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ВСТУП
Підприємство може завоювати короткострокову

конкурентну перевагу багатьма способами, проте в дов#
гостроковій перспективі їх вибір різко скорочується.
Фінансові ресурси в сучасному діловому світі досить
доступні і не можуть перешкодити конкурентам вийти
на новий ринок або на існуючий сегмент. Нові техно#
логії і вдосконалення технологічного процесу, як пра#
вило, піддаються копіюванню конкурентами і створю#
ють для підприємства лише короткострокову конкурен#
тну перевагу. На відміну від них, інтелектуальний по#
тенціал, методи його формування і реалізації забезпе#
чують підприємству довгострокові конкурентні перева#
ги. Проте тут є і серйозні проблеми: методи формуван#
ня і використання інтелектуального потенціалу, які з
успіхом використовуються в одному підприємстві, мо#
жуть виявитися неефективними для іншого. Найпродук#
тивніші методи роботи з інтелектуальним потенціалом
унікальні, відповідають оригінальній моделі бізнесу
підприємства, залежать від структури і якості її людсь#
кого капіталу. Після впровадження вони діють у взає#
мозв'язку з іншими ресурсами підприємства, даючи
віддачу у вигляді зростаючих фінансових результатів,
при цьому конкуренти навряд чи зможуть відтворити їх
і повторити досягнення підприємства.

Підприємства, що приділяють велику увагу форму#
ванню і використанню інтелектуального потенціалу при
стратегічному плануванні своєї діяльності, забезпечу#
ють найбільшу вигоду своїм акціонерам.
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Метою статті є визначення структури інтелектуаль#
ного потенціалу та алгоритмів розрахунку його показ#
ників у системі стратегічного планування діяльності
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах інформаційної економіки основним дже#

релом успіху стає сукупність людських активів, ресурсів
знань, які має підприємство тобто так званий, інтелек#
туальний потенціал. Є різні тлумачення терміна "інте#
лектуальний потенціал", що є об'єктом наукових дослі#
джень багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Сло#
во "потенціал" походить від латинського "potentia", що
означає сила, потужність. У Тлумачному словнику су#
часної української мови "потенціал" трактується як "за#
пас чого#небудь, резерв; приховані здібності, сили для
якої#небудь діяльності, які можуть з'явитися при пев#
них умовах". Саме на створення цих "певних умов" для
прояву прихованих і розвитку наявних ресурсів орієн#
товане управління інтелектуальним потенціалом під#
приємств. У цьому випадку управління інтелектуальним
потенціалом підприємства є діяльністю, спрямованою на
активне використання наявних ресурсів і потенційних
можливостей підприємства з метою отримання кінце#
вого результату, прибутку або соціальної вигоди [4].

Сутність стратегічного планування діяльності під#
приємства полягає в розробці і ухваленні перспектив#
них рішень, реалізація яких забезпечить ефективність
функціонування підприємства в довгостроковій перс#
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пективі. В системі стратегічного плануван#
ня приймаються рішення про те, як розши#
рити свій бізнес, які зусилля слід докласти
для задоволення ринкового попиту, на
яких ринках краще діяти, яку продукцію
випускати тощо. Управління інтелектуаль#
ним потенціалом у системі стратегічного
планування діяльності підприємства є су#
купністю взаємозв'язаних управлінських
операцій, спрямованих на виявлення, залу#
чення і використання явних і неявних знань
учасників процесу планування за умови їх
повної інтеграції в колектив, відповідної
оцінки результатів діяльності, створення
ефективної системи соціального розвитку,
підвищення мотивації і збереження персо#
налу.

Знання інтелектуального потенціалу
системи стратегічного планування діяль#
ності підприємства корисне в наступних
ситуаціях [2]:

— при підтвердженні здатності орган#
ізації досягти своїх цілей (Чи зможуть сьо#
годні працівники компанії забезпечити
успіх в майбутньому? Чи володіє компанія
необхідними технологіями для досягнення
стратегічних цілей?);

— при плануванні досліджень і розро#
бок (Які знання і уміння забезпечують
організації конкурентна перевага? Які ва#
ріанти їх захисту і примноження з метою
підтримки придбаної конкурентної пере#
ваги?);

— при реструктуризації підприємства
(Кого звільнити? Які функції можна об'єд#
нати в новій організаційній структурі?);

— при розширенні меж корпоративної пам'яті шля#
хом створення бази знань, що містить відомості про те,
хто що уміє.

