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В статті розкрито основні підходи  до  оцінки інтелектуального капіталу. Визначено 
рівні оцінки інтелектуального капіталу та особливості його оцінки в корпораціях. 
Проаналізовано систему факторів впливу на складові інтелектуального капіталу та 
показників їх вимірювання. Визначено основні методи оцінки інтелектуального капіталу 
та їх класифікацію  

 
The article describes the main approaches to the assessment of intellectual capital. The 

levels of valuation of intellectual capital and peculiarities of its valuation in corporations are 
determined. The system of factors of influence on the components of intellectual capital and 
indicators of their measurement is analyzed. The basic methods of estimation of intellectual 
capital and their classification are defined 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, структурний капітал, 

споживчий капітал,  вартість, методи оцінки  
 
 Keywords: Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, consumer 

capital, value, methods of valuation 
 

Постановка проблеми. В умовах 
інноваційної економіки головна роль у 
формуванні додаткового продукту та 
соціально-економічного розвитку країни 
відіграє інтелект людини. Її творчі, креативні 
здібності виходять на перший план серед 
ресурсів підприємства, що призводить до 
формування нового виду ресурсу – 
інтелектуального ресурсу. Це зумовлює  
активізацію досліджень в напрямках 
визначення сутності, оцінки, механізмів 
нарощування інтелектуального капіталу. 
Визначення оптимального методу оцінки 
інтелектуальних ресурсів залишається 
проблемною зоною. Складність вибору 
методів для оцінки інтелектуального ресурсу 
обумовлена низкою фактором, серед яких 
можна виділити різноманітність визначень 
інтелектуального капіталу, невідчутність та 
нематеріальну сутність, унікальність 
окремих його елементів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій.  У науковій літературі можна 
знайти багато публікацій, пов’язаних з 
проблемою оцінки інтелектуального 
капіталу. Окремі аспекти згаданої 
проблематики висвітлено у працях 

Г. Беккера [1], Грішнової О.А. [2], 
Судомир С.М. [6], Саліховой О.Б. [8],  
Сазонець І.Л., [9; 10; 11], Саленко А.С. [9; 10; 
12] та ін.  Однак дослідження носять 
загальний характер і недостатньо увага 
приділяється методиці оцінки 
інтелектуального капіталу в національній 
економіці. 

Метою статті є систематизація та 
аналіз  основних підходів до оцінки та 
методів дослідження інтелектуального 
капіталу. 

Виклад основного матеріалу. Вартість 
інтелектуального капіталу аналізується та 
оцінюється різними шляхами за допомогою 
різних інструментів на відповідних рівнях. За 
масштабом розглянутого об'єкта підходи до 
оцінки інтелектуального капіталу поділяють 
на три рівні (рисунок). 

Оцінка інтелектуального капіталу на 
рівні країн визначається за допомогою 
міжнародних рейтингів. Вони дають 
можливість  порівняти рівень розвитку країн, 
наукового потенціалу та технологічного 
прогресу. До міжнародних рейтингів 
відносять Knowledge Economy Index (оцінка 
умови для ефективного використання знань 



Економічні проблеми державного управління         № 3-4, 2019 
 

 144 

в економічному розвитку), Knowledge Index 
(оцінка здатності країни до генерації та 
поширення знань), Індекс розвитку 
людського потенціалу (вимірювання рівня 

життя, грамотності, тривалості життя), Global 
Competitiveness index, The Global Innovation 
Index (оцінка освіти, кваліфікації, результатів 
і ефективності їх використання). 

 
 

 

 

 
 

Рисунок. Рівні оцінки інтелектуального капіталу 
 

Оцінки  інтелектуального капіталу на 
мезорівні визначається через аналіз 
ефективності інвестицій у людський капітал. 
Методологічний аспект оцінювання рівня 
ефективності інвестицій в людський капітал 
ґрунтується на ключових позиціях методу 
«витрати-вигоди». Використання даного 
методу доцільно тоді, коди коли необхідно 
зробити вибір інвестиційних проектів 
враховуючи вигоду, яка припадає на 
одиницю витрат [2]. Зазначений 
методологічний апарат оцінки ефективності 
інвестицій в людський капітал враховує різні 
інформаційні потоки, які характеризують 
комплекс витрат на розвиток людини, що 
здатна в майбутньому принести економічний 
і соціальний ефект в залежності від сфери її 
діяльності.  

