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РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В роботі побудована багаторівнева система показників, що застосовуються для оцінки формування 

та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств шляхом визначення 

ієрархічних рівнів, які характеризуються відповідними критеріями. Встановлено, що у розроблених 

локальних моделях значення показників другого рівня та рангових коефіцієнтів визначаються шляхом 

застосування методу експертних оцінок на основі побудованої анкети.  Визначено інтегральний 

критерій формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Для 

оцінки вагових коефіцієнтів, що характеризують значення показників щодо інтегрального критерію, 

застосовується метод аналізу ієрархій, сутність якого полягає у визначенні взаємного впливу 

локальних показників, враховуючи їх значення відповідно до напрямів формування та використання 

інтелектуального капіталу для досліджених будівельних підприємств. У результаті дослідження 

розроблено методологічний підхід до оцінки формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств, який базується на методах експертних оцінок,  економетричного 

моделювання, аналізу ієрархій, виявлення аномальних точок та реалізується на основі 

взаємопов’язаних етапів, що дозволило визначити інтегральний критерій й створити інформаційне 

підґрунтя для зростання ефективності прийняття управлінських рішень.  

Ключові слова: будівельні підприємства, інтелектуальний капітал, оцінка інтелектуального 

капіталу, методи, моделі, інтегральний критерій формування і використання інтелектуального 

капіталу. 

 

Постановка проблеми. 
©
На сучасному 

етапі економічних перетворень спостерігається 

гальмування розвитку економіки у цілому та 

будівельних підприємств зокрема. Це 

пов’язано із соціально-економічними 

деформаціями, політичною нестабільністю, 

негативним впливом зовнішніх і внутрішніх 

факторів. У таких умовах необхідно 

переосмислити підходи до забезпечення 

розвитку будівельних підприємств шляхом 

застосування сучасного інструментарію, який 

базується на оцінці та використанні 

інтелектуального капіталу. 

У розвинених економічних системах 

інтелектуальний капітал у вартості бізнесу 

займає більше 80% та формує до 50% 

національного багатства країни. 

Отже, важливим завданням є вирішення 

науково-практичної проблеми щодо розробки 

методологічного підходу до оцінки 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вирішенням проблем щодо оцінки та 

використання інтелектуального капіталу 
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 В існуючих наукових розробках 

розроблені концептуальні положення щодо 

оцінки та використання інтелектуального 

капіталу. Проте залишаються невирішеними 

питання щодо оцінки формування та 

використання інтелектуального капіталу на 

будівельних підприємствах. 

Формулювання цілей статті.  Метою 

розробка методологічного підходу до оцінки 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств. 

Для досягнення поставленої мети 

вирішуються наступні завдання: 

1. Запропонувати етапи щодо розробки 

методологічного підходу до оцінки 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств. 

2. Розробити локальні й інтегральну 

моделі для оцінки інтегрального показника 

щодо формування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств. 

Опис основного матеріалу дослідження.  

Для оцінки формування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств запропоновано застосовувати 

методологічний підхід, який дозволяє 

побудувати інформаційний базис для 

прийняття управлінських рішень. 
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Для реалізації методологічного підходу 

визначені наступні етапи: 1. Побудова 

інформаційно-аналітичного забезпечення щодо 

формування інтелектуального капіталу 

будівельних підприємствах. 2. Визначення 

елементів ІК. 3.Побудова багаторівневої 

системи показників, що застосовуються для 

оцінки формування інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств. 4. Розробка 

локальних моделей для оцінки показників, що 

характеризують формування та використання 

ІК. 5. Оцінка показників, що характеризують 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств на основі 

застосування методу експертних оцінок. 

6. Побудова інтегральної моделі оцінки 

формування ІК. 7. Оцінка вагових коефіцієнтів 

шляхом застосування методу аналізу ієрархій. 

8. Визначення інтегрального показника щодо 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств. 

1. Інтерпретація отриманих результатів. 

Характеризуючи напрями реалізації 

методологічного підходу до оцінки 

формування та використання інтелектуального 

капіталу, слід вказати, що побудова 

інформаційно-аналітичного забезпечення 

здійснюється на основі 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. 

Побудова багаторівневої системи 

показників, що застосовуються для оцінки 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств 

здійснюється шляхом визначення ієрархічних 

рівнів, які характеризуються відповідними 

критеріями. 

