
 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 

 

1.1. Сутність та структура інтелектуального капіталу підприємства 

Наукові дослідження впливу інтелектуальних ресурсів на результати 

діяльності підприємств мають багату історію. Перші згадки про таку собі 

«нематеріальної» компоненті в складі ресурсів організації можна зустріти в 

працях класиків політекономії (В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо), працях 

К.Маркса. [66] 

Загальна тенденція розвитку інноваційних економік, що знаходяться 

під впливом інформаційної революції, характеризується новим 

співвідношенням між людським і фізичним капіталом, за яким людський 

капітал стає пріоритетом в економічному розвитку. Так, згідно з 

розрахунками Всесвітнього банку, у складі національного багатства США 

виробничі фонди (споруди та приміщення, машини й обладнання) становлять 

всього 19%, природні ресурси – 5%, людський капітал – 76%. У Західній 

Європі відповідні показники дорівнюють 23,3% і 74%; у Росії – 10,40% і 

50%. [70] 

Одні з перших дослідників у цьому напрямі Л. Едвінссон і М. Мелоун 

дотримуються досить широкого трактування інтелектуального капіталу, 

відносячи до нього фактично всі види капіталу, що не піддаються оцінкам, 

традиційним для ресурсів сучасної корпорації. На підставі досліджень у 

шведській страховій і фінансовій компанії "Скандія" ці вчені виділили у 

рамках інтелектуального капіталу "людський капітал" (human capital) і 

"структурний капітал" (structural capital). Вони підкреслюють, що кожна з 

цих форм "капіталу" породжена людськими знаннями, і саме їх сукупність 

визначає приховані джерела цінності, які наділяють компанію нетрадиційно 

високою ринковою оцінкою. Д. Даффі дає таке визначення: "Інтелектуальний 

капітал - це сукупні знання, якими володіє організація з особі своїх 
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співробітників, а також у вигляді методологій, патентів, архітектур і 

взаємозв'язків". [27] 

Сутність інтелектуального капіталу як економічної категорії 

визначається як система відносин різних економічних суб’єктів щодо 

раціонального стійкого його відтворення на основі прогресивного розвитку 

науки для конкурентоспроможного виробництва конкретних товарів, послуг, 

доходу, підвищення життєвого рівня працівників, вирішення проблеми 

нерівномірності світового та регіонального розвитку на основі 

персоніфікованих економічних інтересів суб’єктів. Інтелектуальному 

капіталу властивий більш високий ступінь розвитку порівняно з уже 

відомими функціональними формами капіталу, критерієм якого є більш 

стійкий рівень економічного зростання суспільства, ефективності його 

структур. [32] 

Більшість існуючих думок зарубіжних та вітчизняних вчених-

економістів щодо визначення інтелектуального капіталу, можна поділити на 

дві основні групи: 

1) інтелектуальний капітал ототожнюється тільки з людським 

фактором; 

2) інтелектуальний капітал – це розширена система, процеси і 

структура якої представлені пошуком оптимальної інтелектуальної 

ефективності і відносин між колегами. [82] 

Таким чином, на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення 

поняття інтелектуальний капітал. Найбільш поширені авторські визначення 

цієї категорії зібрані в таблиці 1.1. 

Підсумовуючи, можна сказати, що інтелектуальний капітал – це сума 

знань, досвід, професійна підготовка та інтуїція всіх працівників 

підприємства, установи (або держави). До цього слід додати напрацьовані 

людські зв’язки, інформацію у вигляді баз даних, комп’ютерну мережу, що 

миттєво опрацьовує і передає інформацію всім працівникам відповідної 
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структури тощо, завдяки чому вдається швидко й адекватно реагувати на 

зміни. [33] 

Таблиця 1.1.  

Визначення поняття інтелектуальний капітал за різними авторами [33] 

Автор Визначення поняття Інтелектуальний капітал 

Е. Брукінг [1] Інтелектуальний капітал – це термін для позначення 

нематеріальних активів, без яких компанія не може 

існувати, посилюючи конкурентні переваги. Складовими 

частинами є людські активи, інтелектуальна власність, 

інфраструктурні й ринкові активи. 

О. Бутнік-

Сіверський [15] 

Інтелектуальний капітал – це створений або придбаний 

інтелектуальний продукт, який має вартісну оцінку, 

об’єктивований та ідентифікований (відокремлений від 

підприємства), утримується підприємством (суб’єктом 

господарювання) з метою ймовірності одержання 

прибутку (додаткової вартості). 

М. Ескіндаров 

[110] 

Інтелектуальний капітал – це система характеристик, що 

визначають здатність людини, тобто якість робочої сили 

індивідуума, сукупного працівника підприємства, фірми, 

корпорації, країни, що створює товар, послуги, 

додатковий продукт для їх відтворення на основі 

персоніфікованого економічного інтересу кожного 

суб’єкта, їх сукупності. 

В. Іноземцев [39] Інтелектуальний капітал являє собою щось на зразок 

«колективного мозку», що акумулює наукові й 

повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність 

і накопичений досвід, спілкування й організаційну 

структуру, інформаційні мережі й імідж фірми. 
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Продовження таблиці 1.1 

О. Кендюхов [47] В інтелектуальному капіталі вбачаються інтелектуальні 

ресурси: «інтелектуальний капітал – це здатні створювати 

вартість інтелектуальні ресурси підприємства, 

представлені людським і машинним інтелектами, а також 

інтелектуальними продуктами, створеними самостійно 

або залуче- ними як засоби створення нової вартості». 

Б. Леонтьєв [62] Розглядає інтелектуальний капітал як вартість сукупності 

наявних у нього інтелектуальних активів, включаючи 

інтелектуальну власність, його природні та набуті 

інтелектуальні здібності та навички, а також накопичені 

ним бази знань і корисні відносини з іншими суб’єктами. 

О. Стрижак [92] Під інтелектуальним капіталом підприємства розуміє 

«сукупність здібностей та знань, які мають економічну 

цінність і використовуються у виробничій системі, 

орієнтована на задоволення потреб суспільства з метою 

створення інноваційного потенціалу та одержання 

доходу». 

Т. Стюарт [96] Інтелектуальний капітал – це невидимі активи, знання, 

базисна компетенція, стратегічні активи, базисні 

можливості, невловимі ресурси, організаційна пам’ять. 

В.Л. Хадсон [1] Людський інтелектуальний капітал – комбінація 

генетичної спадщини, художньої освіти, досвіду, 

ставлення до життя і бізнесу 

А. Уорд [1] Інтелектуальний капітал це сума «острівців знань», 

існуючих в межах однієї компанії  

 

У структурі інтелектуального капіталу підприємства виділяють три 

складові (рис.1.1): [25] 

• Людський капітал: знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, 

креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці та ін.; 
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• Організаційний капітал: патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні 

знаки, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна 

структура, корпоративна культура й т.п.; 

• Клієнтський капітал (споживчий (інтерфейсний)): зв'язки з 

економічними контрагентами (постачальниками, споживачами, 

посередниками, кредитно-фінансовими установами, органами влади та ін.), 

інформація про економічних контрагентів, історія взаємин з економічними 

контрагентами, торговельна марка (бренд). 

 

Рис. 1.1. Структура інтелектуального капіталу підприємства [33] 

 

Людський капітал — це сформований або розвинений у результаті 

інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, 

навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій 

чи іншій сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності 
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праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його 

власника. 

Слід звернути увагу на кілька принципових моментів, що випливають з 

цього визначення: 

- по-перше, людський капітал — це не просто сукупність зазначених 

характеристик, а саме сформований або розвинений в результаті інвестицій і 

накопичений певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій; 

- по-друге, це такий запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, 

мотивацій, який доцільно використовується для одержання корисного 

результату і сприяє зростанню продуктивності праці; 

- по-третє, використання людського капіталу закономірно приводить до 

зростання заробітків (доходів) його власника; 

- по-четверте, таке зростання доходів стимулює подальші інвестиції в 

людський капітал, що приводить до подальшого зростання заробітків. [103] 

Людський капітал, як і фізичний, створюється та накопичується 

завдяки капіталовкладенням, що потребує від інвестора значних витрат. При 

цьому людський капітал формується головним чином у результаті певних 

інвестицій у людину (в людей) і крім інвестиційних витрат потребує доброї 

волі та чималих зусиль самого «об’єкта інвестування». Серед багатьох видів 

таких інвестицій можна виділити навчання, підготовку на підприємстві, 

зміцнення здоров’я та медичне обслуговування, міграцію та пошуки 

інформації тощо. У кінцевому підсумку нагромаджуються економічні 

здібності людей, що дають змогу отримувати більші доходи. [16] 

Відповідно, людський капітал не є простою сукупністю або запасом 

різних здібностей, знань, уміння, досвіду, якими володіє людина. Важливо 

відзначити, що така сукупність, по-перше, повинна використовуватися 

людиною в процесі виробництва товарів і послуг і, по-друге, сприяти 

зростанню доходів працівника. Крім того, носіям людського капіталу для 

отримання більш високих доходів потрібно здійснювати певні вкладення в 

окремі складові елементи цього капіталу. У зв'язку з цим функціонування 
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людського капіталу пов'язане з його формуванням, накопиченням, 

використанням. 

