
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

52

повинно бути спрямоване на досягнення стало-

го економічного розвитку. Як показують дослі-

дження, для забезпечення високих темпів розви-

тку економіки і соціальної сфери на прогнозний 

період необхідно передбачати щорічний приріст 

валового нагромадження основного капіталу на 

рівні 17 % та зростання його частки у ВВП з 20 % 

у 2004 р. до 25,8 % у 2009 році.

Ідея аналізу і державного регулювання ма-

кроекономічних показників з позиції попиту і 

пропозиції більш точно відповідає постулатам 

економічної теорії і ринкової економіки у части-

ні взаємодії і взаємообумовленості сукупного по-

питу і сукупної пропозиції товарів і послуг як на 

макро-, так і на мікрорівні. Таким чином, за умов 

системної трансформації використання категорій 

попиту і пропозиції їх застосування буде сприяти 

розвитку економіки і підвищенню ефективності її 

функціонування.

Гармонізація макроекономічної пропорції 

між попитом і пропозицією є об’єктивною пере-

думовою стабільного зростання української еко-

номіки та зменшення гостроти соціальних про-

блем.

Оцінка сучасного стану економічного розви-

тку свідчить на користь переходу української еко-

номіки на стадію розширення попиту.

В той же час трансформацію факторів розши-

рення сукупного попиту в стале зростання немож-

ливо досягти без дієвого і виваженого державного 

впливу на економіку, без реалізації визначених 

вище заходів щодо стимулювання сукупного по-

питу і сукупної пропозиції.
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Постановка проблеми. Однією з найважливі-

ших проблем сучасної економіки є вартісна оцін-

ка інтелектуального капіталу. Уявлення про оцін-

ку як певну вартісну суму в грошовому виразі, 

що об’єктивно відображає загальну ціну підпри-

ємства, є проблематичним, оскільки залежить від 

багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

швидше є суб’єктивними, ніж об’єктивними. Від-

сутність цілісної концепції та системного підходу 

до розробки методів вартісної оцінки інтелекту-

ального капіталу суб’єктів господарювання стала 

вагомою причиною низької результативності при 

проведенні оцінки підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження теоретичних аспектів інтелектуального 

капіталу та підходів до його оцінки стає особливо 

актуальним в умовах зростання ролі управління 

знаннями, використання інтелектуальної скла-

дової як стратегічного ресурсу, здатного сприяти 

реалізації інноваційної моделі розвитку кожного 

підприємства та України в цілому. Дослідженню 

проблематики інтелектуального капіталу та мето-
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дів його оцінки присвячено роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як: В. Алексєєв, В. Багов, 

К. Багріновський, М. Бендіков, К. Брадлі, Е. Бру-

кінг, Д. Волков, Н. Гавкалова, Т. Гагаріна, М. Га-

джиєва, Л. Вороніна, Л. Герасимова, В. Голубкін, 

А. Гапоненко, В. Дайнеко, О. Кендюхов, І. Проні-

на, С. Покровський, К. Тейлор, А. Чухно та інші.

Метою статті є узагальнення основних кон-

цептуальних підходів та методів оцінки інтелек-

туального капіталу, що є сполучною ланкою між 

стратегічними цілями і завданнями підприємства 

та їх рішеннями на рівні оперативного управління 

підприємством.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний 

капітал включає в себе сукупність різних компонен-

тів і їх елементів, які не тільки формують нові про-

дукти інтелектуальної праці, а й розвивають і вдо-

сконалюють їх, якісно перетворюючи навколишню 

дійсність. Цей ресурс являє собою багатоелемент-

ний фактор виробництва, для позначення структур-

них частин якого використовується велика кількість 

термінів (інтелектуальний капітал, людський капі-

тал, інтелектуальні ресурси, інтелектуальні активи 

та ін.) Важливим моментом у подальшій розробці 

вказаного напрямку є визначення місця і ролі цього 

специфічного економічного ресурсу в навколиш-

ньому світі, адже результати інтелектуальної діяль-

ності вносять найбільш вагомий внесок у створення 

різних видів продуктів.

Сучасне підприємство — це виробник не тіль-

ки товарів і послуг, скільки знань, напрацьовано-

го професійного досвіду, встановлення постійних 

партнерських зв’язків. Сьогоднішній погляд на 

конкурентоспроможність ґрунтується на розу-

мінні того, що успіх підприємства залежить не 

тільки від ресурсів (грошей, будівель, обладнан-

ня, людей і технологій), а й від того, як підприєм-

ство використовує свої знання для того, щоб пе-

ретворити ці ресурси в організаційні можливості. 