Багаторівнева система показників 

складається із показників першого рівня, які 

формуються на основі критерії другого рівня:  

1. Людський капітал (HC): рівень впливу 

знань на формування людського капіталу 

(HC1); рівень вмінь, навичок, творчих та 

професійних здібностей робітників (HC2); 

моральні та культурні цінності будівельного 

підприємства (HC3); досвід роботи робітників 

(HC4); можливості реалізації здібностей 

робітників на будівельному підприємстві 

(HC5); рівень командної роботи (HC6); рівень 

кваліфікації (HC7); рівень компетентності 

персоналу (HC8). 

2. Інтелектуальна власність (IP): рівень 

використання комп’ютерних програм (IP1); 

рівень використання патентів, винаходів, 

моделей (IP2); питома вага експериментальних 

зв’язків на будівельному підприємстві у їх 

загальній кількості (IP3); рівень впровадження 

ноу-хау у виробничий процес (IP4). 

3. Організаційний капітал (ОС):  

ефективність функціонування організаційної 

структури (ОС1); якість корпоративного 

управління (ОС2); рівень розвитку 

корпоративної культури (ОС3); ефективність 

зовнішніх зв’язків з будівельним 

підприємством (ОС4); ефективність внутрішніх 

зв’язків на будівельному підприємстві (ОС5). 

4. Брендовий капітал (ВС): наявність 

торгової марки (ВС1); рівень використання 

торгової марки (ВС2); наявність бренду (ВС3); 

рівень використання бренду будівельного 

підприємств (ВС4); рівень використання 

авторських прав (ВС5); корпоративна репутація 

будівельного підприємства (ВС6). 

5. Ринкові активи (МА): кількість 

укладених контрактів по яких виконані 

зобов’язання  (МА1); рівень використання 

нематеріальних активів, що відносяться до 

ринкових операцій (МА2). 

6. Інвестиційно-інноваційний капітал 

(ІІС): рівень використання  інвестиційного 

капіталу, який спрямовується на формування 

та реалізацію інтелектуального капіталу для 

забезпечення розвитку будівельних 

підприємств (ІІС1); рівень використання 

інновацій, які впливають на формування та 

реалізацію інтелектуального капіталу для 

забезпечення розвитку будівельних 

підприємств (ІІС2). 

7. Соціальний капітал (SC): рівень 

соціальної відповідальності будівельного 

корпоративного підприємства  (SC1); рівень 

соціального захисту робітників будівельного 

підприємства (SC2). 

8. Рівень взаємодії стейкхолдерів із 

будівельним підприємством, що впливає на 

формування та використання інтелектуального 

капіталу (S): управлінців різного рівня (S1); 

власників будівельного підприємства (S2); 

робітників будівельного підприємства (S3); 

акціонерів (S4); внутрішніх контролюючих 

органів (S5); зовнішніх контролюючих органів 

(S6); кредитних та інших фінансових установ 

(S7); органів державного управління (S8); 

місцевих органів управління (S9); замовників 

та інвесторів (S10); забудовників та підрядників 

(S11); проектувальників (S12); постачальників 

товарно-матеріальних цінностей (S13); 

громадських та саморегулівних організаціи, 
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що функціонують у будівництві (S14); 

організацій та компаній, що забезпечують 

інформаційне забезпечення функціонування 

будівельних підприємств (S15). 

9. Інформаційне забезпечення (IS): 

наявність розробленої корпоративної 

інформаційної системи будівельного 

підприємства (IS1); можливість використання 

економічної інформації (IS2); наявність 

системи інформаційної безпеки (IS3); рівень 

ефективності функціонування системи 

інформаційної безпеки будівельного 

підприємства (IS4); рівень застосування засобів 

корпоративних комунікацій та зв’язку (IS5); 

якість та повнота технічної інформації, що 

застосовується для будівництва (IS6); якість та 

повнота проектно-кошторисної документації, 

що застосовується для реалізації будівельних 

проектів (IS7). 

Представлені показники враховують 

структурні елементи інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств, визначають 

напрями й особливості його формування та 

використання. Для визначення показників 

першого рівня будуються локальні моделі, у 

яких використовуються значення показників 

другого рівня і рангові коефіцієнти (табл. 1). 

