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ІНВЕСТУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙКАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА НА
ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІГОР

Останнім часом в вітчизняній економіці спостерігається значне зниження
економічних показників: індекс промислової продукції за січень-грудень 2013 р.
порівняно з аналогічним періодом 2012 р. становив 95,7%; рівень капітальних
інвестицій за аналогічний період становив 88,9% [1]. Крім того, нестабільність
економічного середовища, коливання курсу іноземних валют, несприятливість
інвестиційного клімату спричиняють нестачу достатньої кількості інвестицій в
промисловість та обумовлюють потребу пошуку інвесторів для забезпечення
ефективної роботи вітчизняних підприємств, а також залучення потенціалу
інтелектуального капіталу з метою максимізації економічних результатів діяльності.

Актуальні питання інвестиційної діяльності були предметом дослідження
багатьох вчених-економістів, як іноземних, так і вітчизняних. Серед іноземних авторів
слід відзначити наступних: Е. Брігхем, Н. Брук, К. Варлавен, М. Джонк, Д. Норкот, К.
Рейли, У. Хирт, П. Чандра, У. Шарп та інші. Серед вітчизняних авторів, які
досліджують питання інвестиційної діяльності, наступні: Л. Борщ, К. Бровко, А.
Гайдуцький, С. Герасимова, Т. Майорова, А. Пересада, О. Попова, О. Тимонін, В.
Федоренко, В. Хобта та інші. Питання інтелектуального капіталу також розглядаються
багатьма вченими, серед яких є як іноземні (Е. Брукінг, П. Друкер, Л. Едвінссон, Д.
Клейн, М. Мелоун, Л. Прусак, Р. Стайер, Т. Стюарт та інші), так і вітчизняні (В.
Базилевич, О. Бутнік-Сіверський, І. Болдирєв, А. Гальчинський, А. Гапоненко, В. Зінов,
М. Крупка, С. Козинський, К. Самарян, В. Семиноженко та інші).

Але, не дивлячись на це, інвестування в інтелектуальний капітал містить багато
питань, які на даний момент досліджені недостатньо. Тому метою даної роботи
являється надання рекомендацій щодо вибору інвестиційного проекту
капіталовкладення в інтелектуальний капітал на основі теорії ігор, що сприятиме
активізації інвестиційної діяльності та підвищенню ефективності діяльності
підприємства в цілому.

Будь-який інвестиційний процес розпочинається з вибору напрямків інвестування
коштів, пошуку інвесторів, побудови та розгляду бізнес-плану інвестиційного проекту
тощо. Інвестування в інтелектуальний капітал підприємства передбачає вибір
напрямків капіталовкладень в залежності від базування інтелектуального капіталу на
підприємстві та від класифікації інтелектуального капіталу. На нашу думку, в
загальному вигляді класифікація напрямків інвестування в інтелектуальний капітал
включає наступні складові:

1. Інвестиції в людський капітал:
· витрати на підвищення кваліфікації, перекваліфікацію персоналу;
· витрати на охорону праці та заходи з техніки безпеки.
2. Інвестиції в організаційний капітал:

· витрати на розробку технологій;
· витрати на програмне забезпечення;
· витрати на оцінку контролю якості продукції.
3. Інвестиції в споживчий капітал:

· витрати на створення торговельної марки, бренду тощо;
· витрати на рекламу, просування товару на ринку.
Наступним етапом за визначенням напрямків інвестування є вибір інвестиційного

проекту з декількох можливих альтернатив — процес дуже важливий та не менш



складний, від якого залежать всі наступні стадії інвестиційного процесу та загальний
кінцевий результат. Тому, на нашу думку, доцільно прийняти інвестиційне рішення,
керуючись побудовою економіко-математичної моделі на основі теорії ігор за умов
невизначеності та ризику.

Зауважимо, що побудова економіко-математичної моделі за умов визначеності —
метод аналізу ієрархій — при функціюванні ринкової економіки є неможливою,
оскільки внутрішнє та, особливо, зовнішнє середовище проекту здійснює значний
вплив на зміну його показників в залежності від зміни економічної, фінансової,
законодавчої, соціальної складової тощо. Побудова економіко-математичної моделі в
умовах ризику передбачає визначення ціни альтернативних рішень розподілом
ймовірностей. З цієї причини прийняття рішення ґрунтується на використанні критерію
очікуваного значення, згідно з яким альтернативні рішення порівнюються з точки зору
максимізації очікуваного прибутку або мінімізації очікуваного збитку. При побудові
такої моделі вважається, що прибуток (збиток), пов'язаний з кожним альтернативним
рішенням, являється випадковою величиною. Вибір проекту з декількох
альтернативних здійснюється на основі побудови дерева рішень, основаного та точній
величині прибутків (збитків) від інвестування того чи іншого інвестора та загальної
кількості альтернативних інвесторів. Побудова моделі за умов невизначеності потребує
не лише визначення ціни альтернативних рішень, а й кінцевого результату інвестування
(прибутку або збитку), які будуть залежати від зовнішнього середовища.

Оскільки, як зазначено вище, в вітчизняній економіці спостерігається спад
інвестиційної активності, то при виборі найбільш ефективного інвестиційного проекту
слід зменшити ризики шляхом диверсифікації інвестиційного портфелю (обсягу
інвестицій, розміру грошової ставки тощо). Тому, з точки зору теорії ігор, перший
гравець – це підприємство, яке розробляє декілька альтернативних інвестиційних
проектів, а другий гравець – це інвестор, який має декілька інвестиційних стратегій з
обсягами інвестування і умовами надання цих коштів. При цьому, цільова функція
моделі – максимізація прибутку або мінімізація збитків від інвестування. Загальний
вигляд платіжної матриці наведено на рисунку 1. Зважаючи на це, вибір інвестиційного
проекту повинен ґрунтуватись на розрахунку найбільш економічно-ефективної моделі,
яка гарантує підприємству найбільший прибуток або найменший збиток.
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Рисунок 1 – Платіжна матриця побудови економіко-математичної моделі

Отже, інвестування інтелектуального капіталу підприємства сприяє підвищенню
ефективності його економічної діяльності. Вибір інвестиційного проекту для
інвестування інтелектуального капіталу доцільно здійснити на основі побудови
економіко-математичної моделі теорії ігор з максимізацією прибутку (мінімізацією
збитку). Це призведе до підвищення точності, зменшення ризиків та невизначеності,



підвищення ефективності інвестиційної діяльності в цілому.

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: – Режим
доступу: http://ukrstat.gov.ua.