У неокласичному підході до людського капіталу виходять з 

трактування капіталу американським економістом І. Фішером. Він вважав, 

що до капіталу відноситься все те, що може генерувати потік доходів 

протягом певного періоду часу. Тому запас благ, який накопичується і 

використовується у виробництві не одноразово, а протягом тривалого часу і 

забезпечує приріст доходу, розглядається як капітал. Відповідно до цього 

здібності людини, його знання, вміння, досвід, навички визнаються 

специфічною формою капіталу, бо вони: [2] 

• невіддільні від свого носія; 

• вимагають для свого формування витрат як від самої людини, так і 

його сім'ї, підприємства, де трудиться індивід, і суспільства в цілому; 

• мають властивість накопичуватися; 

• мають здатність "зношуватися", застарівати; 

• здатні забезпечити отримання більш високого доходу в майбутньому 

в процесі продуктивного використання. 

Структурний (організаційний) капітал виконує дві функції: 

нагромадження знань як основи діяльності, що представляє цінність для 

споживача, і прискорення руху інформації усередині компанії. До 

структурного капіталу відносяться корпоративні інформаційні системи, бази 

даних, технічне і програмне забезпечення, організаційні структури, авторські 

права, патенти, ноу-хау, ліцензії, товарні знаки, корпоративна культура. [104] 

На відміну від людського капіталу організаційний (структурний) 

капітал у цілому або його окремі частини може бути скопійований, 

відтворений, відчужений на користь іншого суб'єкта господарювання. 

Вартість структурного капіталу знаходить відображення у балансі фірми у 

вигляді статей капіталізованих витрат на науково-дослідні та 

конструкторські розробки, придбання прав інтелектуальної власності 



8 

 

 

 

(ліцензій, патентів, баз даних) тощо. Таким чином саме структурний капітал 

найбільше співвідноситься з поняттям нематеріальних активів. [55] 

Г.Л. Ступнікер визначає наступні фактори впливу на формування 

структурного капіталу та показники його вимірювання: науково-технічні 

(кількість патентів, ліцензій, наявність ноу-хау, обсяг витрат на науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи), інноваційні (вартість 

інноваційних проектів, життєвий цикл інновацій, частка нової продукції) та 

інформаційні (вартість програмних продуктів, комп’ютерної техніки, 

коефіцієнт інвестицій у нематеріальні активи) [95]. 

Організаційний капітал, на думку К.О. Бояринової, – це частина 

інтелектуального капіталу, яка стосується організації в цілому і визначає її 

матеріальні, інтелектуальні та інноваційні засоби, які працівники компанії 

використовують у своїй діяльності; цей капітал здебільшого є власністю 

компанії і може бути відносно самостійним об’єктом купівлі-продажу [12].  

І.В. Журавльова пропонує під структурним капіталом розуміти 

здатність підприємства використовувати компетентнісний капітал в 

організаційних системах, що перетворює інформацію з метою підвищення 

прибутковості та зазначає, що структурний капітал забезпечує середовище, 

яке заохочує створювати, а потім капіталізувати інформацію і знання. 

Відбувається своєрідна конвертація компетентнісного капіталу в 

структурний потік знань, інформації, спрямований від індивідуальної 

компетенції до внутрішньої структури підприємства, потім закріплюється в 

інформаційних системах інтелектуальній власності. Головними складовими 

структурного інтелектуального капіталу підприємства є не некомп’ютерне і 

програмне забезпечення, а нематеріальні бізнес-процеси, побудовані на 

підґрунті комп’ютерних систем, створенні і використанні об’єктів 

інтелектуальної власності; основним напрямом розвитку структурного 

капіталу є розроблення та постійний розвиток інформаційної моделі 

управління знаннями підприємства як моделі пізнавальних процесів 
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організації, опосередкованих бізнес-процесами (робочими операціями) і 

документами. [35]  

Таким чином, під структурним капіталом підприємства варто розуміти 

сукупність ресурсів підприємства у вигляді ноу-хау чи інших об’єктів 

інтелектуальної власності, інформаційних продуктів, програмного 

забезпечення, технологій, систем менеджменту та економічної безпеки, а 

також організаційної культури, які дозволяють здійснювати управління 

інтелектуальним капіталом підприємства для підвищення ефективності його 

діяльності.  

Використання об’єктів інтелектуальної власності підприємством є 

одним з головних інструментів інноваційного розвитку підприємства. 

Об’єкти інтелектуальної власності як складова організаційного капіталу 

включають:  

– об’єкти авторського права (твори науки, твори літератури, твори 

мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних);  

– об’єкти суміжних прав (виконання творів, фонограми і відеограми, 

програми телерадіоорганізацій);  

– об’єкти науково-технічної інформації (науково-технічна 

документація, наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції;  

– об’єкти промислової власності (винаходи; корисні моделі; 

промислові зразки; топографії інтегральних мікросхем; секретні об’єкти: 

об’єкти промислової власності, що становлять державну таємницю; 

– засоби індивідуалізації (суб’єктів, товарів і послуг) (зазначення 

походження товарів (назва місця чи географічне зазначення походження 

товару); доменні імена, товарні знаки та фірмові найменування входять до 

складу споживчого капіталу підприємства у структурі його інтелектуального 

капіталу);  

– ноу-хау (комерційні секрети; технічна документація; творчі розробки; 

системи організації виробництва, маркетингу, управління якістю продукції, 
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кадрами, фінансами, політикою капіталовкладень; виробничо-комерційний 

досвід організації виробництва, маркетингу і навчання персоналу). [12] 

Структурний капітал – за визначенням – складається із внутрішніх 

надбань колективу. Будь-який колектив завжди є не просто механічною 

сумою окремих індивідуальних людських особистостей, це є новоутворення, 

важливою характеристикою якого стає система взаємовідносин. Цей 

нематеріальний, не уречевлений елемент завжди з’являється там, де люди 

об’єднуються в групу для вирішення будь-яких проблем (сімейних, 

виробничих, політичних, культурних тощо) – дух спільності. [55] 

Споживчий капітал (його ще називають клієнтським, або капіталом 

відносин) - це в першу чергу зв'язки підприємства з споживачами його 

продукції, засновані на історії взаємин, на нагромадженні і постійному 

відновленні інформації про клієнтів. Суть цих зв'язків передається через 

відносини з споживачами, постачальниками, конкурентами, місцевими 

співтовариствами, а також через бренди, торгові марки, імідж організації. 

Останніми роками в усьому світі особлива увага приділяється 

формуванню і використанню споживчого капіталу. Цей інтерес виявляється в 

численних дослідженнях з маркетингу і public relations, у створенні 

спеціальних управлінських технологій, інформаційних засобів, спрямованих 

на оптимізацію взаємодій зі споживачем продукції, у пошуку методів і 

підходів, що дозволяють краще розуміти потреби клієнтів, шукати 

нереалізовані можливості в обслуговуванні і на цій основі розвивати 

подальші відносини з ними. [96] 

У сучасних наукових дослідженнях для означення споживчого капіталу 

використовують також термін «релятивний капітал», який охоплює 

відносини фірми не лише з покупцями її продукції, а й з інвесторами, 

постачальниками, акціонерами, органами влади тощо. Таким чином, 

споживчий капітал підприємства являє собою сукупність відносин 

підприємства із зовнішнім середовищем та його представлення у ньому за 
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допомогою ділової репутації та брендів, які сприяють підвищенню 

прибутковості організації та отриманню конкурентних переваг.[56]  

Ділова репутація є своєрідним кредитом довіри, джерелом ставлення 

споживачів продукції (послуги) до фірми (організації) – її виробника. Адже 

інтереси, вимоги сучасного споживача не обмежуються лише якістю, 

функціональною надійністю або ціною товару (послуги). Вони стосуються 

також суспільного визнання, соціального обличчя фірми (організації), 

підтверджених реальними справами перед громадськістю. Тому провідні 

фірми (організації) аналізують ці фактори і вкладають значні кошти в їх 

створення і підтримку, бо в ринкових умовах репутація та інші нематеріальні 

активи складають значну частину комерційної вартості фірми 

(організації). [56] 

У науковій літературі ділову репутацію дуже часто ототожнюють з 

іміджем та гудвілом. Дійсно, поняття «репутація», «імідж» і «гудвіл» є 

близькими, однак, характеризуються суттєвими відмінностями. Зокрема, 

вважається, що імідж є емоційним сприйняттям фірми її клієнтами, 

контрагентами, іншими учасниками ринку. Імідж є унікальною 

характеристикою фірми, що притаманна лише цій організації, а тому важко 

піддається формалізації. Тоді як репутація – це певним чином формалізоване 

сприйняття характеристик, переваг та недоліків конкретної організації у 

бізнес-середовищі, що стимулює клієнтів віддавати перевагу саме її 

продукції, а в кінцевому підсумку, підвищувати рівень доходів компанії. 

