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ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГОПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Однією з базових складових системи управління інтелектуальним потенціалом
підприємства виступає ефективна методологія та методика його оцінювання, від вибору
яких залежать критерії результативності процесів формування і використання даного
потенціалу.

У результаті проведеного детального аналізу вітчизняних і зарубіжних
напрацювань у сфері оцінювання інтелектуального потенціалу, існуючі підходи до
даного питання було узагальнено у такі групи: підхід з позиції інтелектуального
капіталу, науково-освітній, ймовірнісний, управлінський і комбінований.

Найбільш поширеним є підхід до оцінювання інтелектуального потенціалу
підприємств через показники його інтелектуального капіталу, а саме його людської,
структурної і ринкової складових. При цьому, оцінка можлива з позиції: витрат,
понесених на створення, придбання, заміщення чи відновлення інтелектуального
капіталу; доходу, який приносить використання інтелектуального капіталу; порівняння
з інтелектуальним капіталом інших підприємств чи середньогалузевими показниками;
представлення наявності тих чи інших складових (кількості ліцензій, патентів,
винаходів, кількісний склад працівників) та їхньої якісних характеристик. Серед
українських дослідників, які мають напрацювання в межах даного підходу, є
І. Мойсеєнко, О. Кендюхов, В. Воліков та ін. Наприклад, В. Воліков [1, с. 10] у своїй
оцінці інтелектуального потенціалу підприємств застосовує показники, що
характеризують складові інтелектуального капіталу: людський капітал, на який
впливають такі чинники, як кваліфікаційні характеристики та досвід працівників, якість
їхньої роботи, інноваційна культура; структурний капітал з діючими на нього
науковими, організаційними, інноваційними та комунікаційними чинниками;
споживчий капітал, залежний від іміджу, умов ринку, споживачів та результатів.

Науково-освітній підхід зводиться до визначення чисельності, професійних і
кваліфікаційних, мотиваційних характеристик працівників, а також наукової та
інноваційної активності персоналу підприємств (застосовується інструментарій
витратного, дохідного та ідентифікаційного підходів). Хорватський дослідник А. Пулік
[4], вважаючи індикатором результативного функціонування підприємства його
прибутковість та фінансову успішність, акцентує увагу на питанні створення ним
доданої вартості, як запоруки досягнення цього успіху. Приріст доданої вартості саме
за рахунок інтелектуального потенціалу (Vaip) виражається відношенням: створена
підприємством додана вартість ділиться на інтелектуальний потенціал. Величиною
інтелектуального потенціалу вважається вартість коштів, витрачених на працівників
підприємства як основних його носіїв. Тобто, демонструється скільки грошових
одиниць створеної вартості припадає на одну грошову одиницю, витрачену на
працівника.

Ймовірнісний підхід розвинула у своїй праці Д. Глотова [2, с. 19-21], який полягає
у розрахунку ймовірності розвитку інтелектуального потенціалу підприємства, що
залежить від трьох таких складових: вірогідність того, що працівник володіє
потрібними знаннями, навичками, досвідом та іншими професійними
характеристиками; вірогідність володіння працівником вигідними для підприємства
особистими якостями; вірогідність сприятливого впливу на інтелектуальний потенціал
корпоративної культури, структури управління, технологій тощо. Для кожної з трьох
складових пропонуються певний набір показників, добуток значень яких виражає її
кількісне значення.
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Представниками управлінського підходу слід вважати К. Нільсона і Д. Форда [3,
с. 419-421], які наголошують на необхідності проводити оцінювання даного потенціалу
у контексті майбутніх можливостей для підприємства. Інтелектуальний потенціал
розглядається ними як синтез таких чотирьох складових і належних їм підскладових:
людський потенціал (профіль і компетенції); структурний потенціал (процеси та
інновації); потенціал відносин (постачальники, клієнти, партнери); фінансовий капітал
(продуктивність ланцюга поставок, ринкова продуктивність). Основними вимогами, які
висуваються авторами до цього підходу, є орієнтованість на майбутній стан
інтелектуального потенціалу, точність і зрозумілість.

Стосовно комбінованого підходу, то сутність зводиться до поєднання описаних
вище підходів, переважно капітального і науково-освітнього.

Безумовно, капітальний підхід до аналізування інтелектуального потенціалу
підприємства є найбільш розповсюдженим і зручним для застосування, оскільки дає
можливість використовувати широкий спектр існуючих напрацювань щодо методів
вимірювання інтелектуального капіталу, яких є більше двадцяти, та відповідних їм
показників. Однак, даній групі, та іншим розглянутим підходам притаманні певні
недоліки з позиції їхнього перенесення на інтелектуальний потенціал, що зумовлює
певні проблеми і ставить під сумнів ймовірність одержання об’єктивного результату.
По-перше, постають проблеми, пов’язані з ототожненням інтелектуального потенціалу
та інтелектуального капіталу, що за своєю природою є різними поняттями. По-друге,
питання ймовірності вартісної оцінки інтелектуального потенціалу через вартісні
показники інтелектуальних ресурсів. Вважаємо за недоцільне застосовувати такі виміри
для аналізування інтелектуальних ресурсів особистісного рівня (знань, вмінь, навичок,
здібностей і мотивованості). Адже, витрачені грошові кошти підприємством на
професійну підготовку чи перепідготовку ще не гарантують засвоєння працівниками
відповідних знань і наявність можливостей їхнього застосування для досягнення цілей
його діяльності. Також, включення фінансового капіталу до складових
інтелектуального потенціалу та розрахунок фінансових показників як елемента його
оцінювання не є виправданим. Фінансове забезпечення слід вважати внутрішнім
фактором підприємства, який безпосередньо пливає на процеси формування і
використання його інтелектуального потенціалу.

Серед вивчених праць не представлені поширені у економічній науці підходи, такі
як системний, процесний, функціональний і ситуаційний. Існуючі підходи, у більшості
випадків, полягають лише у намаганні виміряти вартість, дохідність чи витрати,
пов’язані з інтелектуальними ресурсами чи інтелектуальним потенціалом. Проте, вони
не дають відповіді на питання, пов’язані з оцінюванням саме систем формування і
використання інтелектуального потенціалу підприємства, тих процесів, які мають місце
у цих системах. Важливим аспектом повинно бути аналізування заходів, вирішуваних
завдань, здійснюваних керуючою системою підприємства з метою цілеспрямованого
формування і використання даного виду його потенціалу.
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