На багатьох підприємствах дедалі більша частина 

отриманого ефекту стає результатом застосування 

спеціальних знань, широкого навчання персона-

лу та взаємодії з партнерами і контрагентами.

Використання інтелектуального капіталу 

означає суворий облік при аналізі вартісних по-

казників його складових. Отже, інтелектуальний 

капітал створює реальну можливість оцінювати 

результати будь-якого виду колективної діяльнос-

ті, порівнювати динаміку вартісних показників 

будь-якого типу підприємств. Загальне визнання 

ролі інтелектуального капіталу вносить значні 

корективи в нинішні методи організації, оцінки 

та управління підприємствами. Тому доцільно 

звернути особливу увагу на визначення показ-

ників, складових інтелектуального капіталу під-

приємства, адже саме вони формують різнорідні 

фактори, що визначають стан і тенденції розви-

тку підприємства. Вибір показників, необхідних 

для ідентифікації та оцінки робить вирішальний 

вплив на прийняття оперативних рішень на під-

приємстві і реалізацію стратегії його діяльності. 

На практиці існують різні методи оцінки вели-

чини інтелектуального капіталу та його ролі в ді-

яльності підприємств, фірм. Інтелектуальному 

капіталу властива своєрідність: він не вписується 

у традиційні моделі фінансового аналізу і має дво-

їсту форму власності. Як людський капітал — він 

є власністю його власника, як структурний — він 

належить власності, компанії [1].

Інтелектуальний капітал — основа майбут-

нього економічного зростання і на цій основі — 

підвищення якості життя. Його оцінка допомагає 

формувати довгострокову стратегію організації 

в постійно мінливій зовнішній обстановці. Ця 

оцінка може використовуватися також як інстру-

мент комунікації, швидкого просування та інно-

вацій. Головна мета оцінки інтелектуального капі-

талу — забезпечення сталого розвитку організації.

На жаль, єдиного підходу до оцінки інтелек-

туального капіталу немає, що спонукає в тепе-

рішній час використовувати найрізноманітніші 

методи, причому як традиційні, так і сучасні. Це 

ускладнює вирішення цієї проблеми як в націо-

нальному, так і в загальносвітовому масштабах, 

незважаючи на її виняткову важливість.

Традиційні методи економічних оцінок, що 

базуються на принципах бухгалтерського обліку, 

перестали бути адекватними умовами сьогодніш-

нього дня. Вони вступають у протиріччя із сучас-

ною практикою. Так, традиційна бухгалтерська 

практика трактує торговельну марку як нематері-

альний актив, який за аналогією з матеріальним 

активом у процесі свого використання втрачає 

свою вартість і переносить її частинами на виро-

блений продукт. Тим самим нематеріальні активи 

обліковуються за тими ж правилами, що й мате-

ріальні. У той же час торговельна марка як бренд 

у процесі експлуатації не тільки не втрачає сво-

єї вартості, як матеріальні активи, але, навпаки, 

часто її нарощує. Не відповідає реальному стану 

речей і поділ інтелектуального капіталу на інвес-

тиції та поточні витрати. Так, наприклад, витрати 

на тренінги, на навчання персоналу, на рекламу 

найчастіше інтерпретуються як поточні витрати, 

в той час як вони більшою мірою набувають при-

роду довгострокових інвестицій. Багато елементів 

сукупного капіталу організацій взагалі не знахо-

дять відображення в бухгалтерських балансах, у 

тому числі такі складові, як зв’язок зі споживача-

ми, кваліфікація персоналу, бази знань, мереже-

ві форми роботи та ін. Більше того, деякі з явищ 

сучасної економіки взагалі не піддаються обліку 

за допомогою традиційних методів, заснованих 

на презумпції адитивності всіх величин. Так, у 

бухгалтерському обліку передбачається, що ви-

трати повинні складатися і загальний результат 
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різних витрат можна виміряти їх сумою. У той же 

час окремі елементи інтелектуального капіталу не 

адитивні, а тому для них неприйнятні стандартні 

прийоми бухобліку [2].

Інтелектуальний капітал завжди має пев-

ну ціну та потребує оцінки, яка дасть змогу ін-

весторам та покупцям у грошовому еквіваленті 

об’єктивно визначити реальну цінність підпри-

ємства. Оскільки інтелектуальний капітал є спе-

цифічним фактором виробництва, що координує 

решту факторів, його досить складно оцінювати 

кількісно й управляти ним. Інтелектуальний ка-

пітал зменшує собівартість продукту й підвищує 

рівень задоволення потреб споживача, збільшує 

прибуток суб’єкта господарювання, його конку-

рентоспроможність і ефективність управління.

