприємства
підприємства
(Іванов
(Іванов Ю.
Ю. Б.,
Б., Орлов
Орлов П.
П. А.
А. та
та ін.)
ін.) [7]:
[7]:
1)
1) збирання
збирання інформації;
інформації;
2)
2) визначення
визначення стратегічної
стратегічної групи
групи та
та
виявлення
виявлення конкурентів;
конкурентів;
3)
3) стратегічний
стратегічний аналіз;
аналіз;
4)
4) ідентифікація
ідентифікація існуючих
існуючих іі можливих
можливих
конкурентних
конкурентних переваг
переваг зз урахуванням
урахуванням
запитів
запитів іі очікувань
очікувань споживачів;
споживачів;
5)
5) оцінювання
оцінювання конкурентних
конкурентних переваг
переваг
за
за їх
їх окремими
окремими характеристиками;
характеристиками;
6)
6) перевірка
перевірка сформованих
сформованих переліків
переліків
конкурентних
конкурентних переваг
переваг на
на
відповідність
відповідність можливостям
можливостям
підприємства;
підприємства;
7)
7) формування
формування переліку
переліку ключових
ключових
конкурентних
конкурентних переваг
переваг на
на підставі
підставі їх
їх
якісно-кількісного
якісно-кількісного аналізу;
аналізу;
8)
8) здійснення
здійснення ідентифікації
ідентифікації
застосовуваної
застосовуваної для
для даного
даного виду
виду
діяльності
діяльності конкурентної
конкурентної стратегії
стратегії йй
перевірка
перевірка відповідності
відповідності їй
їй ключових
ключових
конкурентних
конкурентних переваг
переваг із
із
сформованого
сформованого переліку;
переліку;
9)
9) формування
формування нової
нової конкурентної
конкурентної
стратегії
стратегії

насамперед, із відсутністю єдиної визначеної методології
та розбіжністю думок фахівців у цій сфері, що потребує
вирішення низки питань – економічних, юридичних,
бухгалтерського обліку, аудиту тощо.
Дослідження авторських підходів (рис. 1) щодо
аналізу й оцінки капіталу та потенціалу підприємства,
оцінювання бізнесу тощо надають можливість визначити
основні елементи, з яких формується методологія оцінки
ІП підприємства.

Етапи
Етапи визначення
визначення прогнозно-розрахункової
прогнозно-розрахункової вартості
вартості бізнесу
бізнесу
суб`єктів
суб`єктів господарювання
господарювання (В.
(В. Хаустова,
Хаустова, І.І. Курочкіна)
Курочкіна) [15]:
[15]:
1)
1) попередній
попередній відбір
відбір факторів
факторів та
та розрахунок
розрахунок показників,
показників, які
які
впливають
на
вартість
бізнесу;
впливають на вартість бізнесу;
2)
2) перевірка
перевірка показників
показників на
на нормальний
нормальний закон
закон розподілу;
розподілу;
3)
3) перевірка
перевірка показників
показників на
на мультиколінеарність;
мультиколінеарність;
4)
4) визначення
визначення коефіцієнта
коефіцієнта кореляції
кореляції (R)
(R) та
та проведення
проведення
статистичної
статистичної оцінки
оцінки його
його значущості;
значущості;
5)
5) оцінка
оцінка значущості
значущості загального
загального внеску
внеску групи
групи змінних
змінних та
та перевірка
перевірка
на
на t-розподіл
t-розподіл Стьюдента
Стьюдента та
та на
на F-критерій
F-критерій Фішера;
Фішера;
6)
6) побудова
побудова залежності
залежності ринкової
ринкової вартості
вартості бізнесу
бізнесу суб`єктів
суб`єктів
господарювання
господарювання від
від вартісних
вартісних факторів
факторів

Авторські
Авторські підходи
підходи до
до визначення
визначення етапів
етапів
оцінювання
оцінювання об`єктів
об`єктів оцінки
оцінки
1.
1. Визначення
Визначення проблем
проблем формування
формування іі
використання
використання ІП
ІП та
та їх
їх конкретизація
конкретизація
2.
2. Підготовка
Підготовка до
до проведення
проведення оцінки
оцінки ІП
ІП
3.
3. Збір
Збір інформації
інформації та
та розрахунок
розрахунок показників
показників
4.
4. Визначення
Визначення ефективності
ефективності використання
використання ІП
ІП та
та
формування
формування заходів
заходів щодо
щодо їїїї підвищення
підвищення
Обґрунтований
процес
оцінки
інтелектуального
Обґрунтований процес оцінки інтелектуального
потенціалу
потенціалу підприємства
підприємства

