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В 
умовах підвищення конкуренції та трансфор-

маційних процесів у ринковій економіці фор-

мування та використання інтелектуального 

капіталу (ІК) набуває особливого значення, оскільки 

саме нематеріальна складова виробничих процесів 

забезпечує підприємству лідерські позиції на ринку 

через активізацію механізмів інноваційного розвитку. 

Галузь будівництва визначає можливості для 

розвитку понад 30 супутніх галузей економіки, що 

визначає можливості підвищення інвестиційної при-

вабливості та реалізації інноваційних проектів у 

системі економічних взаємовідносин. Проте галузь 

будівництва і першою реагує на негативні тенденції 

в економіці. Зокрема, з 2012 р. спостерігалося скоро-

чення індексу виконаних будівельних робіт, а віднов-

лення докризових показників почалося лише з 2016 р.,  

у той час, коли інші галузі економіки виявилися більш 

інертними. 

На сьогодні основний напрямок будівництва  

в Україні – житлове. У зв’язку з цим спостерігаються 

суттєві проблеми щодо залучення інвестицій через 

недосконалість системи іпотечного кредитування, 

суттєві коливання курсу валюти та скорочення рівня 

реальних доходів населення. Вирішення цих проблем 

можливе лише за умови застосування інноваційних 

підходів не лише у виробництві, але й в управлінні 

будівельними підприємствами, забезпеченні інфор-

маційно-аналітичним підґрунтям прийняття управ-

лінських рішень, залучення інновацій та розробки 

власних нових технологій. 

Вирішення даних питань неможливе без налаго-

дження ефективної системи використання інтелекту-

ального капіталу на будівельних підприємствах. Про-

те, як свідчать дані статистики, Україна суттєво від-

стає від європейських країн у питаннях формування 

та використання інтелектуального капіталу. У країнах 

Європейського Союзу показник ваги інтелектуально-

го капіталу в питомій вазі вартості бізнесу становить у 

середньому 85%. Відповідно інтелектуальний капітал 

забезпечує формування 50% національного багатства 

провідних європейських держав. Отже, розвиток ін-

телектуального капіталу будівельних підприємств має 

стати поштовхом до підвищення інвестиційної при-

вабливості та конкурентоздатності будівельної галузі, 

а також забезпечити зростання української економіки 

та нарощування національного багатства країни.

Питанням оцінки інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств присвячені роботи ряду 

авторів. Взаємозв’язки мікроекономічного аналізу та 

інтелектуального капіталу у своїх роботах досліджу-

вав Г. Беккер, відзначаючи вплив людської поведінки 

та нематеріальних активів на розвиток підприємни-

цтва, у тому числі, враховуючи неринкову поведінку 

суб’єктів господарської діяльності [1]. Фундаторами 

теорії розвитку інтелектуального капіталу вважають 

Л. Едвінссона та М. Мелоуна. Автори у своїй книзі 

«Інтелектуальний капітал. Визначення справжньої 

вартості компанії» дають теоретичне визначення та 

ґрунтовні висновки щодо формулювання категорії ін-

телектуального капіталу. Автори стверджують, що до 

інтелектуального капіталу можна віднести всі види 

ресурсів, які не підлягають традиційній економічній 

оцінці, та визначають його як один із основних еле-

ментів створення цінності компанії [2]. Т. Стюарт ви-

значав інтелектуальний капітал як основу розвитку 

підприємств у постіндустріальну епоху [3]. 

Ряд українських науковців тлумачать розвиток 

інтелектуального капіталу як основу виведення націо-

нальної та регіональної економік із кризи. М. П. Бутко 

та О. В. Попело розглядали інтелектуальний капітал 

з точки зору можливостей для забезпечення регіо-

нального розвитку шляхом об’єднання потенціалу не-

матеріальної складової суб’єктів господарської діяль-

ності на окремо виділеній території [4]. Актуальність 

питання розвитку інтелектуального капіталу підтвер-

джені дослідженнями НАН України. Зокрема, у робо-

тах В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка 

представлено механізми розвитку інтелектуального 

капіталу на загальнонаціональному рівні [5].

