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Анотація 

У роботі досліджено поняття інтелектуального капіталу, розглянуто сутність та складові даної 

категорії, проаналізовано методичні рекомендації з управління інтелектуальним капіталом. 
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Abstract 

In this work the concept of intellectual capital, the essence and components of this category are analyzed guidelines 

on the management of intellectual capital. 

Keywords: intellectual capital oftware tools, capital. 

 

Вступ 

У сучасних економічних умовах економічне зростання все більше  залежить від уміння правильно 

та ефективно використовувати знання і новітні технології. Саме знання є одним із рушійних факторів 

розвитку світової економіки і суспільства,  особливо в період глобалізації й інформатизації. У зв’язку 

з цим набуває особливого значення інтелектуальний  капітал підприємства, що генерує нові знання, 

які  набувають форми інтелектуальної власності та забезпечують формування економіки 

інноваційного типу. Для ефективного формування і використання інтелектуального капіталу 

необхідно створити  умови для правильного його оцінювання.  

На даному етапі недостатньо висвітлено питання автоматизації систем оцінювання 

інтелектуального капіталу підприємства, динаміки розвитку та зміни структури, а також розроблення 

моделей оцінювання інтелектуального  капіталу на вітчизняних підприємствах. Разом з тим 

універсальним підходом до управління інтелектуальним капіталом є саме застосування сучасних ПЗ, 

що уможливлюють як його оцінювання, так  і подальше регулювання. 

Слід зауважити що, підприємства, які правильно оцінюють та відповідно правильно управляють 

інтелектуальним капіталом є більш конкурентоспроможними ніж інші.   

 

Результати дослідження 

Головною проблемою в системі оцінювані інтелектуальним капіталом й досі залишається 

неоднозначне трактування сутності інтелектуального капіталу, не визначено динаміку його розвитку, 

шляхи формування організаційно-економічного механізму управління і визначення напрямів забезпе-

чення ефективного функціонування даного ресурсу, методів його вимірювання, особливостей 

залежно від галузевої належності підприємств. Спостерігається недостатня розробленість 

досліджуваної теми як в методологічному, так і в теоретичному аспектах. 

Метою дослідження, є обґрунтування  методологічного підходу до управління інтелектуальним 

капіталом, як важливої складової активів підприємства для підвищення ефективності управління ним 

за сучасних економічних умов.  

Об’єктом дослідження є процес управління інтелектуального капіталу. 

Предметом дослідження є програмні засоби управління інтелектуальним капіталом. 

Інтелектуальний капітал – це сукупність знань, навичок, вмінь працівників, інтелектуальної 

власності підприємства і інших нематеріальних активів, які ефективно використовуються, для 

ефективної науково-дослідницької, виробничої та комерційної діяльності 1.  
Особливості інтелектуального капіталу полягають і в тому, що зовсім по-новому розв'язують 

проблеми його збереження і нагромадження. 

М.А. Ескіндаров вважає, що інтелектуальний капітал – це система характеристик, що визначають 

здатність людини, тобто якість робочої сили, тобто працівника підприємства, фірми або 
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корпорації,  що створює товар чи послуги, в цілях їх відтворення на основі персоніфікованого 

економічного інтересу кожного суб'єкта і їх сукупності [2]. 

Т. Стюарт визначає інтелектуальний капітал у ширшому розумінні. Він пише 

про "інтелектуальний матеріал", що складається зі знань і досвіду, які можуть бути 

використані для створення багатства, а також інтелектуальну власність [3]. 

На думку В. Іноземцева інтелектуальний капітал, також можна визначити, як: людський капітал, 

втілений у працівниках компанії у вигляді їхнього досвіду, знань, навичок, здібностей до 

нововведень, а також до загальної культури, філософії фірми, її внутрішніх цінностей; структурний 

капітал, що включає патенти, ліцензії, торговельні марки, організаційну структуру, бази даних, 

електронні мережі [4]. 

К. Свейбі  має також цікавий підхід, він визначає інтелектуальний капітал як нематеріальні 

ресурси на основі моделі відомої як моніторинг нематеріальних активів створеною ним же. Він 

розрізняє три концепції інтелектуального капіталу: індивідуальні навички; внутрішні та зовнішні 

структурні одиниці компанії [3] . 