Таблиця 1 

Локальні моделі щодо визначення показників першого рівня у системі оцінки формування 

та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств*  
Показник Локальна модель 

1 2 

Людський капітал (HC) 

НС =  

… де  – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів 

людського капіталу на відповідний узагальнюючий критерій. 

Інтелектуальна власність (IP) 
IP = , 

де 1…4 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів 

інтелектуальної власності на відповідний узагальнюючий критерій. 

Організаційний капітал (ОС) 

ОС = , 

де ... - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів 

організаційного капіталу на відповідний узагальнюючий критерій. 

Брендовий капітал (ВС) 

ВС = , 

де ... - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів 

брендового капіталу на відповідний узагальнюючий критерій. 

Ринкові активи (МА) 

МА = , 

де ,  - ранговий коефіцієнт, що визначає вплив структурних елементів 

брендового капіталу на відповідний узагальнюючий критерій. 

Інвестиційно-інноваційний 

капітал (ІІС) 

ІІС = , 

де ,  - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів 

інвестиційно-інноваційного капіталу на відповідний узагальнюючий критерій. 

Соціальний капітал (SC) 

SC = , 

де , - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів 

соціального капіталу на відповідний узагальнюючий критерій. 

Рівень взаємодії стейкхолдерів 

із будівельним підприємством, 

що впливає на формування 

інтелектуально-го капіталу (S) 

 

 

 

S = , 

де … - рангові коефіцієнти, що визначають вплив відповідної групи 

стейкхолдерів на формування та використання інтелектуального капіталу 

будівельного підприємства. 
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Продовження табл. 1 

1 2 

Інформаційне 

забезпечення (IS) 

IS = , 

де - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів 

інформаційного забезпечення на відповідний узагальнюючий критерій. 

* Розроблено автором  
 

У розроблених локальних моделях значення 

показників другого рівня та рангових 

коефіцієнтів визначаються шляхом 

застосування методу експертних оцінок на 

основі побудованої анкети.  

Для реалізації методу експертних оцінок 

здійснюється відбір та формування необхідної 

кількості експертів. 

Для отримання стандартизованої оцінки 

компонентів застосовується підхід виявлення 

“аномальних точок”, які визначають 

результати опитування експертів [9]. 

Відповідно до запропонованого підходу 

виявляються “аномальні точки” першого і 

другого роду шляхом побудови шаблону 

двомірного розсіювання й коридору регресії, 

що дозволяє встановити параметри залежно 

від думок експертів. 

Відповідно до напрямів реалізації 

методологічного підходу до оцінки 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств побудована 

відповідна інтегральна модель: 

Ііс =  к1 x HC + к2 x IP + к3 х ОС + к4 х ВС + 

к5 х МА + к6 x ІІС + к7 х SC + к8 х S +к9 х IS,  (1) 

де Ііс – інтегральний критерій формування 

та використання інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств; 

к1… к9  – вагові коефіцієнти, що 

характеризують вплив показників на 

інтегральний критерій формування та 

використання інтелектуального капіталу. 

Для оцінки вагових коефіцієнтів, що 

характеризують значення показників щодо 

інтегрального критерію, застосовується метод 

аналізу ієрархій, сутність якого полягає у 

визначенні взаємного впливу локальних 

показників, враховуючи їх значення 

відповідно до напрямів формування та 

використання інтелектуального капіталу для 

досліджених будівельних підприємств.  

Базуючись на розробленій моделі (1), 

визначається інтегральний критерій 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств, результати 

розрахунку представляються у відповідній 

таблиці. 

Інтерпретація отриманих результатів 

дозволяє визначити напрями та особливості 

формування інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств, запропонувати 

комплекс управлінських дій щодо зростання 

ефективності його використання, розробити 

організацийно-економічний механізм та 

стратегію управління. 

Узагальнюючи вище наведене, запропоно-

вана схема основних складових методологіч-

ного підходу до оцінки формування та 

використання інтелектуального капіталу 

будівельних підприємств (рис. 1). 

У представленій схемі узагальнені основні 

положення методичного підходу щодо оцінки 

формування та використання інтелектуального 

капіталу будівельних підприємств, що 

дозволило сформувати системне середовище 

для розробки обґрунтованих управлінських 

рішень на основі визначення відповідного 

інтегрального критерію. Запропонований 

підхід характеризується побудованою 

багаторівневою системою показників оцінки 

напрямів формування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств, що дає змогу сфокусувати увагу 

на визначенні його структурних елементів. 