Саме така особливість ділової репутації, що виявляється у її здатності 

впливати на фінансові показники фірми втілюється у понятті «гудвіл» – 

грошовій вартості репутації як нематеріального активу організації [8]. 

Щодо структури споживчого капіталу, то тут також немає єдиного 

підходу. Більшість науковців однозначно відносять до нього торгівельну 

марку (бренд), репутацію підприємства, імідж. Крім цього, важливими 

елементами є також інформація про клієнтів, обсяги замовлень, наявність 

постійних клієнтів, канали збуту. Відповідно до концепції С.М. Ілляшенка, 
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сюди також належать система комунікацій, історія відносин з контрагентами 

та їх мотивація, орієнтованість на довготривалі відносини з 

контрагентами [40]. 

Формування позитивної репутації — необхідна умова досягнення 

тривалого і стійкого розвитку підприємства. Ділова репутація стає важливим 

засобом зміцнення її позицій, оскільки забезпечує додаткові конкурентні 

переваги на ринках праці, капіталу, ресурсів, цінних паперів. Висока стійка 

репутація не тільки полегшує доступ до різних ресурсів (кредитних, 

матеріальних, фінансових і т.д.), але і забезпечує надійний захист інтересів 

організації в зовнішньому середовищі. Ось з яких причин діловій репутації 

належить визначальне місце у структурі споживчого капіталу 

підприємства. [56] 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання 

конкурентоспроможність підприємства все більше залежить від ефективного 

використання унікальних за своєю природою факторів нематеріального 

характеру — таких, як знання й уміння співробітників, професійна 

кваліфікація, патенти, права на дизайн і торгові марки, ділова репутація, 

відносини із споживачами та партнерами, структура управління, 

інформаційні технології тощо, — поєднуваних у категорію «інтелектуальний 

капітал». 

 

 

 

1.2. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства 

В сучасних ринкових умовах ведення економічної діяльності створення 

ефективно діючої системи управління інтелектуальним капіталом є 

надзвичайно важливою задачею для менеджменту підприємства. Можна 

виділити три основні елементи цієї системи управління: управління 

знаннями, управління людським капіталом, організаційна культура. Від 
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функціонування цих складових залежить ефективність створюваної системи 

та конкурентоспроможність підприємства загалом (Рис.1.2). 

 

Рис. 1.2. Елементи системи управління інтелектуальним капіталом 

підприємства 

 

Управління знаннями - це систематичний процес ідентифікації, 

використання та передачі інформації, знань, які люди можуть створювати, 

удосконалювати і застосовувати. Це процес, в ході якого організація генерує 

знання, накопичує їх і використовує для отримання конкурентних переваг. 

Ключовий момент в управлінні знаннями - створення зв'язків між людьми, 

що знають необхідні рецепти і володіють необхідними компетенціями та 

досвідом. Система управління знаннями включає в себе управління базами 

знань і технологіями, на основі яких вони реалізуються. Вона націлена на 

накопичення, документальне оформлення і раціональне використання знань. 

Цей елемент створює і систематизує пам'ять організації. [3] 

Метою є розроблення засад системи управління продукуванням, 

накопиченням і комерціалізацією актуальних знань як основи інноваційного 

розвитку підприємства. Основні завдання:  

Управління інтелектуальним капіталом 

Управління знаннями 
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- визначити і систематизувати види знань, які дозволяють обрати 

ефективні стратегії інноваційного зростання підприємства;  

- виконати систематизацію стратегій інноваційного розвитку залежно 

від ступеня новизни для галузі продуктових інновацій, а також типу 

інноваційного бізнесу підприємства;  

- розробити підхід до забезпечення узгодженої взаємодії знань різних 

видів в процесі управління інноваційним розвитком підприємства;  

- розробити засади формування системи управління знаннями 

підприємства [41] 

Управління знаннями включає в себе наступні компоненти: 

• стимулювання приросту знань; 

• відбір і акумулювання значущих відомостей з зовнішніх по 

відношенню до даної організації джерел; 

• збереження, класифікація, трансформація, забезпечення доступності 

знань; 

• поширення знань та обмін ними, у тому числі в рамках організації; 

• використання знань в ділових процесах, у тому числі при прийнятті 

рішень; 

• втілення знань в продуктах, послугах, документах, базах даних і 

програмному забезпеченні; 

• оцінка знань, вимірювання і використання нематеріальних активів 

організації; 

• захист знань. [23] 

Управління знаннями це процес, який забезпечує синергетичне 

взаємодія обробки інформації та даних за допомогою інформаційних 

технологій, а також інноваційну активність працівників. Управління 

знаннями дає єдиний інтегруючий підхід до використання нових 

управлінських, маркетингових та інформаційних технологій, інноваційної 

активності та творчості людей. 
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Світова практика свідчить, що саме економіка знань стає потужним 

імпульсом прискорення технологічного розвитку, підвищення наукоємності 

та конкурентоспроможності продукції, сприяє диверсифікації діяльності. 

Звідси випливають нові вимоги до управління. Знання стають все більш 

доступними і вузькоспеціалізованими. Наочний прояв цієї тенденції - 

збільшення числа пошукових систем, що дають можливість моментально 

знайти потрібну інформацію. 

Формування стратегії компаній ґрунтується на нові функції управління, 

які включають акумулювання інтелектуального капіталу, виявлення та 

поширення наявної інформації і досвіду, створення передумов для передачі і 

засвоєння знань. Процес управління знаннями означає специфічну діяльність 

з виявлення, відбору, синтезу, зберігання і розповсюдження реальних знань в 

організації. Принципове значення має створення інтерактивного навчального 

оточення, яке дозволяє постійно обмінюватися інформацією і 

використовувати всі можливості для засвоєння нових знань. Будь-які 

організації, здатні швидко і легко поширювати свою інформацію через 

існуючу у них інфраструктуру, можуть управляти запасами своїх знань, 

укладених в паперові або електронні документи, бази даних, повідомлення 

електронної пошти, текстові файли, зображення і відеофрагменти, отримані з 

будь-яких джерел інформації. 

Для успішного здійснення управління знаннями необхідні: 

• хороша технологічна інфраструктура, що дозволяє за допомогою 

комунікацій ефективно переносити і поширювати знання; 

• висока організаційна культура, сприяюча переносу знань від одного 

працівника і підрозділи до інших; 

• безперервне та кваліфіковане навчання персоналу. Управління 

знаннями для кожної організації дає можливість: 

• швидше відповідати на вимоги клієнтів за допомогою більш 

ефективних інноваційних рішень і перешкоджати тому, щоб клієнти шукали 

ці рішення у конкурентів; 
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• швидше втілювати інновації в продукти, щоб поставити їх клієнтам; 

• використовувати інтелектуальні активи партнерів, здійснюючи 

спільну технічну, функціональну, галузеву експертизу; 

• прискорювати навчання персоналу і передачу йому навичок; 

• економити ресурси за рахунок повторного використання одного разу 

знайдених рішень. [23] 

Управління людським капіталом – наявним у персоналу підприємства  

запасом здоров’я, знань, навичок, досвіду, мотивації, його продуктивні 

здатності, психологічні, культурні, світоглядні, соціальні властивості, які 

використовуються у діяльності підприємства з метою отримання більш 

високого результату. [36] 

Цінність людини зростає, і, люди вже розглядаються не як кадри, а як 

людські ресурси. У результаті на зміну системи управління кадрами прийшла 

система управління людським капіталом, яка відіграє важливу роль у 

забезпеченні умов конкурентоспроможності і довгострокового розвитку 

підприємства. Дана система заснована на концепції людських ресурсів, що 

визнає необхідність капіталовкладень у формування і розвиток людських 

ресурсів. [70] 

