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ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті запропонований інтегральний підхід до проведення процедури оцінювання інтелек^
туального капіталу, заснований на використанні експертного методу. Описаний підхід передбачає викори^
стання комплексної системи показників, що являє собою розбудовану за ієрархічним принципом піраміду
показників, у якій показники елементів оцінки інтелектуального капіталу згруповані у відповідності зі струк^
турними рівнями його системи.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, нечітка логіка, ієрархія параметрів.

Summary. Article proposes an integrated approach to developing intellectual capital assessment procedure, based
on the usage of the expert method. The described approach uses the complex system of indicators, which is a constructed
according to the hierarchical principle pyramid of indicators, in which intellectual capital elements indicators are
grouped in accordance with the structural levels of its system.

Key words: intellectual capital, fuzzy logic, hierarchy of parameters.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
функціонування економіки інтелектуальний ка�
пітал є провідною детермінантою інноваційно�
інвестиційного розвитку, джерелом інновацій,
стратегічної диференціації і довгострокової кон�
курентоспроможності підприємств, тому у сис�
темі стратегічного управління методологія оцін�
ки даного активу визнається важливим інстру�
ментарієм для дослідження внутрішнього меха�
нізму функціонування підприємства і визначен�
ня напрямків організаційного розвитку.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми.
Теоретико�методологічні основи становлення
економічного змісту теорії інтелектуального ка�
піталу і методики його оцінки представлені у пра�
цях таких економістів, як Н. Бонтіс, Е. Брукінг,
П. Букх, Дж. Гелбрейт, Л. Едвінссон, М. Мелоун,
Л. Прусак, П. Салліван, К.�Е. Свейбі, Т. Стюарт,
В. Єфремов, В. Інозємцев, А. Козирев, Г. Башня�
нин, А. Гальчинський, В. Геєць, О. Кендюхов,
А. Колот, В. Лич, С. Панчишин, А. Чухно.

Метою статті є розроблення комплексного
інтегрального методу до процесу оцінювання
інтелектуального капіталу (ІК) з використанням
експертного методу.

Виклад основного матеріалу. Розроблення ме�
тодології оцінювання інтелектуального капіталу
підприємства вважається у сучасних умовах одним
із найважливіших завдань стратегічного управлін�
ня, вирішення якого дозволить збільшити прибут�
ковість, конкурентоспроможність і забезпечити
довгострокове успішне функціонування на ринку.
ІК пропонується визначити як провідну частину
стратегічних активів підприємства, що формуєть�
ся на основі комплексу колективного знання, дос�
віду і компетенцій персоналу, організаційної здат�
ності управління процесами створення і комер�
ціалізації інновацій, а також мережі взаємовідно�
син з ключовими стейкхолдерами, які використо�

вуються в процесі створення вартості і стратегіч�
ного оновлення підприємств. З урахуванням ана�
лізу економічної літератури вважається доцільним
розглядати ІК як синергетичну цілісність людсь�
кого капіталу, структурного капіталу і капіталу
відносин. У цілому процес структуризації ІК за�
лишається дискусійним питанням, у даній роботі
використовується найбільш поширений варіант
класифікації складових елементів ІК [1–4]. Виз�
начені складові елементи є взаємодоповнюючими,
а ефективність використання ІК буде найвищою
за умови, що всі вектори підтримують один одно�
го, створюючи додатковий ефект синергії в про�
цесі генерування вартості.

Переважна більшість методів оцінки пара�
метрів ІК були розвинені на основі теорії нечіткої
логіки, серед яких найбільш відомими є такі тра�
диційні методи, як SWA, VІKOR, FAHP і інші
[5–9]. У зазначених методах використо�вують�
ся так звані лінгвістичні змінні, що можуть
приймати кінцеву кількість значень, яка може
дорівнювати п’яти (very important — дуже важ�
ливий; important — важливий; fair — слабкий;
unimportant — неважливий; very unimportant — не
дуже важливий) або дев’яти (equal importance —
рівна важливість; weak importance — слабка важ�
ливість; essential importance — істотна важ�
ливість; very strong importance — дуже сильна
важливість; absolute importance — абсолютна
важливість; intermediate importance — проміжні
значення важливості) [10; c. 1637].