Однією з головних проблем є оцінювання 

і глибоке розуміння економічних процесів, що 

ведуть до зменшення витрат виробництва вже іс-

нуючої продукції, розвитку нової продукції. Для 

визначення розподілу ресурсів на інноваційну ді-

яльність необхідно досліджувати як вхідні, так і 

вихідні параметри. До числа вхідних параметрів 

відносять витрати на науково-дослідні та проек-

тно-конструкторські роботи, до числа вихідних — 

зростання продуктивності, дохідності або ринко-

вої вартості підприємства.

Стандартне перевищення ринкової вартос-

ті підприємства над відновлювальною вартістю 

його активів часто називають вартістю діючого 

підприємства і враховують як неідентифікований 

нематеріальний актив. При цьому вважають, що 

нематеріальні активи включають у себе інтелекту-

альний капітал підприємства, тобто результати ін-

вестицій у дослідження і розвиток підприємства.

Такий підхід не враховує непостійності рин-

кової вартості підприємства, організації, ком-

панії. Інколи компанію продають нижче від її 

ринкової вартості, але це не означає, що вона не 

володіє інтелектуальним капіталом. Крім того, 

облікову і ринкову вартість часто штучно занижу-

ють. Тому слід оперувати не абсолютними вели-

чинами, а співвідношеннями величин:

 ( )1 / ,V qA gK A= +   (1)

де V — ринкова вартість підприємства; q — біжу-

чий дисконт, що відображає перевищення рин-

кової вартості підприємства над відновлюваною 

вартістю його матеріальних активів; A — віднов-

лювана вартість матеріальних активів підприєм-

ства; g — тіньова ціна інтелектуального капіталу; 

K — рівень інтелектуального капіталу.

Величина  , відома як коефіцієнт Тобіна, відо-

бражає індивідуальне перевищення ринкової вар-

тості підприємства над відновлювальною вартістю 

його матеріальних активів. Відмінність Q для кон-

кретного підприємства від середнього показника 

q статистики розглядають як свідчення наявності 

у підприємства певного інтелектуального капіта-

лу, а спеціалісти з оцінки бізнесу — як наявність 

у неї гудвілу (ділової репутації) або інших нема-

теріальних активів, що мають додаткову вартість. 

У величині K враховують старіння знань. Реально 

показником таких зусиль можуть бути витрати на 

науково-дослідні та проектно-конструкторські 

роботи або ж на кількість наукового персоналу.

Методика визначення розрахункової вартості 

інтелектуального капіталу компанії, яку запро-

понували спеціалісти NCI Research (м. Евансон, 

США), побудована на твердженні, що вартість 

нематеріальних активів залежить від здатнос-

ті компанії випередити середнього конкурента з 

приблизно такими ж матеріальними фондами і 

включає наступні етапи:

— розрахунок середнього доходу компанії за 

три роки;

— визначення середньої вартості основних 

фондів за три роки;

— визначення прибутку як співвідношення 

доходу до основних фондів;

— показник прибутку вирівнюють із серед-

нім за галуззю виробництва, множать на середню 

річну вартість основних фондів і віднімають від 

загального доходу компанії;

— враховують податки, і це є прибуток, одер-

жаний завдяки використанню інтелектуального 

капіталу;

— розмір прибутку ділять на апріорно вира-

жений відсоток, що виражає ціну капіталу компа-

нії і одержують чисту поточну вартість нематері-

альних фондів.

Оцінка інтелектуального капіталу залежить від 

характеристики об’єкта оцінювання й методики, 

і для кожного такого набору необхідна своя мето-

дика оцінювання. Неможливість формування цін 

на ряд об’єктів через механізм ринку є наслідком 

змін, які сталися в суспільстві через використання 

ресурсу — інтелектуального капіталу — і привели 

до розширення оціночної діяльності. Оцінювання 

прав інтелектуальної власності на основі витрат на 

НДПКР не пов’язане безпосередньо з оцінюванням 

цих же прав інтелектуальної власності для продажу. 

Вагомішу роль під час продажу прав інтелектуальної 

власності відіграє оцінювання частини очікуваного 

прибутку, що передається разом з правами. Навпаки, 

оцінювання прав інтелектуальної власності на основі 

очікуваного прибутку не відіграє будь-якої ролі при 

врахуванні витрат і внесенні прав інтелектуальної 

власності до складу нематеріальних активів [3].