Отже, у представленому методичному підході 

реалізовано принцип комплексності, який 

об’єднує напрями формування, оцінки, 

структурування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств. 
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Рис. 1.  Основні складові методологічного підходу щодо оцінки формування та 

використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств* 
* Розроблено автором 

 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок. Таким чином, у результаті 

дослідження розроблено методологічний 

підхід до оцінки формування та використання 

інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств, який базується на методах 

Побудова інформаційно-аналітичного забезпечення щодо формування та використання інтелектуального капіталу 

будівельних підприємствах  (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 складових 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: 

HC = 1 х HC1 + 2 х HC2 + 3 х HC3 + 3 х HC3 + 4 х HC4 + 5 х HC5 + 6 х HC6 + 7 х HC7 + 8 х HC8, 

де 1…8 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів людського капіталу на 

узагальнюючий критерій; 

IP = 1 х IP1 + 2 х IP2 + 3 х IP3 + 4 х IP4, 

де 1…4 – рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів інтелектуальної власності на 

узагальнюючий критерій; 

ОС = 1 х ОС1 + 2 х ОС2 + 3 х ОС3 + 4 х ОС4 + 5 х ОС5, 

де 1... 5 - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів організаційного капіталу на 

узагальнюючий критерій; 

ВС = 1 х ВС1 + 2 х ВС2 + 3 х ВС3 + 4 х ВС4 + 5 х ВС5 + 6  х ВС6, 

де 1... 6  - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів брендового капіталу на 

узагальнюючий критерій; 

МА = 1 х МА1, 

де 1 - ранговий коефіцієнт, що визначає вплив структурних елементів брендового капіталу на відповідний 

узагальнюючий критерій; 

ІІС = 1 х ІІС1 + 2 х ІІС2, 

де 1, 2 - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів інвестиційно-інноваційного капіталу 

на узагальнюючий критерій; 

SC = 1 х SC1 + 2 х SC2, 

де 1, 2 - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів соціального капіталу на 

узагальнюючий критерій;  

S = 1 х S1 + 2 х S2 + 2 х S2 + 3 х S3 + 4 х S4 + 5 х S5 + 6  х S6 + 7  х S7 + 8 х S8 + 9 х S9 + 10 х S10 + 11 х S11 + 12 х 

S12 + 13 х S13 + 14 х S14 + 15 х S15,  

де 1…15 - рангові коефіцієнти, що визначають вплив відповідної групи стейкхолдерів на формування та 

використання інтелектуального капіталу будівельного підприємства; 

IS = 1 х IS1 + 2 х IS2 + 3 х IS3 + 4 х IS4 + 5 х IS5 + 6 х IS6 + 7 х IS7,  

де 1…7 - рангові коефіцієнти, що визначають вплив структурних елементів інформаційного забезпечення на 

узагальнюючий критерій. 

Оцінка показників формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств 

Побудова інтегральної моделі оцінки формування та використання ІК: 

Ііс =  k1 x HC + k2 x IP + k3 х ОС + k4 х ВС + k5 х МА + k6 x ІІС + k7 х SC + k8 х S + k9 х IS,                                         

 де Ііс – інтегральний критерій формування та використання інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств; 

k1…k9 – вагові коефіцієнти, що визначають вплив оказників на інтегральний критерій формування та використання 

ІК. 

Визначення Ііс. 

Інтерпретація отриманих результатів. 
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експертних оцінок,  економетричного 

моделювання, аналізу ієрархій, виявлення 

аномальних точок та реалізується на основі 

взаємопов’язаних етапів, що дозволило 

визначити інтегральний критерій й створити 

інформаційне підґрунтя для зростання 

ефективності прийняття управлінських рішень. 

Перспективними напрямами подальших 

досліджень є: 

- реалізація методологічного підходу до 

оцінки формування та використання 

інтелектуального капіталу на будівельних 

підприємствах;  

- формування концепції управління 

інтелектуальним капіталом на будівельних 

підприємствах; 

- розробка механізмів управління 

інтелектуальним капіталом на будівельних 

підприємствах; 

- формування заходів щодо зростання 

ефективності формування та використання 

інтелектуальним капіталом на будівельних 

підприємствах; 

- розробка стратегії управління 

інтелектуальним капіталом будівельних 

підприємств. 
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