Процес формування людського капіталу здійснюється впродовж 

тривалого періоду утримання, виховання та навчання особи до початку 

трудової діяльності. Протягом трудової діяльності працівника людський 

капітал не тільки не зношується, але й збагачується шляхом набуття 

практичного досвіду, підвищення кваліфікації, що здебільшого відбувається 

в першій половині трудового періоду. Усвідомлення значення безперервного 

навчання протягом трудового життя є необхідним елементом прогресу 

суспільства та створення багатства нації, тобто процесу формування 

людського капіталу. [36] 

Механізм формування людського капіталу підприємства реалізовується 

за рахунок інвестиційні у людський капітал. Інвестиції в людський капітал – 

це всі вкладення в розвиток трудових ресурсів, які пов’язані з суттєвими 
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затратами, та що призводять до позитивних змін окремих його складових або 

до рівномірного розвитку складових людського капіталу на усіх рівнях, що 

сприяє вдосконаленню інтелектуального та професійного росту індивіда та 

зростанню національного доходу (або доходу підприємства). [73] 

Найчастіше, інвестиції в людський капітал, поділяють на три основні 

групи. До першої групи відносять витрати на освіту. Це вартість загальної і 

спеціальної освіти, формальна і неформальна освіта, витрати на навчання за 

місцем роботи. До другої групи відносять витрати на охорону здоров’я: 

фізичне і психічне здоров’я людини. До них входять витрати на 

профілактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, 

покращення житлових умов. До третьої групи – витрати на мобільність, 

завдяки яким здійснюється міграція людини з місця з низькою 

продуктивністю праці в місця з відносно високою, долається безробіття. 

Ефективність управління людським капіталом досягається на основі 

стандартів відповідності працівника посаді. У випадку, якщо фахівець 

відповідно до стандартів не відповідає займаній посаді, він самостійно 

обирає шляхи професійного зростання та чітко дотримується їх. У випадку, 

якщо компетентність фахівця протягом тривалого періоду не зросла, його 

буде усунуто з посади. Щоб усунення з посади спеціаліста не шкодило 

технологічному процесу, на основі інформації наданої у особистих картках 

створюється стратегія розвитку персоналу на перспективу, у якій має бути 

місце для підготовки резервних спеціалістів. [74] 

Управління організаційною культурою розуміється як цілеспрямований 

вплив на цінності людей з метою зміни їх поведінки на догоду вищому 

керівництву організації може бути здійснено двома базовими методами: 

• прямим впливом (активна пропаганда своїх ідей, звільнення 

незгодних, вплив особистим прикладом); 

• непрямим впливом (несподіване, навіть приховане, заохочення 

бажаної поведінки, зміна матеріальних і символічних аспектів організаційної 

культури). [68] 
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Використання даних методів можна проілюструвати на прикладі 

досить типового російського підприємства N, яке знаходилося в глибокій 

кризі всю першу половину 1990-х рр., Практично не працювало і отримало 

шанс на відродження після кризи 1998 р в рамках економічного процесу 

імпортозаміщення. Підприємство повинне було почати працювати в нових 

умовах, не маючи реального досвіду ринкового функціонування. Люди 

пам'ятали, як вони працювали в рамках планового господарства і 

соціалістичної трудової культури, пам'ятали неробство і апатію початку 

реформ, але не знали, як слід працювати в умовах, що змінилися. Від них 

вимагалося системна зміна організаційної поведінки. Деякі аспекти даних 

змін виявлялися надзвичайно болючими. Люди повинні були змиритися з 

нелімітованою робочим днем для якнайшвидшого виконання замовлень і 

підтримки хороших відносин з клієнтами. Крім того, великому числу людей 

довелося їздити у відрядження - шукати замовників, знаходити кращі 

комплектуючі, вести переговори з самими різними організаціями. [87]  

Неоплачувана понаднормова робота і часті відрядження є начебто 

дрібними побутовими змінами, але ці зміни грунтуються на зміні 

менталітету, визначеного культурними цінностями. Якщо працівники досить 

інтелектуально розвинені, а керівники користуються серйозним повагою в 

колективі, вони можуть безпосередньо звернутися до працівників, пояснити, 

чому сьогодні просто необхідно затримуватися на роботі і їздити по інших 

містах. Така активна пропаганда може здобути дію, хоча значній кількості 

людей доведеться поступитися звичним поведінкою, може бути, в чомусь 

переламати себе. Але дуже ймовірно, що виникне і опір. Працівники будуть 

говорити про порушення законодавства, і ніякі посилання на зарубіжні 

компанії - зокрема на "Кока-Колу", - де люди працюють по 10-12 годин, не 

вплинуть. Матері-одиначки почнуть говорити про те, що їм немає з ким 

залишити дітей. До них приєднаються ті, хто просто не мислить собі 

приходити додому досить пізно. Може з'ясуватися, що більшість людей не 
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може їздити у відрядження в силу проблем зі здоров'ям, боязні літати на 

літаках і т.п. [6] 

У подібних випадках можуть бути застосовані більш жорсткі методи 

прямого впливу. Носіями цінностей є конкретні люди, і якщо їх цінності 

відверто суперечать завданням організації, від таких людей необхідно 

позбавлятися. У даному випадку мова не йде про звільнення недбайливих і 

некваліфікованих працівників. Ці люди можуть чудово працювати; більше 

того, в іншій організації з іншими цінностями вони можуть стати лідерами. 

Так, у більшості державних установ пунктуальні люди, звиклі працювати "від 

сих і до цих", як правило, виявляються на своєму місці. Можливо, на інших 

підприємствах не стоїть так гостро проблема постійних роз'їздів, і люди, що 

не мислячі себе поза "осілого" способу життя, також знайдуть тут собі 

застосування. Проте в рамках даної конкретної організації, де вони сьогодні 

працюють, їх невдоволення, їх цілком логічна аргументація, їх звички і 

традиції не дають можливості провести зміни корпоративних цінностей. З 

такими людьми (як правило, кількома найбільш активними у пропаганді 

своїх переконань) доведеться розлучитися. [6] 

Процеси управління організаційною культурою слід ідентифікувати 

щодо новоствореної та вже існуючої організації. Зважаючи на тип організації 

(новостворена чи існуюча), на процес формування її організаційної культури 

впливають певні чинники. Відомою є така їх класифікація: – Первинні 

чинники: система цінностей і вірувань, які підтримуються вищим 

керівництвом; реакція керівництва на критичні ситуації, що виникають в 

організації; лідерство і стиль поведінки керівників; система мотивації 

співробітників; критеріальна база відбору, призначення, просування і 

звільнення з організації. – Вторинні чинники: організаційна структура 

організації, рівень делегування повноважень; система передачі інформації й 

організаційні процедури; зовнішній і внутрішній дизайн приміщення, в якому 

розміщується організація; міфи й історії про важливі події та ключові особи в 
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організації; формалізовані положення про філософію і цілі існування 

організації [109]. 

Слід також звернути увагу на те, що при розумінні управління 

організаційної культурою як цілеспрямованого впливу на неї для зміни 

цінностей в напрямку, бажаному для керівництва, консервативні елементи 

все ж можуть виявитися сильніше. Сама організаційна культура є відносно 

консервативної складової організаційного середовища в порівнянні з 

технологією, маркетингом, персоналом та ін. Культурні цінності повинні 

розділятися безліччю людей, а консервативні настрої завжди легше 

поширюються в масах, ніж свідоме бажання щось змінити. Традиція являє 

собою базовий механізм управління соціальною поведінкою. Коли люди 

збираються разом, їх індивідуальний консерватизм отримує серйозну опору в 

їх спілкуванні один з одним. Консерватизм виявляється зрозумілим і 

доказовим на відміну від пропаганди змін. [91] 

Варто зазначити, що зміна організаційної культури може призвести до 

опору з боку працівників через побоювання втрати ними захищеності та 

стабільності. Для ефективного управління організаційною культурою та 

подолання можливого опору керівникам необхідно об’єктивно оцінити всі 

обставини, які супроводжуватимуть процес її зміни, постійно проводити 

роз’яснювальну роботу серед працівників, надаючи цьому процесу 

максимальної «прозорості», якомога ширше залучати персонал підприємства 

до обговорення можливих проблем і пошуку шляхів їх вирішення, 

реалізовувати необхідні кадрові рішення (дуже важливо, щоб вони, на думку 

працівників, були «справедливими»), а за необхідності застосовувати 

приховані та явні заходи примусу тощо. [68] 

На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства інтелектуальний 

капітал - основна цінність організації і вирішальний фактор в конкурентній 

боротьбі. Оцінка, накопичення і розвиток інтелектуального капіталу і, 

головне, управління ним для досягнення цілей організації стали нагальним 

завданням для провідних світових компаній. 
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1.3. Методи оцінки інтелектуального капіталу 

Управління інтелектуальним капіталом, а також оцінку його 

ефективності не можливо провести без його виміру, що є дуже складним 

завданням. Інтелектуальний капітал компанії на пряму пов’язаний з видом 

діяльності, конкурентним середовищем, історією та культурою певної 

організації. Так як це дуже індивідуальна категорія, для кожної організації 

має бути створена власна  модель, і техніка оцінки капіталу. [82] 

У тематичній літературі, а також у практиці багато компаній роблять 

спроби визначити вартість їхнього інтелектуального капіталу. Цього 

вимагають як інвестори так і партнери. За часту прийняті ними рішення 

мають більш інтуїтивний ніж економічно-обґрунтований характер. 