Питання оцінювання нематеріальних активів 

є надзвичайно складним і дискусійним. Склад-

ність проблеми пов’язана не тільки зі специфікою 

предмета оцінки (його нематеріальність), але і з 

тим, що в даному випадку ті чи інші методи оціню-

вання фактично дають не тільки чисельну оцінку 

предмета оцінювання, а й певним чином визнача-

ють його сутність. Як загальний метод оцінювання 

нематеріальних активів можна застосувати метод 
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CIV (calculated intangible value), запропонований 

Т. Стюартом [Stewart, 1995]. Основою його є те, 

що нематеріальна цінність компанії визначаєть-

ся як різниця між цінністю компанії (балансовою 

вартістю всіх активів компанії) та дисконтованим 

залишком операційного прибутку і цінністю наяв-

них матеріальних активів. Ця різниця характеризує 

здатність компанії використовувати нематеріальні 

активи з метою «обігнати» конкурентів у своїй га-

лузі. Зростаюче значення нематеріальної цінності 

говорить про здатність компанії генерувати при-

буток і в майбутньому. Основні проблеми, з якими 

можна зіткнутися, застосовуючи вказаний метод: 

за базовий критерій у методі обраний показник 

рентабельності активів, досить складно визначити 

показник середньозважених витрат на капітал, не-

матеріальна цінність є агрегованим показником, 

який не дозволяє виділити цінність окремих ком-

понентів нематеріальних активів [4].

Для інтегральної вартісної оцінки величини 

інтелектуального капіталу в економічній літерату-

рі, а також у практиці роботи зарубіжних та окре-

мих вітчизняних фірм застосовується коефіцієнт 

Тобіна як відношення ринкової ціни компанії до 

ціни заміщення її реальних активів (будівель, спо-

руд, запасів та ін.) Ринкова ціна компанії може 

бути визначена на основі даних про капіталізацію 

фірми, які ґрунтуються на оцінках фондового рин-

ку. Сьогодні для більшості успішно працюючих 

компаній значення коефіцієнта Тобіна коливаєть-

ся від 3 до 10, для наукомістких фірм цей коефіці-

єнт ще більше. Для окремих компаній, що діють у 

сфері виробництва програмного забезпечення та 

інтернет-технологій, коефіцієнт Тобіна може до-

сягати кілька сотень. Це означає, що в цих фірмах 

матеріальний капітал практично не бере участі у 

створенні вартості, а головний виробничий фактор 

у них — інтелектуальний капітал. Якщо ціна ком-

панії істотно перевершує ціну її матеріальних акти-

вів, то це означає, що гідно оцінені її нематеріальні 

активи: знання, талант персоналу, якість освіти, 

ефективність управляючих систем, менеджменту 

й ін. Значення коефіцієнта Тобіна менше одиниці 

означають, що рівень менеджменту, організаційна 

структура компанії, зв’язки із споживачами такі, 

що вони не додають, а зменшують капітал фірми.

Знання одного, хоча й інтегрального показ-

ника недостатньо для повної оцінки всіх складо-

вих інтегрального капіталу. Тому рекомендується 

насамперед у складі інтелектуального капіталу 

виділити три складові: людський, споживчий та 

організаційний капітали. Потім по кожній з трьох 

складових відібрати й оцінити кількісні і якісні 

показники, які найбільш повно і конкретно вра-

ховують специфіку кожної зі складових.

Так, для оцінки людського капіталу рекомен-

дуються наступні показники:

— склад людських ресурсів фірми і якість 

управління ними;

— ступінь задоволеності персоналу;

— обсяг продажів у розрахунку на одного 

працюючого;

— додана вартість у розрахунку на одного за-

йнятого;

— рівень освіти персоналу;

— досвід персоналу, кількість років роботи в 

рамках даної професії;

— витрати на навчання одного працюючого;

— кількість робочих днів на рік, витрачених 

на підвищення кваліфікації;

— плинність персоналу.

Можливі й інші оцінки людського капіталу, у 

тому числі: шляхом капіталізації заробітної плати 

всіх працівників фірми; через тривалість життя; 

через оцінку якості освіти, включаючи рівень ви-

трат на освіту та охорону здоров’я.

До показників, що оцінюють споживчий ка-

пітал окремої фірми, відносяться:

— склад клієнтів, способи взаємодій з клієн-

тами і ступінь задоволення їх потреб;

— прибуток у розрахунку на клієнта;

— продаж у розрахунку на одного клієнта;

— клієнти, які формують імідж організації;

— кількість клієнтів, їх «вікова» структура;

— повторюваність замовлень.

