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        Інтелектуальний потенціал в управлінській діяльності підприємства 

відіграє досить важливу роль, адже має цілий ряд специфічних особливостей: 

навички, здібності, компетенції, трудові та інтелектуальні ресурси, знання, ідеї, 

технології, інтелектуальний капітал і т.д. 

       Саме це потребує пошуку методичних підходів для розрахунку 

інтелектуального потенціалу підприємства.  В сучасних соціально-економічних 

умовах високих показників інноваційного розвитку та конкурентних переваг 

можуть досягти лише ті підприємства, котрі мають достатній рівень 

інтелектуального потенціалу разом з його складовими. Основу 

інтелектуального потенціалу складає система, яка використовує знання, вміння, 

навички, здібності, компетенції та інтелектуальні ресурси підприємства з метою 

досягнення високих ефективних кінцевих результатів його діяльності.  

        Існуючі наукові методи розрахунку та підходи оцінки щодо рівня 

інтелектуального потенціалу не дають змогу повною мірою визначити деякі 

його складові та характеристики. Тому постає наукове завдання - виявити 

наведені проблеми та знайти рішення щодо відсутності єдиної методичної 

системи розрахунку рівня інтелектуального потенціалу підприємства, що в 

свою чергу, визначає актуальність дослідження. 

       Важливість методичних розрахунків інтелектуального потенціалу 

підприємства спричинена переходом нашої держави до ринкової економіки, 

адже з’явилася нагальна потреба у розвитку національної системи вартісної 

оцінки інтелектуальної власності[1]. 

         Досвід передових країн світу свідчить про те, що лише при ефективному 

використанні інтелектуальних ресурсів людства можливо досягти значного і 

високого рівня інноваційної економіки та створити інтелектуально - розвинене 



165 

 

суспільство. Тобто, стратегічним ресурсом будь-якої країни являється її 

людський капітал, а його основою є інтелектуальний капітал – сформований на 

креативному мисленні, соціальній та національній відповідальності, принципах 

моралі та гуманності, культурних і духовних цінностях, бережливому 

відношенні до природи, людей та держави в цілому. 

          Проблема розрахунку інтелектуального потенціалу підприємства, його 

використання та формування в соціально-економічному розвитку країни з 

інноваційної точки зори є значущою, а з економічної – доцільною. Тому 

основну увагу необхідно приділити питанням зайнятості населення, його 

кваліфікації, розміру заробітної плати, збитковим підприємствам та шляхам 

зменшення їх кількості, інноваційної активності установ та організацій, 

збільшення доходів населення та продуктивності праці, створення 

конкурентних переваг підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках тощо.  

У формі структурної моделі інтелектуальний потенціал підприємства 

представлено на рисунку 1. 
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Рис.1 – Структура інтелектуального потенціалу підприємства 

       (Сформовано автором за результатами дослідження) 

 

         До найбільш характерних показників, що визначають оцінку 

інтелектуального потенціалу підприємства (із наукових робіт та власного 

досвіду) відносяться[2]:  

          ▪ Інтелектуальний потенціал персоналу організації;  

           ▪ Інтелектуальне та матеріальне забезпечення підприємства (кількість 

персональних комп’ютерів на одного працівника; новітніх та передових 

технологій; сучасних засобів зв’язку та автоматизованих систем управління); 

           ▪ Інформаційне та інтелектуальне забезпечення (наявність спеціальних 

знань у працівника, можливість передавати їх іншим, при цьому зберігати 

базові знання про споживачів, постачальників та конкурентів підприємства).  

Крім оцінки інтелектуального потенціалу підприємства та його 

підрозділів визначають потенціал кожного співробітника, що в свою чергу 

допомагає ефективно вирішувати питання кадрового резерву та багатьох 

інших[3]. 

            Знання інтелектуального потенціалу кожного співробітника, підрозділу 

та підприємства в цілому сприяє виконанню таких завдань:  

1) Підтвердження своїх можливостей у досягнення кінцевої стратегічної 

мети підприємства (чи є для цього необхідні кадри і технології);  

2) Проведення реструктуризації підприємства (виділення управлінських 

функцій в новій організаційній структурі або навпаки, ліквідація чи їх 

об’єднання);  

3) Розширення корпоративної системи управління знаннями шляхом 

створення баз знань, котрі вміщують в собі відомості про 

інтелектуальний потенціал кожного співробітника.  