Проблемам розвитку інтелектуального капіталу 

в реаліях української економіки присвячені дослі-

дження О. В. Кендюхова, де автор визначає підходи 

до ефективної організації процесів управління нема-

теріальною складовою виробництва [6]. 

У представлених роботах та інших досліджен-

нях, присвячених інтелектуальному капіталу, визна-

чено теоретичні аспекти, механізми формування ін-

телектуального капіталу, його структуризацію. Проте 

відсутній комплексний підхід до проведення оцінки 

інтелектуального капіталу з урахуванням особливос-

тей діяльності будівельних підприємств та орієнтації 

на стратегічний вектор розвитку будівельної галузі.

Метою статті є розробка теоретико-методич-

них положень і практичних рекомендацій щодо про-

ведення оцінки інтелектуального капіталу на буді-

вельних підприємствах.

У 
статті використовуються загальнонаукові ме-

тоди аналізу та узагальнення економічних 

процесів, системного аналізу напрямів про-

ведення оцінки інтелектуального капіталу, класифі-

кація та структуризація підходів до визначення еле-

ментів інтелектуального капіталу як основи інформа-

ційно-аналітичного забезпечення проведення оцінки, 

методи економічного та фінансового аналізу, еконо-

міко-математичне моделювання для побудови моделі 

оцінки, графічний аналіз, структурно-логічні методи 

для визначення механізму проведення оцінки та його 

економічного обґрунтування. 

Оцінка, формування та реалізація наявного та 

потенційного інтелектуального капіталу на будівель-

них підприємствах проходить в умовах трансформа-

ційних процесів будівельного ринку та економічної 

системи України. Застарілі методи господарювання 
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та управління призводять до того, що інтелектуаль-

ний капітал розглядається виключно з точки зору 

сукупності нематеріальних активів підприємства, 

не враховуючи можливості до їх більш ефективного 

використання та потенційного нарощування за ра-

хунок раціоналізації виробничих та управлінських 

процесів. Отже, актуальним є визначення комплексу 

можливостей оцінки, формування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних підприємств.

Комплексний підхід представлений у роботах 

ряду науковців, які розробляли проблематику теоре-

тико-методичних підходів до визначення та оцінки 

інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки 

будівельної галузі. Зокрема, інтелектуальний капітал 

представлений не просто сукупністю складових еле-

ментів – нематеріальних активів, але й інструмента-

рієм, що відображає можливості оцінки формування 

та реалізації інтелектуального капіталу з урахуван-

ням ряду зовнішніх та внутрішніх для розвитку під-

приємства чинників. Автори виділяють серед мето-

дів оцінки інтелектуального капіталу такі: грошової 

оцінки; ринкової капіталізації; рентабельності акти-

вів; індексні [1; 2].

Формування інформаційно-аналітичного за-

безпечення оцінки інтелектуального капіталу на 

будівельних підприємствах шляхом застосування 

вартісно-орієнтованих методів оцінки представлено 

в роботах К. Мамонова та Т. Момот [8]. Методика 

включає визначення інтегрального показника оцінки 

інтелектуального капіталу та розробку моделі його 

реалізації на основі результатів проведеної оцінки 

[3]. Одним із актуальних напрямів оцінки є розробка 

моделей визначення потенційних можливостей та за-

стосування інформаційно-аналітичного забезпечен-

ня, що спрямоване на розвиток суб’єктів господар-

ської діяльності [7].

О. В. Кендюховим представлено підхід до оцін-

ки інтелектуального капіталу будівельних підпри-

ємств, який включає такі етапи [6]:

 розрахунок коефіцієнта Тобіна із його ко-

ригуванням у зв’язку зі змінами ринку для 

розрахунку ринкової вартості підприємства, 

балансової вартості оборотних і необорот-

них засобів, нематеріальних активів суб’єкта 

господарської діяльності; 

 розрахунок аналогічних показників для най-

сильнішого конкурента на ринку; 

 розрахунок коефіцієнта відносної ефектив-

ності використання інтелектуального ка-

піталу: розраховується як співвідношення 

коефіцієнта Тобіна для підприємства, що 

аналізується, та коефіцієнта Тобіна для під-

приємства-конкурента; 

 оцінка індексу відносної динамічної ефектив-

ності управління інтелектуальним капіталом 

підприємства: розраховується як співвідно-

шення коефіцієнтів відносної ефективності 

використання інтелектуального капіталу у 

звітному та базовому періодах [6].