Недостатність релевантної оцінки призводить до різного рівня спекуляцій на 

ринку інтелектуального капіталу. Це стосується особливо компаній, які 

займаються дослідницькою діяльністю. [82] 

Для оцінки структурних інтелектуальних фондів можна 

використовувати два види даних: накопичені запаси корпоративних знань і 

організаційна ефективність підприємства, що показує, в якому ступені його 

організація стимулює, а не гальмує роботу підприємства. 

Оцінка запасів знань. Структурний капітал існує в найрізноманітніших 

формах і проявляє себе на різних підприємствах по-різному. Патенти, 

винаходи, описи виробничих процесів, торгові марки, авторські права мають 

певні форми свого уявлення, а також відповідно до техніко-економічним 

обґрунтуванням - юридично оформлені оціночні характеристики. Поряд з 

перерахованими інтелектуальними фондами підприємство може мати і інші 

інтелектуальні активи, нематеріальні структурні цінності. [85] 

Ціна організаційного ресурсу підприємства. Управлінський капітал – 

одна з найбільш важливіших і перспективних складових інтелектуального 

капіталу підприємства. Оцінити роль і вплив організаційної структури 

підприємства, його так званого адміністративно-управлінського персоналу на 
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створення доданої вартості - досить складне завдання. Багато операцій, 

управлінські процедури носять рутинний характер (оформлення контрактів, 

замовлень, накладних, збір і обробка інформації, звітність та інша подібна 

діяльність). Вони не виступають в ролі товару, проте потребують значних 

витрат на їх здійснення. Об'єктивних критеріїв для визначення цінності таких 

операцій не існує. Але деякі компанії (Hewlett-Packard, наприклад), продають 

свої послуги з реорганізації інших підприємства, користуються методикою 

Хаусела-Канівського, яка за непрямими ознаками дозволяє дізнатися, 

наскільки ефективно підприємство користується нематеріальними 

інтелектуальними фондами з метою власного самовдосконалення і 

самоорганізації. [97] 

У тематичній літературі, а також у практиці багато компаній роблять 

спроби визначити вартість їхнього інтелектуального капіталу. Цього 

вимагають як інвестори так і партнери. За часту прийняті ними рішення 

мають більш інтуїтивний ніж економічно-обґрунтований характер. 

Недостатність релевантної оцінки призводить до різного рівня спекуляцій на 

ринку інтелектуального капіталу. Це стосується особливо компаній, які 

займаються дослідницькою діяльністю. [99] 

Результати попередніх досліджень пропонують багато методів 

вимірювання інтелектуального капіталу. Одна з найбільш популярніших 

класифікацій поділяє ці методи на дві групи: синтетичні і аналітичні. 

Найпростіший, синтетичний метод вимірювання капіталу – це 

знаходження різниці між ринковою вартістю компанії та її обліковою 

вартістю. Цей метод оснований на припущені, що ринкова ціна акцій завжди 

відображає реальну вартість компанії і випадкові фактори не мають жодного 

впливу на її реальну вартість. [101] 

В той же час на практиці часто зустрічається ситуація, коли реальна 

вартість або недооцінена або переоцінена. Недоліком цього методу є висока 

чутливість вартості інтелектуального капіталу компанії до змін в 

економічному просторі. Даний факт, не зважаючи на всю простоту методу, 
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обмежує його використання в оцінці капіталу. Також варто звернути увагу 

на  індекс Тобіна (q), який є відношенням ринкової вартості компанії, до 

вартості відтворюваного власного капіталу. Якщо витрати на власний капітал 

нижчі ринкової вартості компанії то інвестори (власники) отримають 

більший прибуток на залучений капітал ніж зазвичай. Хоча структура даного 

показника проста, його знаходження є дуже трудомістким. Цей індекс 

дозволяє визначити додаткову  вартість завдяки інтелектуальному капіталу. 

Однак необхідно пам’ятати, що результат вимірювання залежить від 

коливань цін на акції спричинену тимчасовими чинниками. [59] 

Тестування цього показника дозволяє відстежувати зміни в 

інтелектуальному капіталі конкретного підприємства. Систематичне 

зростання даного показника свідчить про значну роль інтелектуального 

капіталу у створенні цінності для власників у той час як його зниження 

вказує на  ефективність використання матеріальних активів. [86] 

Одним з найбільш відомих аналітичних методів є так званий «Skandia 

Navigator». Компанія Skandia AFS була першою, що зробила 

спробу  обчислити інтелектуальний капітал. Це було пов’язано з інтересами 

акціонерів до можливості перевищення фондової вартості акції компанії над 

обліковою вартістю. 

Даний показник охоплює п’ять напрямків діяльності компанії: 

фінансову, клієнтську, виробничу, розвиток людських ресурсів та розвиток 

компанії. Для кожного напрямку пропонується використання певного набору 

показників. Завдяки  ідентифікації та складанню звітів про різні напрямки 

діяльності, даний метод дозволяє отримати комплексну уяву про 

нематеріальні активи. З іншого боку даний метод не є універсальним, тому 

вибір показників повинен складатись в індивідуальному порядку. [82] 

Інший метод  був запропонований К.-Е. Свейбі у 1997 році для потреб 

моніторингу нематеріальних активів. Цей метод заснований на припущені, 

що єдиним джерелом отримання прибутку є людський капітал, зусилля якого 

відображаються у структурі внутрішніх і зовнішніх ресурсів організації. 
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Набір  показників що використовується в даному методі поділяється на три 

групи: внутрішно-структурні показники, зовнішньо-структурні показники та 

індивідуальні компетентнісні показники. В кожній з груп є показники, що 

стосуються зростання, регенерації, ефективності та стабільності організації. 

Вибір даних показників в значній мірі заснований на суб’єктивних думках 

аналітиків. Тому оцінка, що проводиться за допомогою цього методу не може 

бути об’єктивною, адже можна обрати лише  ті показник, які будуть 

вигідними певному колу зацікавлених осіб чи організацій. [82] 

Для оцінювання відносної величини формування інтелектуального 

капіталу пропонується використовувати 2 показники, розрахунок яких 

базується на обчисленому значенні інтелектуального капіталу. 

- Рівень інтелектуалізації активів (%), який являє собою частку ІК у 

складі активів та розраховується у такий спосіб: 

 

    
                       

                              
                                     (1.1) 

 

Цей аналітичний показник дозволяє оцінити відносну величину 

формування 

ІК порівняно з обсягом активів досліджених підприємств. 

- Коефіцієнт інтелектуального зростання власного капіталу (КІЗВК), 

який демонструє ступінь підвищення балансової оцінки власного капіталу 

підприємства за рахунок формування інтелектуального капіталу. Його 

розрахунок здійснюється у такий спосіб: 

 

      
                                                          

                                  
*100%      (1.2) 

 

Цей аналітичний показник дозволяє оцінити відносну величину 

формування інтелектуального капіталу порівняно з обсягом власного 
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капіталу та є вагомим індикатором ефективності інвестування в оцінюване 

підприємство.[65] 

Людський капітал є засобом вартісного виміру саме сукупності знань, 

навичок, досвіду та компетенції, якими володіє персонал підприємства, 

спроможний до інноваційних (технологічних та управлінських) нововведень. 