При цьому для випадку п’яти значень
лінгвістичних змінних запропонувати назву для
даних варіантів легко, але у випадку дев’яти зна�
чень вже виникають певні складності. Слід також
зазначити, що кількість значень визначає точність
оцінки параметрів об’єкта (ІК). Крім того, пряме
й обернене перетворення значень лінгвістичних
змінних у числа, що представлені трикутниками
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із використанням теорії нечіткої логіки методами
SWA, VІKOR, FAHP і іншими, є досить складною,
трудомісткою і заплутаною процедурою. При цьо�
му слід враховувати також незручність користуван�
ня значеннями лінгвістичних змінних для самих
експертів (п’ять значень легко запам’ятовуються,
дев’ять і більше — складніше запам’ятати, а потім
використовувати). Все вищезазначене вказує на
сумнівну цінність оцінки ІК за допомогою лінг�
вістичних змінних із використанням нечіткої ло�
гіки і методів SWA, VІKOR, FAHP та інших ана�
логічних методик.

Процедура оцінювання ІК являє собою
складну сукупність операцій з розробки системи
показників оцінки структурних елементів, забез�
печенні системності, достовірності і точності про�
цесів оцінювання, порівняння фактичних зна�
чень показників системи вимірювання із визна�
ченими значеннями «ідеального» стану об’єкта,
розрахунку інтегрального показника розвитку ІК.

Узагальнено можна стверджувати, що органі�
зації вмотивовані проводити оцінку ІК, оскільки
дана процедура дозволяє впроваджувати конкурен�
тоспроможні бенчмаркінгові заходи, створити
свідомість у межах організації, що ІК вважається
провідним функціональним активом, і надати
структуровану інформацію ринкам капіталу і
праці, що може позитивно вплинути на діяльність
підприємства. Серед позитивних наслідків впро�
вадження методів оцінки ІК можна зазначити
наступні: поліпшення менеджменту нематеріаль�
них активів підприємства; отримання вичерпної
картини про стан наявних ресурсів, побудова
більш досконалої системи звітування для підви�
щення інвестиційної привабливості підприємства
і розкриття витрат, спрямованих на формування
інтелектуальних активів, за рахунок збільшення
прозорості інформаційних потоків.

У даній роботі пропонується розробити ос�
нови підходу до оцінки складного об’єкта, що має
сукупність параметрів, які в свою чергу розпо�
ділені на групи. Даний підхід буде використову�
ватися у випадку, коли у якості об’єкта оцінюван�
ня буде виступати комплексне і багатовекторне
явище — ІК, який може бути охарактеризований
крізь призму сукупності параметрів, що інтегру�
ються у три складові частини: людський капітал,
структурний капітал і капітал відносин. Запропо�
нований підхід являє собою розроблений універ�
сальний алгоритм оцінки ІК за допомогою ієрар�
хічно організованої системи якісних показників,
який дозволяє уникнути використання лінгвіс�
тичних змінних і присвоєння ним значень,
збільшити точність оцінювання параметрів об’єк�
та експертами і суттєво спростити розрахунки
отримання інтегральних оцінок параметрів дос�
ліджуваного об’єкта. Експерту пропонується оці�
нити той чи інший параметр об’єкта в балах за
100�бальною шкалою (цілі числа від 0 до 100).

У результаті впровадження розробленого
методу оцінки буде розрахований інтегральний
показник ІК, який відображає досягнутий
підприємством за рахунок створення ним уні�
кальних комбінацій інтелектуальних активів
рівень можливостей для формування і викорис�
тання на ринку довгострокових стійких конку�
рентних переваг як умова стійкого інтенсивного
розвитку, виступаючи комплексним індикатором
конкурентоспроможності підприємства. Даний
показник характеризує синергетичний ефект
взаємодії компонентів ІК у процесі його відтво�
рення і пов’язаний із показниками нижчих рівнів
системою складних математико�логічних зв’язків.

