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Т.О. ГУСАКОВСЬКА, Л.А. РИБАЛКО-РАК 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ 

Для ефективного управління інтелектуальним потенціалом підприємства важливе значення має здійснення його адекватної оцінки. Процес оцінювання 
інтелектуального потенціалу промислового підприємства є складовою процесу управління його інтелектуальним потенціалом та вимагає розробки 
відповідного організаційно-методичного забезпечення. Метoю cтаттi є дocлiдження теoретичних заcад процесу управління оцінюванням 
інтелектуального потенціалу та інтелектуальної власності промислових підприємств та обгрунтування підходу, що дозволить забезпечити найбільш 
ефективне здійснення даного процесу. Для визначення передумов здійснення процесу оцінки інтелектуального потенціалу охаректеризовано його 
структуру. Виходячи з цього обгрунтовано виділення підпроцесів у процесі оцінки інтелектуального потенціалу промислового підприємства. До цих 
підпроцесів віднесено такі: оцінка інтелектуального капіталу підприємства; оцінка ефективності використання інтелектуального капіталу підприємства; 
оцінка можливостей розвитку. Визначено, що процес оцінювання інтелектуального потенціалу має враховувати особливості та специфіку складових 
об`єкта оцінювання. Проаналізовано основні підходи до здійснення оцінки інтелектуального потенціалу промислового підприємства та, зокрема, його 
складових – інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності. Для інтелектуальної власності в залежності від цілей оцінки можуть бути 
застосовані методи прямої грошової оцінки в рамках витратного, дохідного та ринкового підходів. Зроблено висновок, що найбільш доцільними при 
здійсненні оцінки інтелектуального потенціалу підприємства є SC-методи, які передбачають розрахунок ключових показників, що характеризують 
досягнення стратегічних цілей підприємства. Результат оцінки інтелектуального потенціалу за цими методами - масштабування факторів, що є 
визначальними для дохідності підприємства в довгостроковому періоді. Їх використання дозволять оцінити як  нинішній стан та ефективність реалізації 
інтелектуального потенціалу підприємства, так і можливості для його майбутнього розвитку. 

Ключoвi cлoва: інтелектуальна власність; інтелектуальний потенціал; інтелектуальний капітал; процес управління; процес 
оцінювання; методи оцінювання. 

Т.А. ГУСАКОВСКАЯ, Л.А. РЫБАЛКО-РАК 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОЦЕНИВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для эффективного управления интеллектуальным потенциалом предприятия важное значение имеет осуществление его адекватной оценки. 
Процесс оценки интеллектуального потенциала промышленного предприятия является составной частью процесса управления его 
интеллектуальным потенциалом и требует разработки соответствующего организационно-методического обеспечения. Целью статьи 
является исследование теоретических основ процесса управления оценкой интеллектуального потенциала и интеллектуальной 
собственности промышленных предприятий и обоснование подхода, который позволит обеспечить наиболее эффективное осуществление 
данного процесса. Для определения предпосылок осуществления процесса оценки интеллектуального потенциала охаректеризовано его 
структуру. Исходя из этого обосновано выделение подпроцессов в процессе оценки интеллектуального потенциала промышленного 
предприятия. К этим подпроцессам отнесены следующие: оценка интеллектуального капитала предприятия; оценка эффективности 
использования интеллектуального капитала предприятия; оценка возможностей развития. Определено, что процесс оценки 
интеллектуального потенциала должен учитывать особенности и специфику составляющих объекта оценки. Проанализированы основные 
подходы к осуществлению оценки интеллектуального потенциала промышленного предприятия и, в частности, его составляющих - 
интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности. Для интеллектуальной собственности в зависимости от целей оценки 
могут быть применены методы прямой денежной оценки в рамках затратного, доходного и рыночного подходов. Сделан вывод, что 
наиболее целесообразными при оценке интеллектуального потенциала предприятия являются SC-методы, предполагающие расчет 
ключевых показателей, характеризующих достижение стратегических целей предприятия. Результат оценки интеллектуального потенциала 
с помощью этих методов - масштабирование факторов, которые являются определяющими для доходности предприятия в долгосрочном 
периоде. Их использование позволит оценить как нынешнее состояние и эффективность реализации интеллектуального потенциала 
предприятия, так и возможности для его будущего развития. 