З урахуванням даного допущення стає можливим визначення періоду 

включення людського капіталу до складу інтелектуального капіталу. Він 

може бути розрахований як термін дії контрактів, які було укладено з 

найманим персоналом, і є умовно гарантованим періодом, протягом якого 

підприємство може задіяти у виробничо-господарській діяльності даний вид 

капіталу. Разом з тим, необхідно зазначити, що основна відмінність 

між  людським та фізичним капіталом полягає в тому, що людський капітал 

не може бути об’єктом купівлі-продажу, тому на ринку праці за його 

використання встановлюється «рента» у вигляді заробітної платні. [40] 

Більш того, маємо підстави стверджувати, що при формуванні 

людської складової ІК діє ринковий механізм, за рахунок якого 

перерозподіляється частина доданої вартості, забезпечуючи при цьому 

підвищення норми прибутку на підприємстві. Проявом вторинного ефекту, 

який підвищує капіталізацію підприємства, є використання 

висококваліфікованого персоналу і передових технологій, яке в цілому 

забезпечує одержання інтелектуальної ренти. Наявність такої ренти у 

промислових підприємств свідчить про їх високоефективну господарську 

діяльність [105]. 

Ринкову складову ІК підприємства пропонується вимірювати на основі 

величини його управлінського гудвілу,  який, на відміну від бухгалтерського, 

утворюється не в момент продажу компанії, а в процесі реалізації 

конкурентоспроможної продукції діючого підприємства. Відносини 

підприємства із зовнішнім середовищем і його ключовою складовою – 

клієнтами – можуть виступати ринковим капіталом, який в якості ділової 

репутації підприємства часто ототожнюється з гудвілом. У більшості 
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випадків гудвіл оцінюється при операції купівлі-продажу підприємства, але в 

такому випадку вартість гудвілу, як правило, має величину, що формується 

як кінцевий результат цієї процедури. Проте, оцінка гудвілу повинна 

здійснюватися безпосередньо в процесі управління вартістю 

інтелектуального капіталу підприємства, бо таким чином підвищується 

якість управлінських рішень, прийнятих до моменту його продажу. [94] 

Вимірювання цінності, що мають інтелектуальні активи підприємства, 

проводиться з метою визначення їх впливу на величину інтелектуального 

капіталу, подальшого управління ними у поєднанні з іншими ресурсами – і 

фінансовими, і матеріальними. Все це вимагає створення на підприємстві 

системи управління інтелектуальним капіталом, тому подальші дослідження 

стосовно функціонування ІК промислового підприємства повинні 

здійснюватися у напрямку розробки механізму економічної діагностики 

інтелектуального капіталу, методи якої істотно доповнюють традиційну 

методологію економічного аналізу.[93] 

При проведенні діагностики комплексний аналіз супроводжується 

експертними оцінками вартості не лише наявних, а і потенційних ресурсів, 

проведенням їх порівняльної характеристики, врахуванням впливу зовнішніх 

і внутрішніх факторів, що особливо актуально в умовах нестабільності, 

невизначеності та змінності ринкового середовища в Україні. В процесі 

діагностики проводиться розпізнавання стану об’єкта за прямими та 

непрямими ознаками. Конкурентоспроможність підприємства обумовлена 

групою чинників, під впливом яких воно отримує вищу норму прибутку на 

вкладений капітал, ніж у підприємств аналогічної галузі, тобто потенційних 

конкурентів. Більшість показників конкурентоспроможності у вартісному 

виразі не відображаються в бухгалтерському обліку, оскільки вони не 

являються активами у традиційному розумінні цієї категорії. У зв’язку з цим 

особливої актуальності набуває визначення економічної діагностики як 

процесу оцінку стану економічних об’єктів в умовах неповної інформації 

[86]. 
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Інтегральна оцінка інтелектуального капіталу підприємства 

ґрунтується на виборі інструментарію оцінки. Існуючі методики, що 

дозволяють  визначити величину інтелектуального капіталу підприємства, 

мають в основному стратегічне спрямування. Найбільш відомий фінансовий 

підхід до встановлення розміру інтелектуального капіталу, створеного на 

підприємстві, запропонований американським вченим Д. Тобіном [59].  

Наявність інтелектуального капіталу встановлюється шляхом 

зіставлення ринкової вартості акціонерного капіталу і балансової вартості 

активів. Високе значення коефіцієнта q відповідає значній величині 

інтелектуального капіталу у порівнянні з фізичним капіталом і свідчить про 

здатність підприємства отримувати вищий прибуток завдяки тому, що воно 

має переваги нефінансового характеру, які й є проявом наявності в 

підприємства інтелектуального капіталу. [59] 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 

ТОВ «ТЕТА» 

 

 

 

2.1. Організаційно-економічна та управлінська характеристика 

телекомунікаційного підприємства 

Загальна характеристика підприємства. 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ТЕТА» є 

телекомунікаційним підприємством. Юридична адреса: м. Київ, вулиця 

Антонова, будинок 5, офіс 714. 

Керівник підприємства – Мітусов В. О. 

Основна діяльність підприємства – технічні випробування та 

дослідження у телекомунікаційній галузі. 

ТОВ «ТЕТА» засноване на колективній формі власності. Діяльністю 

підприємства управляє його засновник – генеральний директор та рада ТОВ. 

ТОВ «ТЕТА»  діє на підставі Статуту. Статут затверджено 

засновниками, зареєстрований місцевими органами влади. Він має право на 

власну печатку і розрахунковий рахунок у банку. 

ТОВ «ТЕТА» діє на підставі установчого договору. Підприємство є 

юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ). 

Установчий договір підприємства. 

Установчий договір – договір між засновниками про створення 

юридичної особи. В установчому договорі засновники зобов'язуються 

створити юридичну особу, визначають порядок спільної діяльності з його 

створення, умови передачі йому свого майна та участі в його діяльності, а 

також умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, 

управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників з її складу. 
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Рішення про створення нового підприємства приймає власник капіталу.   

На першому етапі капітал потрібен для будівництва та організації 

підприємства, закупівлі необхідної сировини і матеріалів, обладнання, найму 

робочої сили.  

   На базі первинних капітальних вкладень, витрачених або призначених 

на вказані цілі, утворюється статутний капітал підприємства. 

Збільшення статутного капіталу відбувається за рахунок прибутку, що 

залишається на підприємстві для розвитку виробництва, а в окремих 

випадках - за рахунок асигнувань з бюджету. Крім того, підприємство може 

отримати кошти за рахунок випуску і продажу акцій та інших цінних паперів, 

а також отримати кредити, що погашаються в наслідок з прибутку. Додаткові 

кошти можуть бути отримані також від продажу зайвого майна. 

Збір учасників вирішує питання про розподіл чистого прибутку. 

Частина цього прибутку може спрямовуватися на виробничий і соціальний 

розвиток суспільства. Визначається частка прибутку на виплату відсотків за 

облігаціями.  

Виробляються відрахування до резервного і спеціальних фондів. Рада 

засновників виходячи з фінансового стану суспільства, його 

конкурентоспроможності продукції і перспектив розвитку ухвалює рішення 

про конкретний співвідношенні розмірів чистого прибутку, що розподіляється 

за вказаним напрямком. 

Директор ТОВ «ТЕТА» разом з його засновниками є власниками 

статутного капіталу. Рада засновників вирішує питання про розподіл чистого 

прибутку. За рахунок залучення додаткових грошових коштів, підприємство 

збільшує свої основні й оборотні фонди, нарощує випуск продукції, поліпшує 

її якість, збільшує дохід. 

Основні напрямки діяльності підприємства: 

 технічні випробування та дослідження; 

 регулювання та сприяння ефективному веденню економічної 

діяльності; 
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 ремонт обладнання зв’язку; 

 консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

 дослідження і розробка  у сфері технічних наук; 

 технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.  

Основними видами робіт підприємства є: 

 роботи з науково-технічної діяльності (розроблення нормативних 

документів, інструкцій, стандартів); 

 проведення робіт з оцінювання відповідності продукції вимогам 

нормативних документів, що є чинними в Україні; 

 проведення робіт з сертифікації. 

Діяльність з оцінювання відповідності і проведення робіт з сертифікації 

здійснюється згідно сфери акредитації. 

Організаційна структура підприємства наведена на рис. 2.1.  

 

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ «ТЕТА». 
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Штатний розклад підприємства. ТОВ «ТЕТА» має штат із 46 

працівників. Відповідно до статті 63 Господарського кодексу України та 

критеріїв, визначених Єврокомісією, дане підприємство належать до групи 

«малих та середніх підприємств».  

Основні структурні підрозділи підприємства: 

1. відділ сертифікації систем управління якістю; 

2. орган сертифікації продукції; 

3. бухгалтерія; 

4. випробувальна лаболаторія. 