Експертна
Експертна оцінка
оцінка за
за методом
методом Делфі
Делфі
[9]:
[9]:
1)
1) формування
формування робочої
робочої групи;
групи;
2)
формування
експертної
групи;
2) формування експертної групи;
3)
3) проведення
проведення опитувань
опитувань експертів
експертів
згідно
згідно зз методикою;
методикою;
4)
4) проведення
проведення експертизи;
експертизи;
5)
5) підведення
підведення підсумків,
підсумків, визначення
визначення
результату
результату

Етапи
Етапи оцінювання
оцінювання ефективності
ефективності управління
управління капіталом
капіталом
підприємства
підприємства (І.
(І. Чмутова,
Чмутова, О.
О. Пересунько)
Пересунько) [17]:
[17]:
1)
1) формування
формування сукупності
сукупності вихідних
вихідних даних
даних за
за фактичними
фактичними та
та
плановими
плановими показниками;
показниками;
2)
2) розрахунок
розрахунок показників
показників функціонування
функціонування капіталу
капіталу
підприємства;
підприємства;
3)
3) бальна
бальна оцінка
оцінка фактичних
фактичних показників
показників функціонування
функціонування
капіталу
капіталу підприємства;
підприємства;
4)
4) розрахунок
розрахунок інтегральної
інтегральної оцінки
оцінки ефективності
ефективності
функціонування
функціонування капіталу
капіталу підприємства;
підприємства;
5)
5) розрахунок
розрахунок показників
показників досягнення
досягнення запланованих
запланованих
результатів
результатів на
на певні
певні моменти
моменти часу;
часу;
6)
6) розрахунок
розрахунок інтегральної
інтегральної оцінки
оцінки ступеня
ступеня досягнення
досягнення
запланованих
запланованих результатів;
результатів;
7)
7) розрахунок
розрахунок інтегральної
інтегральної оцінки
оцінки ефективності
ефективності управління
управління
капіталом
капіталом підприємства;
підприємства;
8)
8) порівняння
порівняння фактичної
фактичної інтегральної
інтегральної оцінки
оцінки ефективності
ефективності
управління
управління капіталом
капіталом підприємства
підприємства зі
зі шкалою
шкалою рівнів
рівнів
ефективності;
ефективності;
9)
9) побудова
побудова траєкторії
траєкторії кількісної
кількісної зміни
зміни інтегральної
інтегральної оцінки
оцінки
ефективності
ефективності управління
управління капіталом
капіталом підприємства
підприємства за
за певний
певний
проміжок
проміжок часу;
часу;
10)
10) побудова
побудова траєкторії
траєкторії якісної
якісної зміни
зміни рівня
рівня ефективності
ефективності
управління
управління капіталом
капіталом підприємства
підприємства за
за певний
певний проміжок
проміжок часу
часу

Етапи
Етапи методики
методики оцінки
оцінки кругообігу
кругообігу капіталу
капіталу на
на підприємстві
підприємстві (Кизим
(Кизим М.
М. О.,
О., Забродський
Забродський В.
В. А.)
А.) [8]:
[8]:
1)
1) вимір
вимір за
за допомогою
допомогою показників,
показників, що
що характеризують
характеризують ромб,
ромб, фактичного
фактичного фінансового
фінансового стану
стану функціонування
функціонування підприємства
підприємства на
на певний
певний момент
момент часу;
часу;
2)
2) розрахунок
розрахунок нормативних
нормативних значень
значень показників,
показників, що
що характеризують
характеризують ромб
ромб фінансового
фінансового стану
стану функціонування
функціонування підприємства,
підприємства, за
за допомогою
допомогою алгоритму;
алгоритму;
3)
3) попередні
попередні кількісно-якісні
кількісно-якісні двокритеріальні
двокритеріальні оцінки
оцінки фінансового
фінансового стану
стану функціонування
функціонування підприємства
підприємства за
за допомогою
допомогою двох
двох двокоординатних
двокоординатних площин,
площин, що
що поєднають
поєднають уу собі
собі
принципи
принципи фінансової
фінансової стійкості
стійкості функціонування
функціонування підприємства;
підприємства;
4)
4) статична
статична якісна
якісна оцінка
оцінка фінансового
фінансового стану
стану функціонування
функціонування підприємства
підприємства на
на певний
певний момент
момент часу
часу за
за допомогою
допомогою двовимірної
двовимірної матриці
матриці зон
зон чотирьохкритеріальної
чотирьохкритеріальної оцінки
оцінки типів
типів
фінансового
фінансового стану
стану функціонування
функціонування підприємства;
підприємства;
5)
5) побудова
побудова траєкторії
траєкторії якісної
якісної зміни
зміни фінансового
фінансового стану
стану підприємства
підприємства за
за певний
певний проміжок
проміжок часу;
часу;
6)
6) динамічна
динамічна якісна
якісна оцінка
оцінка процесу
процесу кругообігу
кругообігу капіталу
капіталу підприємства
підприємства за
за певний
певний проміжок
проміжок часу
часу за
за допомогою
допомогою двовимірної
двовимірної матриці
матриці зон
зон оцінок,
оцінок, побудованої
побудованої за
за двома
двома якісними
якісними
характеристиками
характеристиками «стійкості»
«стійкості» іі «рівноваги»;
«рівноваги»;
7)
7) розрахунки
розрахунки інтегральних
інтегральних показників
показників оцінки
оцінки фінансового
фінансового стану
стану функціонування
функціонування підприємства
підприємства на
на певні
певні моменти
моменти часу;
часу;
8)
побудова
траєкторії
кількісної
зміни
інтегрального
показника
фінансового
стану
підприємства
за
певний
проміжок
часу
8) побудова траєкторії кількісної зміни інтегрального показника фінансового стану підприємства за певний проміжок часу