Ключевые cлoва: интеллектуальная собственность; интеллектуальный потенциал; интеллектуальный капитал; процесс управления; 
процесс оценивания; методы оценивания. 

T. HUSAKOVSKA, L. RYBALKO-RAK  
MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY AND INTELLECTUAL CAPACITY ASSESSMENT 
PROCESSES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

For effective management of the intellectual potential of an enterprise, it is important to carry out its adequate assessment. The process of assessing 
the intellectual potential of an industrial enterprise is an integral part of the process of managing its intellectual potential and requires the development 
of appropriate organizational and methodological support. The purpose of the article is to study the theoretical foundations of the process of managing 
the assessment of the intellectual potential and intellectual property of industrial enterprises and substantiate an approach that will ensure the most 
effective implementation of this process. To determine the prerequisites for the implementation of the process of assessing the intellectual potential, 
its structure is characterized. Based on this, the selection of sub-processes in the process of assessing the intellectual potential of an industrial 
enterprise is substantiated. These sub-processes include the following: assessment of the intellectual capital of the enterprise; assessment of the 
efficiency of using the intellectual capital of the enterprise; assessment of development opportunities. It is determined that the process of assessing 
intellectual potential should take into account the features and specifics of the components of the assessment object. The main approaches to assessing 
the intellectual potential of an industrial enterprise and, in particular, its components - intellectual capital and intellectual property - are analyzed. For 
intellectual property, depending on the purpose of the valuation, direct monetary valuation methods can be applied within the cost, income and market 
approaches. It is concluded that the most appropriate in assessing the intellectual potential of an enterprise are SC-methods, which involve the 
calculation of key indicators characterizing the achievement of the strategic goals of the enterprise. The result of assessing the intellectual potential 
using these methods is the scaling of factors that are decisive for the profitability of an enterprise in the long run. Their use will make it possible to 
assess both the current state and the effectiveness of the implementation of the intellectual potential of the enterprise, and the possibilities for its 
future development.  
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Вcтуп. В умовах постіндустріальної економіки 
серед факторів конкурентоспроможності 
промислових підприємств на перший план виходить 
його інтелектуальний потенціал. Впровадження 
інновацій в господарській діяльності підприємства, 
зокрема, виробництво інноваційної продукції та 
використання передових технологій стає необхідною 
умовою розвитку підприємства. Здійснення 
інноваційної діяльності є неможливим без високого 
рівня інноваційного потенціалу. Тому на 
сьогоднішній день особливої актуальності набувають 
питання формування оптимального інструментарію 
управління інтелектуальним потенціалом 
підприємства та його основних складових.  

Аналiз cтану питання. Для ефективного 
управління інтелектуальним потенціалом 
підприємства важливе значення має здійснення його 
адекватної оцінки. Процес оцінювання 
інтелектуального потенціалу промислового 
підприємства є складовою процесу управління його 
інтелектуальним потенціалом та вимагає розробки 
відповідного організаційно-методичного 
забезпечення. Від того, наскільки обраний підхід до 
здійснення процесу оцінки буде відповідати цілям та 
особливостям об`єкту  управління, напряму залежить 
ефективність даного процесу. На сьогоднішній день 
існує низка розробок щодо оцінювання окремих 
складових інтелектуального потенціалу підприємства 
– людського капіталу, інтелектуальної власності, 
споживчого та структурного капіталу тощо.  

Мета рoбoти. Метoю cтаттi є дocлiдження 
теoретичних заcад процесу управління оцінюванням 
інтелектуального потенціалу та інтелектуальної 
власності промислових підприємств та обгрунтування 
підходу, що дозволить забезпечити найбільш 
ефективне здійснення даного процесу. 

Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури. 
Різним аспектам управління інтелектуальним 
потенціалом підприємств присвячені роботи багатьох 
вітчизняних та зарубіжних науковців: Л. Едвінсона, 
Р. Гайдай, Т. Лозової, Г. Островської, П. Перерви , 
К. Свейбі , Т. Стюарта,  Г. Швець та інших [1-10].  