Пропонується розглянути об’єкт, що харак�
теризується сукупністю параметрів, які можна
розподілити на групи. Зробимо припущення, що
таких груп n (c

1
, c

2
, ..., c

n
), а в кожній групі

кількість параметрів дорівнює відповідно k
1
, k

2
, ...,

k
n 

(рис. 1), де x
i,j 

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
)

 
—

окремі параметри об’єкта.

Рис. 1. Ієрархія параметрів об’єкта.
Джерело: розроблено автором

Пропонується зробити припущення, що IX
i,j

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
, де k

i
 (i = 1, 2, ..., n)) —

усереднена оцінка параметра реального об’єкта,
а ІY

i,j 
(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k

i
, де k

i
 (i = 1, 2, ...,

n)) — усереднена оцінка важливості параметра,
що належить групі параметрів і. Нехай X

i,j,p 
(i = 1,

2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
, де k

i
 (i = 1, 2, ..., n)) —

оцінка j параметра, що належить i�групі і зробле�
на p�експертом (p = 1, 2, ..., m), а Y

i,j,k 
(i = 1, 2, ...,

n; j = 1, 2,  ..., k
i
, де k

i
 (i = 1, 2, ..., n)) — оцінка

j параметра, що належить i�групі і зроблена p�ек�
спертом (p = 1, 2, ..., m).

З урахуванням введення даних позначень всі
параметри для оцінки реального об’єкта, а також
їх важливості можна подати у вигляді наступної
таблиці (табл. 1), де Е

1
, Е

2
, ..., Е

m
 — позначають

стовпчики оцінок експертами, які попередньо по�
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Таблиця 1
Оцінки експертами параметрів ідеального і реального об’єктів

Джерело: розроблено автором.

винні встановити вагу важливості параметрів для
оцінки ідеального об’єкта. Після здійснення даної
операції експерти вже дають оцінку реального
об’єкта у відповідності із цими параметрами. На
основі отриманих оцінок експертів розраховуєть�
ся усереднене значення важливості того чи іншо�
го параметра, а потім здійснюється усереднена
оцінка параметра реального об’єкта.

Розрахунок усередненої оцінки параметрів
IX

i,j
 здійснюється за наступною формулою (1):

M

i j i j p
p

IX X
M, , ,

1

1



  (1)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
), k

i
 (i = 1, 2, ..., n).

Усереднення оцінки важливості параметрів
ІY

i,j 
розраховується у відповідності із формулою

(2):

M

i j i j p
p

IY Y
M, , ,

1

1



  (2)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
), k

i
 (i = 1, 2, ..., n).

Для отримання оцінки параметрів за група�
ми з урахуванням важливості цих параметрів не�
обхідно здійснити розрахунки за формулою (3):

i

i

k

i j i j
jy

i k

i j
j

IX IY

IX

IY

, ,
1

,
1










, (3)

k
i
 (i = 1, 2, ..., n).

При оцінюванні важливості параметрів іде�
ального об’єкта p�експерт (p = 1, 2, …, m) пови�
нен враховувати наступне обмеження (4):

ikn

i j p
i j

y L, ,
1 1 

 , (4)

а у випадку отримання оцінки параметрів реаль�
ного об’єкта повинна виконуватися наступна
нерівність (5):

ikn

i j p
i j

X L, ,
1 1 

 , де L = 100. (5)

Зазначене обмеження передбачає, що оцінка
того чи іншого параметра експертом буде абсо�
лютною. Експерт може також надавати відносну
оцінку параметрів.

Критерієм загальної оцінки об’єкта буде ви�
ступати мінімізація цільової функції (6):

ikn

i j i j
i j

F IX IY 2
, ,

1 1

( )
 

  . (6)

Дана цільова функція виражає мінімізацію
середньоквадратичних відхилень оцінок реально�
го об’єкта від оцінок ідеального об’єкта.