Рис. 1. Обґрунтування процесу оцінювання ІП на основі авторських підходів
Аналіз підходів у сфері оцінки, зазначених на рис. 1,
надає можливість визначити основні етапи та їх сутність.
Так, автори І. Іванов, П. Орлов та інші у роботі [7] пропонують
9 етапів оцінювання конкурентних переваг підприємства,
згідно з якими на основі зібраної інформації визначають
стратегічні групи та виявляють конкурентів. Підґрунтям для
ідентифікації та оцінки можливих переваг є запити й очікування
споживачів. Важливим етапом є перевірка сформованих
конкурентних переваг підприємства його можливостям, що
стане основою для формування остаточних ключових
конкурентних переваг підприємства, які необхідно перевірити
на відповідність стратегії підприємства та у разі потреби
сформувати нову конкурентну стратегію. Цей підхід [7]
надає можливість оцінити інтелектуальний потенціал
підприємства частково, тільки у складі конкурентних переваг
без урахування його структури та особливостей.
Запропоновані групою авторів [8] етапи методики
оцінки кругообігу капіталу на підприємстві засновані на
показниках, що характеризують ромб фактичного фінансового
стану функціонування підприємства на певний момент
часу і розраховані за допомогою відповідного алгоритму з
урахуванням принципів фінансової стійкості. Для якісної
статичної оцінки фінансового стану функціонування підприємства
на певний момент часу використовується двовимірна

матриця зон чотирьохкритеріальної оцінки та будується
траєкторія якісної зміни фінансового стану підприємства за
певний проміжок часу. Динамічна якісна оцінка процесу
кругообігу капіталу підприємства за певний проміжок часу
здійснюється за допомогою двовимірної матриці зон
оцінок, яка побудована на основі інформації щодо двох
якісних характеристик: "стійкості" та "рівноваги". Отримані
результати використовуються для розрахунку інтегральних
показників оцінки фінансового стану підприємства на певні
моменти часу та побудови траєкторії кількісної зміни
інтегрального показника за певний проміжок часу. Розвиток
інтелектуального потенціалу значною мірою залежить від
фінансової стійкості підприємства, тому ці показники
частково використовуються для оцінки інтелектуального
потенціалу. Але це тільки складова, що не дає можливості
повною мірою оцінити ІП підприємства.
Для оцінки якості цільових програм державної
підтримки розвитку малого бізнесу М. Кизим та інші автори
[9] пропонують використовувати метод Делфі. Наявність
описаного досвіду щодо використання цього методу в
сучасній літературі надає можливість його частково
використовувати для оцінки інтелектуального потенціалу.
По-перше, при відборі та формуванні робочої групи
експертів у сфері інтелектуального капіталу, інтелектуального
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потенціалу та інтелектуальної власності з урахуванням
наявного у них відповідного досвіду. По-друге, у розробці
анкет, що забезпечать збір потрібної інформації для проведення аналізу та оцінки. По-третє, при проведенні аналізу
отриманих результатів розрахунків та оцінці інтелектуального
потенціалу підприємства зі складанням рекомендацій щодо
вдосконалення його використання.
Оцінку інтелектуального потенціалу підприємства
за чотирма етапами пропонує здійснювати І. Мойсеєнко [11], а саме: 1) аналіз на основі зовнішніх даних публічної
звітності за допомогою кількісних та фінансових показників
діяльності підприємства; 2) аналіз та оцінка якісних параметрів інтелектуального капіталу на основі даних анкетування персоналу та експертних даних; 3) встановлення
залежностей (зв’язків) між показниками та характеристиками на основі матричних методів вимірювання й аналізу;
4) розрахунки інтегральних показників оцінки та економетричні виміри впливу елементів інтелектуального потенціалу
на результати діяльності. На основі аналізу результатів
досліджень І. Мойсеєнко можна зробити висновок, що для
оцінки інтелектуального потенціалу підприємства доцільно
використовувати показники оцінки складових інтелектуального капіталу підприємства, а саме: людського,
структурного та споживчого капіталу.
Для оцінки бізнесу суб’єктів господарювання
В. Хаустова та І. Курочкіна [15] пропонують такі етапи визначення його прогнозно-розрахункової вартості, що вміщують:
попередній відбір факторів і розрахунок показників, які
впливають на вартість бізнесу; перевірку показників на
нормальний закон розподілу та мультиколінеарність;
визначення коефіцієнта кореляції та проведення статистичної