Проте зважаючи на складність та багатогранність 
проблеми потребують подальшого дослідження 
методичні та організаційні засади здійснення оцінки 
інтелектуального потенціалу промислового 
підприємства та його важливої складової – 
інтелектуальної власності. 

Викладення ocнoвнoгo матерiалу 
дocлiдження.  

Створення та впровадження у виробництво нових 
продуктів та процесів, використання інноваційних 
технологій в управлінні є передумовою для успіху на 
ринку, забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності, соціально-економічного 
розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. 
Ефективність даного процесу напряму залежить від 
наявності у підприємства  інтелектуального потенціалу, 
що включає  творчі можливості  працівників до створення 
та впровадження  розробок, наявність інтелектуальних 
продуктів та об`єктів інтелектуальної власності, а також 
організаційні та технічні можливості для їх вокористання. 

Для визначення передумов здійснення процесу 
оцінки інтелектуального потенціалу розглянемо його 
основні складники (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні елементи інтелектуального 
потенціалу підприємства 

Джерело: сформовано на основі [1, 4, 11] 
 
Складові елементи інтелектуального потенціалу 

та порядок їх формування будуть визначати 
особливості організації його оцінки. Виходячи з 
вищенаведеної схеми процес оцінки інтелектуального 
потенціалу буде включати в себе такі підпроцеси:  

оцінка інтелектуального капіталу підприємства; 
оцінка ефективності використання 

інтелектуального капіталу підприємства; 
оцінка можливостей розвитку. 
При цьому процес оцінки інтелектуального 

капіталу буде включати в себе підпроцеси оцінки 
людського капіталу, структурного та клієнтського 
капіталу, оскільки кожен с цих підпроцесів має свої 
вимоги відповідно до особливостей об`єкта оцінки.

Якщо враховувати статичні і динамічні 
властивості інтелектуального капіталу, його можна 
визначити як всі наявні інтелектуальні ресурси 
організації, які є джерелом майбутніх доходів 
організації та її додаткової вартості. 

Людський капітал - сукупна величина інвестицій 
у навчання і підвищення кваліфікації персоналу. 
Включає також компетентність і креативність 
працівників, користь від їх діяльності для організації, 

Інтелектуальний капітал (створення та залучення) 

Людський капітал 

Організаційний капітал 

Клієнтський капітал 

Ефективність використання інтелектуального 
капіталу 

Досягнуті результати  

Виявлені резерви 

Можливості майбутнього розвитку 

Розвиток інтелектуального капіталу  

Підвищення ефективності 
використання  інтелектуального 

капіталу  
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що в аспекті управління інтелектуальним потенціалом 
підприємства є дуже важливою характеристикою 
людського капіталу. Клієнтський капітал складається 
зі зв'язків і стійких відносин з клієнтами і партнерами. 
Організаційний капітал - систематизована частина 
інтелектуального капіталу, яка має відношення до 
організації в цілому (процедури, технології, системи 
управління, технічне і програмне забезпечення, 
об`єкти інтелектуальної власності, організаційні 
структури). 

На сьогоднішній день існує низка методик для 
оцінки інтелектуального потенціалу та його 
складових (зокрема, інтелектуального капіталу та 
інтелектуальної власності), які об'єднані в чотири 
групи (рис. 2). 

Методи прямої грошової оцінки окремих 
складових інтелектуального капіталу передбачають 
вимірювання вартості зазначених складових на базі 
наступних підходів: 

витратного підходу (наприклад, розрахунок суми 
витрат, понесених на створення об’єкта 
інтелектуальної власності); 

дохідного підходу - розраховується прогнозний 
дохід, який підприємство може отримати, 
використовуючи дану складову інтелектуального 
капіталу, реалізуючи свій інтелектуальний потенціал; 

ринкового (порівняльного підходу) – оцінюється 
складова інтелектуального капіталу на основі 
порівняння минулих угод щодо передачі прав на 
аналогічні об’єкти. 