На сьогоднішній день існує безліч автоматизованих інформаційних програмних засобів, що 

сприяють підвищенню ефективності управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних 

підприємствах. Український та зарубіжні ринки пропонують такі програмні продукти з автоматизації 

управління інтелектуальним капіталом, як CRM-система «ПАРУС», «1С:Предприятие», «DeloPro», 

Human Resources (HR) модулі, як SAP R / 3, Baan, Oracle Applications та інші.  

Сучасна HR (Human Resources) система – це комплекс технологій, що автоматизують і 

полегшують роботу з персоналом на всіх рівнях, від оперативного (повсякденний облік даних) до 

стратегічного (прийняття рішень з розвитку компанії) 5. 

Перевагою системи SAP HR є можливість її інтеграції з різними додатками для настільних ПК 

(MS Word, MS Excel та ін.). 

Серед недоліків цих систем слід відзначити такі: 

- довгий термін впровадження системи, який може продовжуватися декілька років; 

- високу вартість володіння системою (вартість купівлі програмного забезпечення, впровадження, 

експлуатації та технічної підтримки);  

- залежність кадрової служби від впровадження системи в інших підрозділах. 

Система Oracle Human Resources Analyzer дозволить проаналізувати професійні якості 

працівників, відповідність їх навиків займаним посадам, що дасть можливість керівникам ефективно 

приймати рішення, що до управління людським капіталом. 

Недоліки: висока ціна впровадження та підтримки, функціональна надмірність, недостатня 

швидкість адаптації до динаміки  змін законодавства (особливо, податкового). 

Система CRM-рішення «ПАРУС» – це інструмент автоматизації CRM-стратегії, який об'єднує в 

єдиний інформаційний простір взаємопов'язані бізнес-процеси основних підрозділів компанії по 

роботі з клієнтами (продаж, маркетинг, обслуговування) [6]. 

Перевагами CRM-системи «Парус» є такі: не вимагає застосування сторонніх СУБД, розширені 

функції адміністрування системи, конкурентні ліцензії, гнучкість налагодження інтерфейсу, простота 

і ергономіка інтерфейсу, великий перелік функціональних розділів, сумісність з пакетами «MS 

Office» і «Open Office», широкий спектр пакетів підтримки клієнтів, широка мережа представників в 

Україні із ліцензійним супроводом ПЗ, наявність центрів       навчання та сертифікації користувачів 

системи [6]. 

Недоліками цього ПЗ є: недостатня конфіденційність і сумнівна надійність особистих даних 

клієнтів; значні витрати на навчання персоналу[7]. 

Ще одним автоматизованим засобом управління є система програм «1С: Підприємство» 

призначена для комплексної автоматизації економічної діяльності підприємств різних напрямків 

діяльності і форм власності. 

«1С:Підприємство» дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними 

аспектами діяльності підприємства: управління виробництвом, у тому числі: планування 

виробництва; управління витратами і розрахунок собівартості; управління даними про вироби; 

управління основними засобами і планування ремонтів; управління фінансами, у тому числі: 

бюджетування, управління коштами. 

Ряд недоліків:  картка контрагента не дуже зручна; можливе дублювання даних, при занесенні в 

базу;  немає можливості для сортування даних [8]. 
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Висновки 

У зв’язку із розвитком сучасних технологій є актуальним питанням впровадженням 

інформаційних технологій у всі процеси діяльності підприємства.  На сучасному етапі суттєво 

зростає роль накопичення оновлення і практичного застосування знань людей, що в результаті 

забезпечує зростання якості даної категорії. 

Підходи до оцінювання інтелектуального капіталу підприємства повинні бути не лише строго 

формальними, але й адаптованими до реального застосування на практиці.  

Провівши аналіз даних програмних засобів управління інтелектуальним капіталом на великих 

вітчизняних підприємствах радимо використовувати HR (Human Resources), вона допоможе 

полегшити облік кандидатів на вільні  посади, а також персонал підприємства. Планування 

використання персоналу, що забезпечить відповідність розподілу працівників по робочим місцям, 

при цьому прагнення до оптимального задоволення персоналу. Також дасть можливість працівникам 

планування певного кар’єрного росту. Але її недоліком є висока вартість, а також трудомісткість, 

тому на маленьких і середніх підприємствах запровадження даної програми не є актуальним. 

На невеликих підприємствах доцільним буде використовувати «1С:Підприємство» так, як у неї 

невисока вартість впровадження і доволі просто у застосуванні. 
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