оцінки його значущості; оцінку значущості загального
внеску групи змінних і перевірку на t-розподіл Стьюдента
та на F-критерій Фішера; побудову залежності ринкової
вартості бізнесу суб’єктів господарювання від вартісних
факторів. Дослідження сутності цих етапів надає можливість
використовувати досвід щодо визначення основних груп
факторів, які впливають на формування, використання й
розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, та
відбору попереднього переліку показників за складовими
інтелектуального капіталу (людський, структурний та споживчий капітал), які стануть основою для формування системи
показників оцінки інтелектуального потенціалу підприємства.
Автори І. Чмутова та О. Пересунько у своїй роботі [17] пропонують етапи оцінювання ефективності управління
капіталом підприємства. Для оцінки використовуються
планові й фактичні показники, на основі яких розраховується інтегральний показник функціонування капіталу
підприємства та порівнюється із запланованим. Дослідження
сутності наведених етапів надає можливість використовувати досвід щодо оцінки управління з використанням
шкали рівнів ефективності й побудовою траєкторії кількісної
та якісної змін оцінки за певний проміжок часу.
Таким чином, для обґрунтування послідовності та
змісту етапів процесу оцінки інтелектуального потенціалу
підприємства використано результати аналізу досліджень
наведених авторських підходів [7 – 9; 11; 15; 17; 25].
Оцінка інтелектуального потенціалу підприємства –
це складний процес і на основі аналізу робіт [1 – 6; 10; 12 – 14;
16; 18 – 26] та результатів авторських досліджень [7 – 9; 11;
15; 17] пропонуються основні чотири етапи процесу щодо
оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (рис. 2).

1-й етап. Визначення проблем формування і використання ІП та їх конкретизація
Ідентифікація підприємства

Визначення дати
оцінки

Визначення предмета оцінки

Визначення мети
оцінки

2-й етап. Підготовка до проведення оцінки ІП
Визначення джерел інформації

Формування групи
експертів-оцінювачів

Складання завдання
та календарного плану оцінки

Підготовка та підписання договору проведення оцінки

3-й етап. Збір інформації та розрахунок показників
Формування системи показників

Збір даних та їх систематизація

Розрахунок показників

4-й етап. Визначення ефективності використання ІП та формування
заходів щодо її підвищення
Аналіз результатів
розрахунків

Підготовка звіту за результатами оцінки

Розробка комплексу
заходів

Рис. 2. Процес оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства
Перший етап – це визначення проблем формування
і використання інтелектуального потенціалу та їх конкретизація, вміщує таке:
ідентифікацію підприємства. Повна й скорочена
назва підприємства, організаційно-правова форма господарювання, галузь, основні напрями виробництва товарів та
послуг, місцезнаходження;
визначення предмета оцінки. Це визначення переліку майнових прав, що будуть оцінені (права на матеріальні та нематеріальні активи підприємства, права на
інтелектуальну власність співробітників тощо);
визначення дати оцінки. Визначається з урахуванням цілей оцінки (продаж підприємства, підвищення ринко-