Інтелектуальний потенціал системи стратегічного
планування діяльності підприємства необхідно розгля#
дати як внутрішній ресурс фірми, здатний надати їй нові
конкурентні переваги.

Під інтелектуальним потенціалом системи страте#
гічного планування діяльності підприємства розумієть#
ся сукупність інтелектуальних здібностей працівників,
що входять до команди стратегічного планування
(знань, умінь, інформації, цінностей, навичок тощо), і
можливостей їх розкриття, розвитку і використання. Він
включає дві складові (субпотенціали): творчий потенці#
ал та професійно#кваліфікаційний потенціал [3].

Творчий потенціал — це сукупність здібностей пра#
цівників, залучених до процесу стратегічного плануван#
ня, постановки і вирішення нових творчих завдань, ство#
рення чогось якісно нового, що відрізняється неповтор#
ністю і унікальністю, а також до створення умов на
підприємстві для прояву цих творчих здібностей.

Професійно#кваліфікаційний потенціал — це су#
купність здібностей, професійних навичок команди
стратегічного планування, необхідних для виконання
ними своїх професійних обов'язків і створення умов на
підприємстві для вдосконалення і розвитку навичок і
умінь персоналу.

При визначенні структури інтелектуального потен#
ціалу дослідники переважно базуються на тісно пов'я#
заними з ним термінами "інтелектуальний капітал",
"інтелектуальний актив".

На нашу думку, інтелектуальний потенціал системи
стратегічного планування діяльності підприємства грун#
тується на відповідних активах і має наступну структу#
ру (рис. 1).

Як компоненти інтелектуального потенціалу систе#
ми стратегічного планування діяльності підприємства
можна виділити: структурні активи, людські активи,

інформаційні активи. Усі названі компоненти інтелек#
туального потенціалу стратегічного планування тісно
взаємозв'язані між собою. Кожен з вказаних компо#
нентів інтелектуального потенціалу системи стратегіч#
ного планування діяльності підприємства — це своєрід#
на сукупність можливостей, внаслідок взаємодії яких
досягається синергетичний ефект і виробнича система
набуває нових властивостей, що не притаманні кожно#
му окремому компоненту.

Людські активи як сукупність знань, досвіду, нави#
чок, творчих можливостей, здібностей конкретних
фізичних осіб, задіяних у процесах стратегічного пла#
нування, є невід'ємними і невідчужуваними від їх воло#
даря — фізичної особи. Для системи стратегічного пла#
нування діяльності підприємства складовими людських
активів є: рівень освіти (знання), професійна підготов#
ка (навички, уміння, досвід роботи, профпридатність і
профадаптованість), творчий потенціал, стан здоров'я,
мотивованість, мобільність працівників тощо.

Структурні активи за природою є поліфункціональ#
ною системою, яка охоплює філософію і процеси ме#
неджменту, культуру, систему фінансових взаємин,
інструкції, положення, стандарти підприємства і іншу
документацію, що дозволяє організувати і управляти
системою стратегічного планування діяльності підпри#
ємства

Структурні активи представлені тими корпоратив#
но створеними умовами організації роботи членів ко#
манди стратегічного планування, які забезпечують мак#
симально можливий прояв (з відповідною фінансовою
винагородою) людських активів для досягнення
підприємством своїх стратегічних цілей. У спільній
діяльності співробітників проявляється творчий потен#
ціал кожної особи, який виражається в економічній
віддачі для підприємства.

Інформаційні ресурси впливають на швидкість от#
римання і поширення знань як усередині підприємства,
так і ззовні. Є думка, що в сучасній економіці четвертим
чинником виробництва, разом з працею, землею і капі#
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Рис. 1. Структура інтелектуального потенціалу системи стратегічного
планування діяльності підприємства
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талом, стає інформація. Інформаційні
активи підприємства — це бази і схови#
ща даних, сформовані корпоративні
"жовті сторінки", кодифіковані бази да#
них кращих практик, що містять інфор#
мацію про вже існуючі вирішення нових
проблем. Своєчасний та швидкий доступ
до інформаційних ресурсів і активів сис#
теми стратегічного планування діяль#
ності підприємства чинить безпосередній
вплив на розвиток самого підприємства,
тому інформаційні активи можна виділи#
ти як окремий компонент структури інте#
лектуального потенціалу системи страте#
гічного планування.

Інтелектуальний потенціал підприє#
мства в основному має нематеріальний
характер, його складно виміряти, оскіль#
ки він не відбивається в бухгалтерських
або статистичних даних. Проте визначен#
ня його величини надзвичайно важливе
для розробки і реалізації стратегії розвитку підприєм#
ства, посилення конкурентоспроможності його про#
дукції.