У випадку, якщо кількість параметрів об’єкта
є достатньо великою, процедура задання абсо�
лютних оцінок параметрів ускладнюється для
експерта. Тому задаються оцінки груп параметрів,
а потім у кожній групі задаються відносні оцінки
параметрів у межах кожної групи. Для отриман�
ня абсолютної оцінки того чи іншого параметра,
відносна оцінка параметра помножується на оцін�
ку, у якій знаходиться параметр, що підлягає оцін�
ці. Нехай IXС

i,j 
(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m) —

оцінки груп параметрів реального об’єкта, а IYС
i,j

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m) — оцінки важливості
груп параметрів ідеального об’єкта.
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За такого підходу на оцінки реального об’єк�
та накладаються наступні обмеження (7):

ik

i j k
j

X L, ,
1

 , (7)

(i = 1, 2, ..., n; k = 1, 2, ..., m).

Тобто сума всіх оцінок параметрів будь�якої
групи будь�яким експертом не повинна переви�
щувати L, а на оцінки важливості параметрів
будь�якої групи будь�яким експертом накладаєть�
ся обмеження (8):

ik

i j k
j

X L, ,
1

 , (8)

(i = 1, 2, ..., n; k = 1, 2, ..., m).

Виникнення таких обмежень викликане тим, що
оцінки параметрів об’єкта всередині групи відносні.

Знаючи оцінку групи параметрів об’єкта і
відносну оцінку параметра, можна визначити аб�
солютну оцінку того чи іншого параметра, помно�
живши відповідні оцінку групи на оцінку пара�
метра в групі (9), (10):

i j i j i j kIX IXC X, , , ,  , (9)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
; k = 1, 2, ..., m).

i j i j i j kIY IYC Y, , , ,  , (10)

(i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., k
i
; k = 1, 2, ..., m).

Критерієм загальної оцінки об’єкта на основі
інформації, отриманої від експертів, буде міні�
мізація цільової функції (11).

 
ikn

i j i j
i j

F IX IY
2

, ,
1 1 

  . (11)

Порядок використання описаного методу
формалізований у вигляді розрахункових таблиць
у програмі Excel.

Проведені обчислення доповнюються гра�
фічною інтерпретацією отриманих результатів,
що сприяє кращому сприйняттю і прискоренню
отримання якісних значень показників. У якості
ілюстративного аналітичного інструментарію
пропонується використовувати пелюсткову діаг�
раму, вісі якої являються стратегічними вектора�
ми розвитку структурних компонентів ІК.

Таким чином, отримані оцінки параметрів ІК
використовуються для визначення стану та на�
прямків його розвитку за допомогою цільової
функції F, яка є сумою середньоквадратичного
відхилення оцінок реального об’єкта від оцінок
ідеального об’єкта. Використання програми Excel
дає змогу також оцінити значення цієї функції за
групами параметрів і зробити висновки щодо не�
обхідності розвитку певних компонентів ІК.

Описаний вище підхід до проведення проце�
дури оцінювання представлений у узагальненій,

уніфікованій формі і є універсальним: він може
бути застосований до будь�якого багатопарамет�
ричного об’єкта.

Управління цілеспрямованим збалансованим
розвитком параметрів ІК може бути здійснено
також із використанням принципів портфельно�
го аналізу. Ідентифікацію пріоритетних сфер
удосконалення елементів ІК пропонується здійс�
нювати на основі побудованої матриці, яка по�
казує «портфель» управління елементами ІК, ха�
рактеризуючи потенціал їх розвитку, і яка фор�
мувалася з урахуванням принципів побудови кла�
сичних матриць у теорії стратегічного управлін�
ня. Необхідність і першочерговість управління
вдосконаленням елементів ІК визначається на
основі поєднання на площині двох змінних, які
використовувалися у попередніх розрахунках у
процесі використання запропонованої методики
оцінки, — середня оцінка стану розвитку елемен�
та і його важливості для функціонування і досяг�
нення стратегічних цілей підприємства, які відпо�
відно розбивають матрицю на 4 квадранти.