вої вартості підприємства за рахунок розвитку інтелектуального капіталу тощо);
визначення мети оцінки. Це досить важливий елемент,
від якого залежить вибір методики оцінки інтелектуального
потенціалу підприємства відповідно до виду вартості, що
необхідно розрахувати.
Другий етап – це підготовка до проведення оцінки
інтелектуального потенціалу, що передбачає:
визначення джерел інформації, що будуть використовуватися для оцінки інтелектуального потенціалу
підприємства. Проведення інвентаризації інтелектуальної
власності станом на дату оцінки інтелектуального потенціалу (виявлення ІВ, яка не використовується у виробництві
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товарів та послуг; перевірка чинності охоронних документів;
правомірність авторських прав на ноу-хау та іншу ІВ, що
зберігається засобами комерційної таємниці, тощо);
формування груп експертів-оцінювачів, що потребує
ретельно врахувати кваліфікацію та наявність відповідних
документів (сертифікатів), які дозволяють проведення оцінки;
складання завдання та календарного плану оцінки,
від якого залежать якість і термін проведення оцінки;
підготовка та підписання договору проведення оцінки,
який здійснюється на основі підготовленого завдання та
календарного плану проведення оцінки.
Третій етап – це збір інформації та розрахунок
показників, що вміщує:
формування системи показників. Здійснюється на
основі попереднього відбору факторів, які впливають на
людський, структурний і споживчий капітал та інтелектуальний потенціал у цілому, перевіряються показники на
підпорядкованість нормальному закону розподілу, встановлюється залежність між показниками й характеристиками;
збір даних та їх систематизація. Це необхідно для
розрахунку показників оцінки інтелектуального потенціалу
на основі ретельного дослідження статистичної звітності
підприємства, документів бухгалтерського обліку та інших
звітів, що використовуються для внутрішнього документообігу
на підприємстві щодо подальшої їх систематизації
відповідно до вимог сформованої системи показників;
розрахунок показників. Це розрахунок узагальнених
показників людського, структурного і споживчого капіталу
та на їх основі інтегрального показника інтелектуального
потенціалу підприємства.
Четвертий етап – визначення ефективності використання інтелектуального потенціалу та формування
заходів щодо його підвищення:
аналіз результатів розрахунків. Це надає можливість
визначити вплив основних факторів на формування,
використання та розвиток інтелектуального потенціалу в
цілому й за складовими (людський, структурний та споживчий
капітал). Побудова матриць щодо оцінки інтелектуального
потенціалу в цілому та людського, структурного й споживчого
капіталу, що надає можливість наочно дослідити динаміку
інтелектуального потенціалу підприємства і є основою для
розробки комплексу заходів;
підготовка звіту за результатами оцінки. Звіт
повинен містити основні розділи, а саме: опис об’єкта
оцінки; висновок про вартість об’єкта оцінки та дату оцінки;
мету проведення оцінки та обґрунтування вибору методів і
підходів до оцінки; виклад припущень, у межах яких
проводилась оцінка; опис та аналіз вихідних даних для
розрахунку показників; аналіз розрахованих показників;
висновки щодо використання інтелектуального потенціалу
за складовими (ЛК, СтК, СпК); пропозиції щодо підвищення
ефективності використання інтелектуального потенціалу
підприємства;
розробка комплексу заходів. Сюди повинні вміщуватися рекомендації (пропозиції) для кожної окремої складової (людський, структурний та споживчий капітал) та інтелектуального потенціалу в цілому за функціями менеджменту,
що є основою для прийняття управлінських рішень.
Обґрунтований процес оцінки інтелектуального
потенціалу пропонується використовувати для визначення
його справедливої вартості, що має стати основою при
розробці стратегії підприємства й надати можливість
виявити альтернативні підходи та шляхи щодо підвищення
ефективності використання людського, структурного, споживчого
капіталу й інтелектуального потенціалу в цілому.
Отже, проведений аналіз літературних джерел довів
обмеженість існуючих підходів, які визначають процес
оцінки інтелектуального потенціалу підприємства. Не всі
автори розглядають його комплексно та системно.

Запропоновано послідовність оцінки інтелектуального
потенціалу підприємства, яка містить такі чотири етапи:
визначення проблем формування і використання ІП та їх
конкретизація; підготовка до проведення оцінки ІП; збір
інформації та розрахунок показників; визначення ефективності
використання ІП та формування заходів щодо її підвищення.
Обґрунтовано етапи процесу оцінки інтелектуального потенціалу підприємства, що надає можливість
практичного застосування цього процесу на основі використання складових інтелектуального капіталу (людський,
структурний та споживчий капітал). Але недосконалість
форм звітності підприємств унеможливлює поглиблений
аналіз та оцінку інтелектуального потенціалу підприємства,
що потребує додаткових досліджень та доопрацювання у
цій сфері.
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