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"Етапи оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства"
Стаття присвячена проблемі оцінювання інтелектуального потенціалу
підприємства. Актуальність обраної теми дослідження обумовлена
наявністю певної невідповідності між сучасними теоретичними здобутками
і практичним їх застосуванням у сфері оцінки інтелектуального
потенціалу підприємства, що потребує уточнення цього процесу та
обґрунтування сутності його етапів. Така невідповідність обумовлює
постановку мети – обґрунтування етапів процесу оцінювання інтелектуального
потенціалу підприємства та уточнення їх складу на основі узагальнення
й систематизації теоретико-методичних підходів.
Практичні проблеми у сфері оцінки інтелектуального потенціалу
підприємства є складними та характеризуються відсутністю єдиної
визначеної методології й розбіжністю думок фахівців. Зазначено, що
існуючі підходи, які визначають процес оцінки інтелектуального потенціалу
підприємства, є обмеженими. 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 прогнозно-розрахункової вартості бізнесу, оцінювання
конкурентних переваг підприємства тощо.
На основі критичного аналізу існуючих методик оцінювання
запропоновано послідовність оцінювання інтелектуального потенціалу
підприємства, яка включає наступні чотири етапи: визначення проблем
формування і використання інтелектуального потенціалу та їх конкретизацію,
що включає ідентифікацію підприємства, визначення предмета, дати та
мети оцінювання; підготовку до проведення оцінювання інтелектуального
потенціалу, що передбачає визначення джерел інформації, формування
груп експертів-оцінювачів, складання завдання та календарного плану
оцінювання, підготовку та підписання договору проведення оцінювання;
збір інформації та розрахунок показників, що включає формування
системи показників, збір даних та їх систематизацію, розрахунок
показників; визначення ефективності використання інтелектуального
потенціалу та формування заходів щодо її підвищення.
Обґрунтований процес оцінювання інтелектуального потенціалу
пропонується використовувати для визначення його справедливої
вартості, що має стати основою в процесі розробки стратегії

підприємства та дати можливість виявити альтернативні підходи і шляхи
підвищення ефективності використання людського, структурного,
споживчого капіталу та інтелектуального потенціалу в цілому.
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