На базі ТОВ «ТЕТА». створено спеціалізований орган з сертифікації та 

випробувальна лабораторія. 

Орган з сертифікації (ОС) і випробувальна лабораторія (ВЛ) 

акредитовані в Національному агентстві з акредитації України. 

ОС здійснює такі основні функції відповідно до видів економічної 

діяльності підприємств-замовників, що закріплена сферою акредитації ОС: 

 розробляє організаційно-методичні документи щодо сертифікації; 

 організує і проводить сертифікацію; 

 здійснює нагляд за сертифікованими продуктами; 

 взаємодіє з іншими органами з оцінки відповідності/органами 

сертифікації та організаціями під час проведення робіт з сертифікації; 

 видає, скасовує, припиняє чи поновлює дію сертифікатів та ліцензій, 

що видані органом; 

 приймає і розглядає апеляції, скарги та спірні питання щодо 

сертифікації; 

 приймає і розглядає скарги споживачів; 

 формує та актуалізує фонд нормативних документів, що 

використовуються під час сертифікації; 
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 організує підвищення кваліфікації та атестацію персоналу ОС, готує 

експертів та аудиторів і актуалізує відомості про призначення 

персоналу; 

 забезпечує конфіденційність інформації, що містить дані про 

замовників та отримана під час сертифікації. 

Орган з сертифікації: 

 постійно підтримує свою відповідність умовам акредитації, 

встановленим відповідними стандартами; 

 дотримується правил та порядку сертифікації що встановлені 

нормативними документами та внутрішніми документами ОС, які 

регламентують його діяльність; 

 надає послуги з сертифікації, що визначена у сфері акредитації, усім 

організаціям, підприємствам та іншим господарюючим суб’єктам; 

 має актуалізований фонд нормативних документів, що містить 

міжнародні, міждержавні та національні стандарти та інші нормативні 

документи; 

В процесі виробничої діяльності ТОВ «ТЕТА» взаємодіє з: 

 Національною агенцією з акредитації України згідно з укладеною 

Угодою; 

 центральними органами виконавчої влади України, що здійснюють 

технічне регулювання у сфері оцінки відповідності, державними 

організаціями і підприємствами, які перебувають у їх підпорядкуванні; 

 органами з оцінки відповідності (сертифікації); 

 організаціями і підприємствами-розробниками, виробниками, 

організаціями і підприємствами, що є сторонами договорів субпідряду 

та оренди; 

 компаніями і фірмами, що є виробниками обладнання телекомунікацій; 
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 підприємствами та організаціями, що виконують замовлення стосовно 

матеріально-технічного оснащення, навчання та атестації персоналу 

тощо. 

ТОВ «ТЕТА» проводить роботи з оцінки відповідності продукції 

вимогам Технічних регламентів, розроблених на основі Директив Нового 

підходу ЄС: 

 технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнання;  

 технічного регламенту безпеки машин та устаткування;  

 технічного регламенту радіо- та телекомунікаційного обладнання.  

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. 

Для розрахунку фінансових показників наведемо агрегований баланс 

підприємства (табл. 2.1 та 2.2).  

Таблиця 2.1 

Агрегований баланс телекомунікаційного підприємства, розділ «Актив» 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

I. Необоротні активи       

Основні засоби і нематеріальні 

активи 
3,60 3,40 0,60 

Довгострокові фінансові 

вкладення 
0,00 0,00 0,00 

РАЗОМ постійні активи 3,60 3,40 0,60 

II. ПОТОЧНІ АКТИВИ       

Виконані роботи (послуги) 18,20 23,20 15,00 

Рахунки до отримання 233,10 93,90 79,20 

Грошові кошти 17,90 97,10 80,70 

РАЗОМ поточних активів 269,20 214,20 174,90 

Майбутні витрати 1,50 1,90 2,20 

ВСЬОГО АКТИВІВ 274,30 5,30 2,80 
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Основною відмінністю агрегованого балансу від стандартного є 

перегрупування статей бухгалтерського балансу, що об'єднує статті 

бухгалтерського балансу з однаковим економічним змістом.  

Форма агрегованого балансу зручна для проведення фінансового 

аналізу, оскільки дозволяє виділити ключові елементи, які характеризують 

фінансовий стан підприємства. Коректна агрегація статей бухгалтерського 

балансу є основою для проведення фінансового аналізу. Крім того, форма 

агрегованого балансу представлення інформації близька (методологічно і 

термінологічно) до використовуваних у європейській практиці форм 

балансових звітів. 

Дані представлені на кінець кожного звітного року. 

Таблиця 2.2 

Агрегований баланс телекомунікаційного підприємства, розділ «Пасив» 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

I. Власні засоби       

Статутний капітал 18,50 18,50 18,50 

Накопичений капітал 84,00 198,60 152,30 

РАЗОМ власних засобів 102,50 217,10 170,80 

II. Позикові кошти       

Довгострокові фінансові зобов'язання 150,10     

Розрахунки з бюджетом 21,70 2,40 6,90 

Розрахунки по з/п і відрахування       

РАЗОМ позикові кошти 171,80 2,40 6,90 

ВСЬОГО ПАСИВІВ 274,30 219,50 177,70 

 

Показники, які характеризують фінансовий стан підприємства умовно 

розділяться на групи, які відображають різні сторони фінансового стану 

підприємства. До них відносяться коефіцієнти рентабельності, ліквідності і 

фінансової стійкості підприємства. 

Показники рентабельності підприємства. 
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На короткострокову ліквідність або платоспроможність підприємства 

впливає його здатність генерувати прибуток. В зв'язку з цим розглядається 

такий аспект діяльності підприємства як рентабельність. Це і якісний, і 

кількісний показник ефективності діяльності підприємства. 

Розрахуємо коефіцієнт рентабельності підприємства (табл. 2.3). 

Коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства розраховується як 

відношення чистого прибутку підприємства до чистого виторгу від реалізації 

робіт та послуг. Збільшення цього показника свідчить про зростання 

ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення – навпаки. 

 

 

Таблиця 2.3 

Фінансовий стан телекомунікаційного підприємства 

Показники 2016 2017 2018 

Рентабельність підприємства, % -0,20% 1,93% 3,10% 

Коефіцієнт загальної ліквідності 

(коефіцієнт покриття) 
1,57 101,52 25,35 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,10 40,46 11,70 

Коефіцієнт використання фінансових 

ресурсів 
0,07 0,11 0,08 

Коефіцієнт ефективності 

використання власних засобів 
0,18 0,11 0,09 

 

Як видно з розрахунків (табл. 2.3) підприємство демонструє тенденцію 

до зростання рентабельності.  

Показники ліквідності. У короткостроковій перспективі критерієм 

оцінки фінансового стану підприємства виступають його ліквідність і 

платоспроможність. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне 

перетворення майна в засоби платежу. Чим менше часу необхідне для 

перетворення окремого виду активів, тим вище його ліквідність. Таким чином, 

ліквідність підприємства – це його здатність перетворити свої активи на 

засоби платежу для погашення короткострокових зобов'язань. 
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Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття). Характеризує 

здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з 

найлегше реалізованої частини активів – обігових коштів. Цей коефіцієнт дає 

найбільш загальну оцінку ліквідності активів. Оскільки поточні зобов'язання 

підприємства погашаються в основному за рахунок поточних активів, для 

забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість 

поточних активів перевищувала суму поточних зобов'язань. 

Нормальним значенням цього коефіцієнта вважається 1,5 – 2,5, але не 

менше 1. Проте на його рівень впливає галузева специфіка підприємства, 

структура запасів, стан дебіторської заборгованості, тривалість виробничого 

циклу, інші чинники. Дані коефіцієнтів загальної ліквідності підприємства 

наведені у табл. 2.3. 

Значні відмінності в показниках можуть пояснюватись тим, що в 2017 

році була погашена основна сума заборгованості перед постачальниками і 

підприємство впевнено продовжило свою діяльність. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Дозволяє визначити долю 

короткострокових зобов'язань, які підприємство може погасити найближчим 

часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості і реалізації інших 

активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою: Кал = 

Грошові активи / Поточні зобов'язання. Дані коефіцієнтів абсолютної 

ліквідності підприємства наведені у табл. 2.3. 

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна). Дозволяє 

визначити, за який період отриманий прибуток може компенсувати вартість 

майна. Нормативного числового значення для цього коефіцієнта немає, 

позитивним вважається збільшення цього коефіцієнта по відношенню до 

попереднього періоду. Дані коефіцієнтів використання фінансових ресурсів 

підприємства наведені у табл. 2.3. 