О
тже, дослідження авторів показують, що 

оцінка формування інтелектуального капі-

талу має базуватися на системному, комп-

лексному підході, який би враховував не лише струк-

турні елементи категорії, але й визначав розроблений 

інструментарій до формування інформаційно-аналі-

тичного забезпечення та проведення оцінки інтелек-

туального капіталу з урахуванням важливих внутріш-

ніх та зовнішніх для реалізації капіталу чинників.

Для побудови інформаційно-аналітичного за-

безпечення оцінки інтелектуального капіталу буді-

вельних підприємств на основі комплексного підходу 

визначено доцільність формування методики інте-

гральної оцінки інтелектуального капіталу, яка вклю-

чає такі етапи (авторська розробка): 

1. Відбір показників для побудови інформацій-

но-аналітичного забезпечення оцінки інтелектуаль-

ного капіталу. 

1.1. Структуризація елементів інтелектуального 

капіталу.

1.2. Визначення багаторівневої структури по-

казників та їх взаємодії для проведення оцінки.

2. Розробка локальних моделей для оцінки по-

казників, що характеризують формування та вико-

ристання інтелектуального капіталу.

3. Проведення оцінки структурних елементів 

інтелектуального капіталу шляхом використання ме-

тодів експертних оцінок.

4. Формування інтегральної моделі оцінки інте-

лектуального капіталу будівельних підприємств.

5. Розрахунок вагових коефіцієнтів показників 

інтелектуального капіталу за методом аналізу ієрархій.

6. Розрахунок інтегрального показника оцінки 

інтелектуального капіталу будівельного підприєм-

ства за запропонованою авторами статті формулою 

розрахунку. 

7. Інтерпретація результатів оцінки. Формуван-

ня висновків та пропозицій [6].

Першим етапом реалізації запропонованого 

методичного підходу до оцінки інтелектуального ка-

піталу є формування інформаційно-аналітичного за-

безпечення. Відбір та структуризація показників ін-

формаційно-аналітичної сукупності проводиться на 

основі аналізу бухгалтерської та фінансової звітності, 

аналізу статистичних даних, даних технологічних, 

операційних процесів, рівня кадрового потенціалу, 

матеріально-технічної бази, застосування досягнень 

науково-технічного прогресу та власних інноваційних 

доробок, аналіз взаємовідносин зі стейкхолдерами. 

У подальшому відбувається структуризація ві-

дібраних показників, унаслідок чого формується ба-

гаторівнева система оцінки. На основі структуризації 

проводиться локальна оцінка за виділеними елемен-

тами інтелектуального потенціалу. 



158

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
 

 ЕК
О

Н
О

М
ІК

О
-М

АТ
ЕМ

АТ
И

ЧН
Е 

М
О

Д
ЕЛ

Ю
ВА

Н
Н

Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2018
www.business-inform.net

Для проведення оцінки запропоновано звер-

нутися до методів експертних оцінок із залученням 

фахівців-практиків у галузі будівництва. На основі 

розрахунку коефіцієнтів оцінки структурних елемен-

тів інтелектуального капіталу формується інтеграль-

на модель оцінки шляхом виведення інтегрального 

показника оцінки інтелектуального капіталу через 

урахування коефіцієнтів по кожному структурному 

елементу та вагових коефіцієнтів до них. Загальну 

модель до оцінки формування та використання інте-

лектуального капіталу будівельних підприємств мож-

на представити у вигляді схеми (рис. 1).

Для розрахунку інтегрального показника вико-

ристовується метод аналізу ієрархій.

Останнім етапом оцінки є інтерпретація отри-

маних результатів відповідно до проведених до-

сліджень, а також формування низки рекомендацій 

щодо підвищення ефективності формування та ви-

користання інтелектуального потенціалу будівельних 

підприємств. 