На мікрорівні оцінка інтелектуального 
капіталу в тій чи іншій мірі сконцентрована 
на оцінці вартості людського капіталу 
організації або на оцінці віддачі від 
вкладених інвестицій в людський капітал 
організації, що у свою чергу відіграє істотну 
роль у визначенні вартості підприємства при 
продажу. Вивчення впливу працівників на 
фінансові показники суб’єктів 
господарювання є основним критерієм при 
аналізі можливостей кар'єрного росту, 
підвищення кваліфікації, успішного 
управління персоналом. Перші дослідження 
природи інтелектуального капіталу то 

методів його оцінки було проведено саме на 
макрорівні. Класичною роботою в цій сфері є 
робота Вільямса і Картера "Характеристики 
технічної прогресивності фірм", що була  
опублікована у 1959 р., Вільямс і Картер 
запропонували оригінальну авторську 
методику оцінки інтелектуальної 
спроможності корпорацій, за якою 
розподілили 150 корпорацій на три класи: 

«прогресивний» (progressive) − ті, що 
перебувають в авангарді відкриттів 
прикладної науки і техніки і швидко 
освоюють нові ідеї та здатні сприймати 
надбання суміжних областей; 

«непрогресивний» (non-progressive) − 
ті, що взагалі не зацікавлені у науці та 
техніці, і спрямовані на продовження своїх 
традиційних методів, навіть не вивчаючи 
альтернативи; 

«помірно прогресивний» (moderately 
progressive) − велика середня група, до якої 
належать ті, що не є технологічними 
лідерами або повністю не зацікавлені в 
наукових досягненнях [8]. 

Відомий вітчизняний вчений в сфері 
технологічного розвитку корпорацій) 
визначав складові технологічного рівня 
корпорацій(підприємницьких структур), які 
ми можемо інтерпретувати як складові рівня 
інтелектуального капіталу корпорацій 
(таблиця). 

 

Макрорівень Мезорівень 
Мікрорівень  
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Таблиця 
Складові високотехнологічного підприємництва 

[складено автором за 9] 
№ Складова Значення та роль в системі 

1 Технологічний 
підприємець 

Визнаний провідний каталізаторв процесі промислового 
формування та зростання  Зазвичаей не одлин технологічний 
підприємець є залученим до процесу зростання технологічної 
компанії 

2 Університети Головні ролі університетів у високотехнологічному 
підприємництві: освіта, заснування нових високотехнологічних 
компаній на базі університетів та  розвиток університетських 
spin-of компаній та інкубаторів, взаємодія з 
високотехнологічними компаніями через кластери та 
технопарки 

3 Кластери Включають в себе компанії, що займаються схожим бізнесом, 
власників унікальних знань, які потрібні для посилення 
конкурентоспроможності кожної компанії окремо і групи в 
цілому, а також інші організації, які забезпечують бізнес 
критичною масою знань, технологій та грошовими коштами 

4 Технологічні парки Сучасний спосіб отримання нового технологічного знання і 
об’єднання інформації на локальному, ситуаційному, 
організаційному і структурному рівні. Технопарк надає 
можливість комплексних рішень 

5 Корпорації Великі корпорації є основою для створення нових венчурних 
підприємств, spin-of компаній, розвитку підприємництво 
всередині корпорації, проведення потужних внутрішньо 
корпоративних дослідних робіт 

6 Капітал Один з головних елементів розвитку будь якого бізнесу, 
формування якого в сучасних умовах проводиться за рахунок 
власних та привласнених коштів 

7 Ринок/споживачі Ринок високотехнологічни товарів характеризується такими 
властивостями як: техпідтримка, після продажне 
обслуговування, інтернаціоналізація, створення стратегічних 
ал’янсів  з метою виробництво нового продукту, стрімких 
моральний знос, функціональна співставлення товарів 

8 Уряд Вирішує три головних завдання: єдинство стратегій(політик), 
інститутів(служб), обслуговуючих програм 

9 Консультанти Необхідність консультантів базується на наступному: 
інформаційний розврив у цифровому суспільстві, різні технічні 
та технологічні можливості різних компаній, відсутність 
необхідних знань в команді 

 
Значна кількість впливових складових 

високотехнологічного підприємництва 
формує і складну структуру оцінки 
інтелектуального капіталу на всіх рівнях 
економічної системи.  Існує три підходи до 
оцінки інтелектуального ресурсу: перший 

підхід заснований на теорії людського 
капіталу; акцентує увагу на людині, його 
базових якостях, здібностях. Другий підхід 
основа теорії інтелектуального капіталу; 
домінантною є оцінка фінансових показників 
підприємства, пов'язаних з використанням 
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нематеріальних активів та особливостей 
організаційної структури підприємства. 
Третій підхід розглядає систему відносин з 
виробництва нових знань та інтелектуальних 
здібностей індивідів. Це потребує глибокого 
вивчення названих процесів, оскільки 
взаємодія всіх компонентів інтелектуального 
капіталу може проявлятися лише в дуальній 
їх цілісності і органічній єдності. 