В залежності від того, в якому квадранті роз�
ташовується той чи інший елемент, визначається
необхідність упровадження комплексу заходів
його подальшого управління і розвитку. Таким
чином, положення кожного елемента ІК аналі�
зується крізь призму двох вимірів:

1. Потенціал вдосконалення елементів (вісь
Х), який визначається на основі розрахованої
середньої оцінки стану розвитку елементів ІК.
При цьому елементи, які розташовуються у квад�
рантах праворуч, характеризуються високою
оцінкою ступеня розвитку і, отже, володіють
низьким потенціалом вдосконалення, у той час,
як елементи, які розташовані ліворуч, характери�
зуються низькою оцінкою і володіють високим
потенціалом вдосконалення.

2. Відносна важливість елементів ІК (вісь У):
елементи, розташовані у нижніх квадрантах мат�
риці, мають відносно низьку важливість, а еле�
менти, розташовані у верхніх квадрантах, мають
відносно високу важливість для функціонування
і досягнення стратегічних цілей підприємства.

У графічному вигляді матриця являє собою 4
квадранти, побудованих у двовимірній системі ко�
ординат «середня оцінка стану розвитку елементів»
(горизонтальна вісь) і «середня важливість еле�
ментів для функціонування підприємства» (верти�
кальна вісь). При побудові матриці значення по�
казників за зазначеними двома векторами поділя�
ють на «високі» і «низькі» на основі проведення
умовної лінії, яка встановлюється на рівні усеред�
неної величини між максимальним і мінімальним
значеннями показників.

У результаті поєднання зазначених двох
вимірів можна побудувати матрицю із чотирьох
квадрантів, яка являє собою агрегований аналі�
тичний інструментарій візуалізації і карту стану
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розвитку елементів ІК, схематично дозволяючи
визначити першочерговість і необхідність упрова�
дження сукупності та характеру управлінських за�
ходів. Побудова матриці ґрунтується на наступно�
му основному логічному припущенні: найбільш
ефективно й економічно обґрунтовано здійснюва�
ти управління елементами ІК, які характеризують�
ся високою важливістю для функціонування
підприємства і високим потенціалом розвитку. У
результаті управлінські заходи вдосконалення і
розвитку ІК будуть мати високий вплив і характе�
ризуватися високим рівнем рентабельності інвес�
тицій і оптимальним співвідношенням витрат і
вигід. Елементи, які характеризуються найвищим
потенціалом впровадження управлінських дій,
знаходяться у верхньому лівому квадранті матриці.

Інтерпретація розташування елементів ІК у
квадрантах матриці і необхідність здійснення
програм їх розвитку здійснюється наступним
чином (рис. 2):

потенціалом вдосконалення). Елементи цього
квадранта потребують упровадження заходів за�
безпечення їх розвитку, але вони мають низьку
важливість для досягнення стратегічних цілей
підприємства. Тому постає завдання їх системно�
го аналізу з метою ідентифікації елементів, які є
визначальними для розвитку ІК у цілому і мають
істотний опосередкований вплив на інші струк�
туроутворюючі елементи.

— Відсутність заходів — ІV квадрант (нижній
правий квадрант включає елементи, які мають
низьку важливість і низький потенціал вдоскона�
лення). Елементи у цьому квадранті не потребу�
ють упровадження управлінських заходів, оскіль�
ки вони характеризуються високою оцінкою ста�
ну розвитку, а їх подальше вдосконалення не буде
мати істотного впливу на досягнення стратегіч�
них цілей підприємства.

На основі побудови матриць за запропонова�
ною методикою, які охоплюють різні часові гори�
зонти, постає можливість відтворити своєрідний
динамічний ряд, який формує узагальнене уявлен�
ня про закономірності, тенденції, темпи і вектори
розвитку ІК у структурному розрізі. Системний
аналіз матриць може дозволити визначити су�
купність елементів ІК, які мають вирішальне зна�
чення у процесі створення вартості, а також оці�
нити доцільність і напрями розподілу стратегічних
ресурсів підприємства на основі досить простої
форми представлення результатів дослідження.