Методи ринкової капіталізації також оцінюють 
інтелектуальний потенціал підприємства у вартісному 
виразі, але базуються на припущенні, що саме 
інтелектуальний потенціал є джерелом формування 
доданої вартості підприємства, тобто різниця між 
балансовою вартістю підприємства та його ринковою 
вартістю – це і є вартість інтелектуального 
потенціалу. Особливістю цієї групи методів є 
спрямованість на оцінку та кількісне вимірювання 
інтелектуального капіталу, його вкладу у формування 
вартості підприємства, основна увага акцентується на 
управлінні вартістю інтелектуального капіталу з 
метою підвищення вартості всього бізнесу.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства [3] 
 

Найбільш доцільними при здійсненні оцінки 
інтелектуального потенціалу, на наш погляд, є SC-
методи, що передбачають розрахунок ключових 
показників, які характеризують досягнення 
стратегічних цілей підприємства. 

Результат оцінки інтелектуального потенціалу за 
цими методами - масштабування факторів, що є 
визначальними для дохідності підприємства в 
довгостроковому періоді. Цей результат може 
використовуватись як основа для прийняття рішень 
відносно змін (управління людськими ресурсами, 
управління підприємством, маркетинг, збут і т.д.), а 
також як керівництво для щоденних робочих 
процесів.  

Початок застосуванню зазначеної групи методів 
поклали розробки Л. Едвінсона та Р. С. Каплана і 
Д. П. Нортона. В 1991 році Л. Едвінсоном в компанії 
Skandia розроблювалась нова бізнес-стратегія в 
рамках «бізнес-логіки інтелектуального капіталу» [4]. 
Одним із результатів цих розробок є Skandia 
Navigator, система, розроблена з метою визначення 
керівництвом фірми не лише фінансових показників, 
але також і показників, що враховують важливі 
стратегічні перспективи [4].  

Модель Balanced Scorecard Р. С. Каплана і 
Д. П. Нортона має багато спільного з Navigator [12]. 
Мета розробки цих моделей полягала в тому, щоб 
дати менеджменту інструмент, за допомогою якого 

Методи оцінки інтелектуального потенціалу підприємства та його складових 

Прямої грошової 
оцінки  

Методи ринкової 
капіталізації (MCM) 

Методи 
рентабельності 
активів (ROA) 

Методи 
збалансованих 
показників (SC) 

Методи засновані на 
ідентифікації та оцінці 
в грошах окремих 

складових 
інтелектуального 

потенціалу, після чого 
виводиться інтегральна 

оцінка 
інтелектуального 

потенціалу компанії. 

Оцінюють різницю 
між ринковою і 

балансовою вартістю 
активів компанії 

Оцінюється різниця між 
середньогалузевою 

рентабельністю активів і 
рентабельністю 
підприємства  

Розраховуються індекси 
та індикатори, що 
характеризують 

відповідні елементи 
інтелектуального 

потенціалу 
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могла бути визначена сьогоднішня стратегічна 
позиція підприємства для забезпечення майбутнього 
розвитку. 

Також серед даної групи методів слід відзначити 
«The іntangіble assets monіtor» К.Е.  Свейбі [3]. 
Кожний з показників у моделі Свейбі має свою 
одиницю виміру (відсотки, коефіцієнти, вартість у 
грошових одиницях, питомі показники і т.д.).  

Отже, SC-методи оцінки інтелектуального 
потенціалу підприємства базуються на його розгляді 
як необхідної умови для інноваційного розвитку 
підприємства, його майбутніх фінансових результатів 
та сильної конкурентної позиції. Ця група методів 
направлена на аналіз та оцінку інтелектуального 
потенціалу підприємства з метою забезпечення його 
розвитку. 

Виcнoвки. Таким чином, процес оцінювання 
інтелектуального потенціалу має враховувати 
особливості та специфіку складових об`єкта 
оцінювання. Формуючи методику оцінювання 
інтелектуального потенціалу підприємства найбільш 
доцільним є використання   SC-методів, що 
дозволяють оцінити як  нинішній стан та ефективність 
реалізації інтелектуального потенціалу підприємства, 
так і можливості майбутнього розвитку.  
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