Оцінка інтелектуального капіталу 
повинна проводитися на основі 
використання системного та комплексного 
підходів в процесі якісних змін людського, 
структурного (організаційного) та 
споживчого (клієнтського) капіталів. На 
першому рівні працівники формують знання, 
досвід, освіту, мотивацію та здатність 
адаптуватися. Суб’єкти за інтересами 
формують частину інтелектуального 
капіталу, яка уособлює відносини з 
клієнтами, їх задоволеність і лояльність, 
розуміння їх потреб в розробці продуктів, 
процесів тощо. Структурний капітал формує 
ресурси, до яких належать процеси 
підприємства, якість управління ними та 
контроль за результатами. 

За своєю сутністю всі складові 
інтелектуального капіталу пов'язані в 
часових рамках. Так, знання і здібності 
працівників втілюються в організаційних 
процесах і зв’язках з діловими партнерами, 
які, в свою чергу, створюють базу для 
стійких відносин з клієнтами; співпраця з 
партнерами та клієнтами сприяє 
накопиченню досвіду, розвитку знань і 
здібностей працівників.  

Сучасні концепції інтелектуального 
капіталу основані на тому, що люди 
генерують, зберігають та використовують 
знання (людський капітал), передають його 
через взаємодію один з одним (споживчий 
капітал) і як результат формують нове 
інтелектуальне знання (організаційний 
капітал). В означеній концептуальній тріаді 
первинним є людський капітал. Вони 
покладені в основу визначення 

інтегрованого індексу інтелектуального з 
доповненнями автора [3]. Таким чином,  
інтегрований індекс інтелектуального 
капіталу набере вигляду: 

 
1

( )
3

ік лк ок ск
І І І І= + + ,                        (1) 

де 
ік
І  – інтегрований індекс 

інтелектуального капіталу; 
лк
І  – людського 

розвитку; 
ок
І  – індекс організаційного 

капіталу; 
ск
І  – індекс споживчого капіталу. 

При проведені оцінки інтелектуального 
капіталу на сьогоднішній день 
використовують велику кількість 
різноманітних методів, які дають як 
кількісну, так і якісну характеристику 
показників.  

Найбільш відома типологія методів 
оцінки інтелектуального капіталу, 
використовувана Н. Бонтисом і Д. Люти [4; 5]. 
Дослідники виділяють методи прямої оцінки 
інтелектуального капіталу: оцінюють різні 
елементи інтелектуального капіталу з 
використанням інтегральної оцінки. Методи 
ринкової капіталізації:  ґрунтуються на 
порівнянні ринкової капіталізації компанії і 
вартості її акціонерного капіталу. В якості 
недоліку даних методів можна відзначити 
залежність вартості акцій від ринкової 
кон'юнктури, спекулятивних настроїв. 

Також вчені розглядають окрему групи 
методів рентабельності активів.  В основі цих 
методів лежить порівняння середньогалузевої 
рентабельності і отриманої на підприємстві. 
Перевагою даних методів є можливість 
порівнювати між собою підприємства в рамках 
однієї галузі. Недоліком даних методів є 
імовірність завищення ефективності 
інтелектуального капіталу в силу наявності 
інших факторів перевищення 
середньогалузевих показників. 

Індикаторні методи передбачають  
використання індексів та індикаторів, які 
характеризують основні елементи 
інтелектуального капіталу та ефективність їх 
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використання.  
З нашої точки зору заслуговує на увагу 

метод інтегральної оцінки, який дозволяє 
оцінювати якісні та кількісні характеристики 
інтелектуального ресурсу. У найпростішому 
вигляді являє собою комбінацію показників 
з відповідними ваговими коефіцієнтами. 
Вагові коефіцієнти можуть визначатися як за 
допомогою експертної оцінки, так і 
ґрунтуючись на факторному аналізі. 
Інтегральна оцінка людського капіталу на 
основі якісних і кількісних показників,  
характеризують елементи людського 
капіталу.  В  найпростішому вигляді являє 
собою комбінацію показників з відповідними 
ваговими  коефіцієнтами. Людська складова 
в даній групі методів оцінюється в основному 
статистичними показниками, що 

характеризують кількість вчених і 
дослідників, рівень освіти в регіоні. 

Висновки. Таким чином, залежно від 
суб’єктів за інтересами формується система 
факторів та показників на макрорівні, 
мезорівні, мікрорівні та особистісному 
рівнях. Кожна система оцінки об’єкту 
дослідження вимагає інформаційного 
забезпечення, його повноти і адекватності. В 
цілому методика оцінка інтелектуального 
капіталу дає можливість визначити  
успішність розвитку економіки знань, 
встановити взаємозв'язок між накопиченим 
інтелектуальним капіталом і рівнем розвитку 
регіонів, складання оптимальної стратегії 
інноваційного розвитку. 
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