При оцінці споживчого капіталу країни в 

цілому можуть застосовуватися такі показники, 

як відкритість по відношенню до різних культур, 

мовні навички, культурні обміни, інвестиційні 

рейтинги, а також імідж країни та її економіки.

Організаційний капітал окремої фірми оці-

нюється за допомогою наступних показників:

— масштаби, функції і застосування інфор-

маційних систем;

— склад і ефективність адміністративних сис-

тем і організаційних структур;

— інвестиції в нові філії та нові методи управ-

ління;

— НДДКР;

— число комп’ютерів у розрахунку на одного 

зайнятого;

— основні цінності окремих категорій пра-

цюючих;

— стабільність роботи організації та її персо-

налу.

На рівні країни в цілому організаційний ка-

пітал виступає у формі національної інноваційної 

системи. Щодо самостійних показників оцінки 

організаційного капіталу на рівні країни, є по-

казники інвестицій в цивільні НДДКР, реєстрація 

патентів, кількість нових компаній у сфері висо-

ких технологій, у тому числі нанотехнологій. Не-

прямими показниками організаційного капіталу 

служать показники, що оцінюють ступінь роз-

витку інфраструктури обробки та пересилання 

інформації в суспільстві. Це показники забезпе-

ченості населення країни телефонами і можли-

востями виходу в Інтернет.
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Ще один показник, що вимірює інтелектуаль-

ний капітал країни в цілому, — це частка експорту 

високотехнологічної продукції в загальному об-

сязі експорту. Головні переваги такого підходу — 

простота і швидкість отримання результату [5].

Таким чином, оцінки інтелектуального капі-

талу можуть носити кількісний і якісний харак-

тер. Показники, за допомогою яких оцінюється 

інтелектуальний капітал, можна розділити на ін-

тегральні кількісні (коефіцієнт Тобіна) і на по-

казники, що характеризують окремі складові ін-

телектуального капіталу — показники людського, 

споживчого та організаційного капіталів. Зараз 

більше, ніж будь-коли, від суб’єктів господарю-

вання вимагають прискорених суспільно-еконо-

мічних і технологічних змін. Тиск з боку світової 

конкуренції потребує постійних інновацій, нових 

ідей, високотехнологічної наукомісткої продукції. 

Інтелектуальний капітал необхідно розглядати як 

провідну конкурентну перевагу нації. Для суб’єктів 

господарювання, які працюють у виробничій, на-

уково-технічній чи інноваційній сферах, особливо 

актуальними є питання вартісної оцінки інтелек-

туального капіталу. Вибір стратегії виробництва 

інноваційних інтелектуально насичених продуктів 

і технологій значною мірою залежить від вартісної 

оцінки об’єктів інтелектуальної власності.

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Вивчення та аналіз літературних джерел з 

визначеноїпроблематики показує, що проблема 

оцінювання процесів управління інтелектуальним 

капіталом в Україні ще недостатньо розроблена.

Інтелектуальний капітал у більшій мірі, ніж 

фізичні активи або фінансовий капітал, стає 

стійкою конкурентною перевагою. Саме тому 

проблема ідентифікації та оцінки інтелекту-

ального капіталу підприємства важлива для ро-

зуміння законів розвитку сучасної економіки. 

Визначено, що оцінювання інтелектуального ка-

піталу на сучасному етапі вимагає використання 

інтегрованого підходу як до інтелектуальних ре-

сурсів, так і до побудови економіко-математич-

них моделей вартісної оцінки інтелектуального 

капіталу та об’єктів інтелектуальної власності, 

які є основою прийняття інноваційних рішень. 

Фактор невизначеності, що притаманний інно-

ваційній діяльності, зумовлює необхідність по-

дальшого дослідження та удосконалення підхо-

дів до оцінки інтелектуального капіталу.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено теоретичні і практичні питання визначення напрямів розвитку ту-

ристсько-рекреаційного комплексу України в умовах трансцендентної економіки України.

Ключові слова: рекреація, рекреаційні послуги, рекреаційні ресурс, багаторівнева модель надання рекре-

аційних послуг.

Summary. The article explored the theoretical and practical questions to determine the directions of the 

development of tourist-and-recreation complex of Ukraine in current conditions of Ukrainian economy.

Key words: recreation, recreation services, recreational resources, multilevel model of providing recreation services.

Постановка проблеми. Глобалізація світової 

економіки змушує змінити погляд на роль та міс-

це економіки України у світовому процесі поділу 

праці. Паралельно цьому в економіці відбуваєть-

ся також процес інституційних змін щодо впрова-

дження ринкових принципів її регулювання. Еко-
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