ВИСНОВКИ

Таким чином, у результаті дослідження запропо-

новано методологічний підхід до оцінки формування 

та використання інтелектуального капіталу будівель-

них підприємств, який базується на локальних й інте-

гральній моделях і застосуванні методів експертних 

оцінок, економетричному аналізі та аналізі ієрархій, 

що дозволило визначити узагальнюючий критерій, 

який формує оцінювальне підґрунтя для розробки 

стратегії управління ІК. Визначено, що одним із за-

вдань ефективної оцінки інтелектуального капіталу є 

відбір релевантного інформаційно-аналітичного за-

безпечення та вираховування специфічних характе-

ристик категорії «інтелектуального потенціалу», осо-

бливо з урахуванням специфіки будівельної галузі.    
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HC = 1  +  2  +  3   +  4  +  5  +  6   +  7  +  8  ,8  
де 1… 8 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів людського капіталу на відповідний 

   узагальнюючий критерій;
IP = 1  + 2  +  3  + 4  4 , 

де 

де 

де 

де 

де 

де 

де 

де 

де 

1… 4 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів інтелектуальної власності на відповідний
   узагальнюючий критерій;

; 
 = 1  + 2  +  3  +  4   +  5  5 , 

1... 5 

 = 1  +  2  +  3  +  4  + 5  +  6  6 , 

1... 6  – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів брендового капіталу на відповідний
   узагальнюючий критерій;   

 =  + , 
u1, u2 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів ринкових активів на відповідний узагальнюючий критерій;

   
 = 1  + 2  , 

1, 2 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів інвестиційно-інноваційного капіталу на відповідний 
   узагальнюючий критерій;  SC = 1 + 2 , 

1, 2 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів соціального капіталу на відповідний 
 узагальнюючий критерій;  

S = 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ++ 12 + 13 + 14 + 1515
,  

1… 15 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив відповідної групи стейкхолдерів на формування та використання 
   інтелектуального капіталу будівельного підприємства;  

IS = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 77 ,  
1… 7  – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів інформаційного забезпечення на відповідний

   узагальнюючий критерій  
 

 

 

 
 =  1*HC + 2*IP + 3 *  + 4 *  + 5 *  + 6 *   

*  + 7 * SC + 8 * S + 9*IS,                                         
  – інтегральний критерій формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств;  

1… 9  – вагові коефіцієнти, що характеризують вплив показників на інтегральний критерій формування та використання ІК  

Визначення . та інтерпретація результатів 

Визначення вагових коефіцієнтів, що характеризують вплив показників на інтегральний критерій формування та використання ІК  ( ): 

  – компоненти нормалізованого вектора, визначені за методом аналізу ієрархій; 
 – рангові коефіцієнти. що характеризують значущість будівельних підприємств у системі формування та використання ІК  

 

 

= H  , 
H

Побудова інформаційно-аналітичного забезпечення щодо формування та використання інтелектуального капіталу будівельних 
підприємств  (інформація бухгалтерської та фінансової звітності, даних щодо застосування технологій і засобів виробництва, 

рівня підготовки й використання робітників, особливостей матеріально-технічної бази, напрямів взаємодії між різними групами 
зацікавлених осіб, інформації відносно використання науково-технічних розробок)

Визначення елементів ІК:
людський капітал (HC); інтелектуальна власність (IP); організаційний капітал (ОС); брендовий капітал (ВС); ринкові активи (МА); 
інвестиційно-інноваційний капітал (ІІС); соціальний капітал (SC); рівень взаємодії стейкхолдерів із будівельним підприємством, 

що впливає на формування інтелектуального капіталу (S); інформаційне забезпечення (IS)

Побудова багаторівневої системи показників оцінки формування та використання ІК 

Розробка локальних моделей для оцінки показників, що характеризують формування та використання ІК:

– рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів організаційного капіталу на відповідний 
   узагальнюючий критерій;

Оцінка показників, що характеризують формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств

де

Побудова інтегральної моделі оцінки формування та використання ІК:

Рис. 1. Модель оцінки інтелектуального капіталу