При визначенні інтелектуального потенціалу систе#
ми стратегічного планування діяльності підприємства
слід враховувати наступні компоненти:

— ІП — інтелектуальний потенціал системи страте#
гічного планування діяльності підприємства;

— ЛА — людські активи;
— ІА — інформаційні активи;
— СА — структурні активи.
Таким чином, вартість інтелектуального потенціа#

лу підприємства визначається за формулою:
ІП = ЛА+ІА+СА. (1)

Людський капітал системи стратегічного плануван#
ня діяльності підприємства з n кількістю робітників, що
задіяні в процесах стратегічного планування, оцінюєть#
ся наступним чином:

           n

ЛА= Σ (ПВi + ВНЗi #  ВЗЗi ) (2),

       
  i =1

ПВ
i
  — початкова вартість i#го співробітника;

ВНЗ
i
  — вартість набутих знань співробітника, яка

визначається за формулою:
ВНЗ

i
 = β

1
*ПВ

i
(3),

ВЗЗ
i
 — вартість застарілих знань співробітника, яка

визначається за формулою:
ВЗЗ

i
 = β

2
* ПВ

i
(4),

β
1
, β

2
 — вагові коефіцієнти, визначені експертним

шляхом.
Знання співробітників підприємства слід оцінювати,

враховуючи вплив наступних факторів:
— коригування знань на коефіцієнт накопиченого

досвіду та професіоналізму;
— коригування знань на коефіцієнт, що враховує ча#

стину застарілих та забутих знань;
— коригування знань з врахуванням індивідуальних

особливостей співробітника.
Порядок визначення вартості кожного компонента

інтелектуального потенціалу системи стратегічного пла#
нування діяльності підприємства наданий у табл. 1.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інтелектуальний потенціал системи

стратегічного планування діяльності підприємства як
економічна категорія характеризується сукупністю на#
явних інтелектуальних ресурсів і потенційних можли#
востей системи стратегічного планування, а також усіх
співробітників, які залучені до процесу планування, що
знаходяться у розпорядженні підприємства і викорис#
товуються в його економічній діяльності з метою зрос#

тання прибутку або отримання іншої економічної виго#
ди.

Ключові аспекти управління інтелектуальним потен#
ціалом системи стратегічного планування полягають у
створенні дієвої системи мотивації працівників, вияв#
ленні і залученні ресурсів у господарську діяльність
підприємства, а також у використанні потенційних мож#
ливостей розвитку.

До цього відносяться заходи зі створення системи
мотивування і преміювання працівників, формування
баз даних з метою виявлення незадіяних ресурсів; орган#
ізації навчання і підвищення кваліфікації працівників,
створення і оцінки об'єктів інтелектуальної власності;
контролю за дотриманням прав інтелектуальної влас#
ності; розробки патентної і маркетингової стратегій
розвитку підприємства. Ефективне управління інтелек#
туальним потенціалом системи стратегічного плануван#
ня діяльності підприємства сприятиме отриманню си#
нергетичного ефекту у вигляді підвищення інтелекту#
ального потенціалу підприємства в цілому, його мате#
ріально#технологічного рівня, організаційно#управлінсь#
ких структур, сфер застосування знань і рівня захисту
інтелектуальної власності.

Перспективами подальших досліджень у даному
напрямі є розрахунок інтелектуального потенціалу си#
стеми стратегічного планування діяльності підприєм#
ства та оцінка його впливу на ефективність функціону#
вання підприємства в цілому.
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Компонент  ІП Алгоритм розрахунку Пояснення 

Людські активи (ЛА) ЛА=∑(ПВi+ВНЗi-ВЗЗi)             

Визначається як сума початкової 
вартості співробітника, яка 
скоригована на вартість його 
набутих  та застарілих знань  

 

Структурні активи  
(СА) СА = β 3·ЛК 

Визначається як добуток вагового 
коефіцієнта β 3, визначеного 
експертним шляхом, на вартість 
людських активів (ЛА). 

Інформаційні активи 

Інформаційні 
активи(ІА) ІА = β4·ЛА 

Визначається як добуток вагового 
коефіцієнта β 4, визначеного 
експертним шляхом,  на вартість 
людських активів (ЛА). 

Таблиця 1. Порядок визначення вартості компонентів інтелектуального
потенціалу системи стратегічного планування діяльності підприємства