          Розрахунки стосовно процесів зміни інтелектуального потенціалу 

співробітників, підрозділів і самого підприємства доцільно проводити щорічно. 

Постійне спостереження за динамікою та станом інтелектуального потенціалу, 

впровадження необхідних заходів покращення дозволить більш ефективно 

використовувати інтелектуальний потенціал всього підприємства для успішної 

виробничо-господарської діяльності. В сучасних умовах економіки та її 

трансформації саме інтелектуальний потенціал відіграє ключову роль у 

підвищенні конкурентоздатності організації, а його оцінка при цьому допомагає 

визначити головні компетенції, конкурентні переваги, необхідні інтелектуальні 

ресурси і т.д. 

          Також необхідно зазначити те, що інтелектуальний потенціал 

підприємства враховує не лише кваліфікаційні та професійні якості 
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працівників, а й творчі. Творчий потенціал організації в свою чергу являє 

собою сукупність можливостей та здібностей працівника до створення та 

вирішення нових творчих задач, розробки чогось суттєво нового, що 

відрізняється водночас своєю унікальністю та неповторністю. При цьому на 

кожному підприємстві повинні створюватися сприятливі умови для розвитку 

таких творчих здібностей[4]. 

           Серед загальноприйнятих економічних підходів щодо оцінки 

інтелектуальної власності виділяють такі методи: дохідний, витратний, 

ринковий; розрахунок ціни і розміру ліцензії, ліцензійних платежів та роялті. 

    Узагальнено ці методичні підходи можна подати у вигляді рівняння: 

𝐶𝑛𝑛 = (∑ 𝑆 + 𝑃𝑛
𝑖−1 ) ∗ 𝐾𝑡 ,   (1) 

     де Cnn – вартість на реалізацію наукомісткої продукції; S – поточні 

витрати на розробку та впровадження; P – прибуток підприємства; Kt – 

коефіцієнт техніко-економічного старіння наукомісткої продукції, який 

обчислюється за наступною формулою: 

𝐾𝑡 = (1 −
𝑁𝑡

𝐴𝑡
 ) ,   (2) 

     де Nt – номінальний термін використання наукомісткої продукції; At – 

фактичний термін використання наукомісткої продукції. 

     Даний підхід повною мірою відображає оцінку інтелектуальної власності 

на підприємстві, адже враховує всі необхідні фактори. Проте, інколи може 

з’явитись ситуація, що компанія матиме неефективні відносини з законодавчим 

захистом від недобросовісної конкуренції. В подібних випадках потрібно 

доповнити формулу таким показником, як витрати, що враховують юридично 

недостатню нормативно-правову базу. 

    Для ефективного результату цієї оцінки необхідно проводити розрахунки 

систематично, чим довше та якісніше будуть проводитися розрахунки, тим 

точніше буде прогнозування діяльності підприємства[5]. 

    Найбільш рекомендованим методичним підходом щодо визначення 

величини інтелектуального потенціалу вважається метод експертних оцінок. 

При застосуванні цього методу проводиться опитування спеціальної групи 

фахівців, тобто, експертів (5-7 осіб) з метою визначення необхідних величин та 

досліджень. Опитування здійснюється за допомогою певних критеріїв 

інтелектуального потенціалу, наприклад: 

1) високий рівень – повністю задовольняє діяльність підприємства (+5; +4); 

2) достатній рівень – задовольняє діяльність підприємства (+3; +2); 

3) середній рівень – частково задовольняє діяльність підприємства, при 

цьому потребує незначних змін (+1; -1); 
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4) недостатній рівень  –  не задовольняє діяльність підприємства та потребує 

значних змін (-2; -3); 

5) низький рівень – не задовольняє діяльність підприємства та потребує 

серйозних радикальних змін (-4; -5) [6]. 

     Оцінювання проводиться в заданому діапазоні від  +5 (досить сильний 

позитивний вплив); 0 (нейтральний вплив); до -5 (досить сильний негативний 

вплив). 

    Проведений аналіз методів оцінювання інтелектуального потенціалу 

довів, що на сьогоднішній день не існує єдиної та максимально точної системи 

розрахунку, найефективнішим вважається розглянутий метод експертних 

оцінок. На практиці, крім вищенаведеного, існує велика кількість методів 

експертних оцінок, котрі допомагають дослідити економічні явища та процеси. 

До них належать: метод Дельфі; метод (штурму); анкетування; інтерв’ю; метод 

комісії; метод відстороненого оцінювання; конференція ідей та багато інших 

[7]. 
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