Здійснення структурного аналізу ІК на основі
формування матриці дозволяє:

— оцінити збалансованість і рівномірність
розвитку елементів ІК;

— визначити необхідність упровадження про�
грам розвитку елементів ІК із обґрунтуванням
потреб у фінансовому забезпеченні і потенціалу
їх рентабельності;

— встановити основні перспективні вектори
формулювання стратегії управління ІК;

— економічно обґрунтувати стратегічні рішен�
ня про пріоритетність розподілу ресурсів підпри�
ємства на відтворення структурного складу ІК.

Висновки.
Удосконалення методології оцінювання ІК

дозволяє доповнити і розширити зміст фінансо�
вих показників у процесі прийняття управлінсь�
ких рішень, сформувати механізм зворотного
зв’язку для впровадження запланованих заходів,
створити інформаційну базу для розроблення
стратегії, підвищити ефективність управління
підприємством у цілому, а також бути ефектив�
ною в процесі оцінки альтернативних шляхів
майбутнього розвитку.

Зазначений підхід на відміну від існуючих не
використовує лінгвістичні змінні та елементи не�
чіткої логіки, які обмежують точність отримання
оцінок параметрів ІК, спрощуючи обчислення, що
потрібно виконати для отримання кінцевих ре�

Рис. 2. Матриця управління структуроутворюючими
елементами ІК. Джерело: розроблено автором

— Інтенсивний розвиток — І квадрант (еле�
менти, розташовані у верхньому лівому квадранті,
характеризуються високою важливістю і високим
потенціалом вдосконалення). Елементи, які зна�
ходяться у верхньому лівому квадранті, утворю�
ють сферу майбутнього впровадження програм
інтенсивного розвитку і відтворення. Дане твер�
дження пояснюється тим, що елементи у І квад�
ранті мають низький стан розвитку у поєднанні з
істотною важливістю для довгострокової успіш�
ності підприємства, тому постає першочергове
завдання щодо їх вдосконалення.

— Стабілізація — ІІ квадрант (верхній пра�
вий квадрант показує високу важливість еле�
ментів для підприємства у поєднанні із низьким
потенціалом вдосконалення). Положення пере�
важної більшості елементів ІК у даному квадранті
є ознакою успішного підприємства, відзначаючи
його сильні сторони. Оскільки всі елементи ха�
рактеризуються високою оцінкою стану розвит�
ку й істотною важливістю для підприємства, то
постає завдання щодо стабілізації рівня їх розвит�
ку у майбутньому.

— Системний аналіз — ІІІ квадрант (елемен�
ти, розташовані у нижньому лівому квадранті,
відзначаються низькою важливістю і високим
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зультатів. Усі розрахунки можуть бути виконані за
допомогою програми Excel без створення спеціа�
лізованого програмного забезпечення. Запропоно�
ваний у статті підхід до оцінювання може бути ви�
користаний як елемент системи контролю для
сприяння безперервного вдосконалення підпри�
ємства. Іншою перевагою цього методу є забезпе�
чення візуалізації параметрів діяльності підпри�
ємства, які потребують вдосконалення і впро�
вадження дій, показуючи таким чином слабкі сто�
рони бізнес�процесів підприємства, описуючи про�
блемні сфери і контролюючи ефективність упрова�
дження запланованих заходів. У результаті викори�
стання розробленого методу оцінки можна вияви�
ти пріоритетні напрямки майбутнього розвитку,
можливість створення нових комбінацій інтелекту�
альних активів, характер впливу змін в одних ком�
понентах ІК на динаміку змін в інших структуроут�
ворюючих елементах, обґрунтування ресурсного
забезпечення процесу розвитку компонентів ІК.

Крім того, описаний підхід може бути вико�
ристаний для оцінки параметрів будь�якого
складного багатопараметричного об’єкта.
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