Коефіцієнт ефективності використання власних засобів. Дозволяє 

визначити, скільки прибутку дає 1 грн. власних засобів. Нормативним 

значенням цього коефіцієнта є значення не менше 0,4. Дані коефіцієнтів 
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ефективності використання власних засобів підприємства наведені у табл. 

2.3. 

Для прогнозування фінансово-економічного стану підприємства був 

розрахований прогноз (фінансовий план-прогноз) доходів і витрат компанії 

на 2020 рік (табл. 2.4 та 2.5). 

 

Таблиця 2.4 

Прогноз доходів телекомунікаційного підприємства на 2020 рік 

Доходи 
Звітний  

2018 

Плановий 

2019 

Прогнозний 

2020 

Послуги  1 451 400,00 1 590 800,00 1 640 000,00 

Роботи та 

обладнання  
1 837 500,00 1 837 500,00 1 837 500,00 

РАЗОМ за рік 3 288 900,00 3 428 300,00 3 477 500,00 

 

Розрахунок планованих витрат робився на підставі основних статей 

витрат на придбання товарів, заробітну плату штатних працівників, оренду 

приміщень, оплату комунальних послуг і телефонів, а також виплату 

податків тощо. Дані розрахунку наведені у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Прогноз витрат телекомунікаційного підприємства на 2020 рік 

Статті витрат 
Звітний  

2018 

Плановий 

2019 

Прогнозний 

2020 

Обслуговування приміщень 6 000,00 8 000,00 6 000,00 

Закупівля устаткування 945 000,00 935 000,00 945 000,00 

Закупівля офісного 

устаткування 8 000,00 6 300,00 8 000,00 

Страхування співробітників 7 200,00 7 200,00 7 200,00 

Закупівля спец. обладнання 24 000,00 10 000,00 24 000,00 

Канцелярські товари 2 400,00 2 500,00 2 400,00 

Кур'єрські послуги/пошта 6 200,00 8 200,00 6 200,00 

Оренда приміщень  48 000,00 48 000,00 48 000,00 

Телекомунікації 6 000,00 9 000,00 6 000,00 

Мобільний зв'язок 6 000,00 7 800,00 6 000,00 
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Продовження таблиці 2.5 

Транспорт: оренда, лізинг, 

обслуговування 60 000,00 58 000,00 60 000,00 

Маркетингові послуги 50 000,00 61 000,00 50 000,00 

Послуги банку 2 200,00 3 400,00 2 200,00 

Бухгалтерія, аутсорсинг 84 000,00 41 000,00 84 000,00 

Податки 164 445,00 171 415,00 173 875,00 

Зарплата 336 000,00 356 000,00 336 000,00 

Бонуси та премії 145 140,00 159 080,00 164 000,00 

Всього за рік 1 900 585,00 1 921 495,00 1 928 875,00 

 

 

На підставі отриманих даних був зроблений Прогноз фінансових 

показників підприємства (за методикою консалтингової агенції Ernst & 

Young), який наведено у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Прогноз фінансових показників підприємства на 2018–2019 роки 

Роки 

Звітний  

2018 

Плановий 

2019 

Прогнозний 

2020 

Доходи 3 288 900,00 3 428 300,00 3 477 500,00 

Мінус витрати 1 900 585,00 1 921 495,00 1 928 875,00 

EBITDA 1 388 315,00 1 506 805,00 1 548 625,00 

Мінус амортизація 

EBIT 

52 500,42 52 500,42 52 500,42 

1 335 814,58 1 454 304,58 1 496 124,58 

Податок на прибуток 5% 164 445,00 171 415,00 173 875,00 

NOPAT 1 171 369,58 1 282 889,58 1 322 249,58 

Плюс амортизація 52 500,42 52 500,42 52 500,42 

Операційний грошовий 

потік 1 223 870,00 1 335 390,00 1 374 750,00 

Кінцева вартість, TV     1 244 160,00 

Чистий грошовий потік 1 223 870,00 1 335 390,00 2 618 910,00 

Коефіцієнт 

дисконтування (при 

ставці i=20%) 

0,579 0,482 0,402 

Чистий дисконтований 

грошовий потік (ЧДГП) 
708 258,10 643 995,95 1 052 481,19 

Кумулятивний ЧДГП 

(наростаючим 

підсумком), NPV 

1 574 967,82 2 218 963,77 3 271 444,97 

Рентабельність % 37,21% 38,95% 39,53% 
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Отримані дані прогнозу фінансових показників підприємства (табл. 2.6) 

демонструють тенденцію до зростання рентабельності та інших фінансових 

показників, що дозволяє дійти позитивного висновку щодо його фінансового 

стану на найближчі роки. Підприємство зможе розширити сферу бізнесу, 

отримати нових клієнтів та додатковий прибуток. 

 

 

2.2. Оцінка складових інтелектуального капіталу 

телекомунікаційного підприємства 

Для оцінки інтелектуального капіталу підприємства нами був 

проведений аналіз його складових, а саме людського капіталу. 

Аналіз поточного стану управління людським капіталом на 

досліджуваному телекомунікаційному підприємстві (далі ТКП) проведено за 

наступною схемою: 

1. Аналіз соціальної структури персоналу на підприємстві: 

1.1. Виділення вікових груп і побудова гістограми розподілу, на основі 

гістограми зробимо висновок про вікову структуру підприємства. 

1.2. Класифікація працівників підприємства за рівнем освіти та 

побудова гістограми розподілу. 

1.3. Побудова  гістограми розподілу працівників за кількістю років 

стажу. 

1.4. Висновок про соціальну структуру персоналу на підставі аналізу 

побудованих гістограм. 

2. Виявлення ставлення до виконуваної роботи; 

3. Аналіз мотивації та стимулювання працівників ТКП; 

4. Виявлення мотиваційної спрямованості трудової діяльності. 

Для з'ясування наведених питань, працівникам підприємства 

пропонувалося заповнити анкету (Додаток В). Результати анкетування 

наведено на рис. 2.2 – 2.6.   

Визначено вікову структуру співробітників ТКП (рис. 2.1).  
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Рис. 2.2 Вікова структура людського капіталу ТКП. 

Джерело: внутрішня інформація ТКП; [розроблено автором]. 

З рис. 2.2 видно, що основну частину персоналу підприємства 

складають працівники у віці від 25 до 35 років – 27 чоловік, друга за 

чисельністю група - працівники у віці від 18 до 25 років – 11 осіб, група у віці 

від 35 до 45 років становить 5 чоловік і більше 45 років – 7 осіб. 

Рівень освіти працівників ТКП наведено на рис. 2.3. 

 
Рис. 2.3 Освітній капітал ТКП. 

Джерело: внутрішня інформація ТКП; [розроблено автором]. 

від 18 до 25 
років 

від 25 до 35 
років 

від 35 до 45 
років 

більше 45 років 

Вища
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З рис. 2.3 видно, що переважна більшість працівників має вищу освіту, 

3 працівники мають неповну вищу освіту (молоді фахівці, студенти п'ятого 

курсу), 9 осіб мають середню професійну освіту – це водій та спеціалісти з 

ремонту обладнання та 4 особи мають середню освіту – це кур’єр, 2 секретарі 

та прибиральниця. 

Професійний капітал оцінено за розподілом працівників за стажем 

роботи на ТКП наведено на рис. 2.4. 

На основі наведених даних (рис. 2.4) можна зробити висновок, що 

більшість співробітників працюють на підприємстві від одного до п'яти 

років, причому друга за чисельністю група – 15 осіб працюють менше 1 року, 

лише по дві людини працюють від 5 до 10 років і від 10 до 15 років, і тільки 4 

працівники мають стаж роботи на підприємстві більше 15 років. 

 

 

Рис. 2.4 Розподіл працівників за стажем роботи на ТКП. 

Джерело: внутрішня інформація ТКП; [розроблено автором]. 

 

Для виявлення мотиваційної спрямованості трудової діяльності за 

допомогою анкетування було проведено аналіз мотивації та стимулювання 

працівників ТКП (рис. 2.5). 

0

5

10

15

20

25 до 1 року 

1-5 років 

5-10 років 

10-15 років 

більше 15 років 



42 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Аналіз мотивації та стимулювання працівників ТКП  

Як видно з рис. 2.5, для частини співробітників робота є улюбленою 

справою, двоє працівників «допрацьовують» до пенсії, 5 осіб впевнені, що на 

інших підприємствах аналогічна ситуація з стимулюванням персоналу, 7 

працівників користуються корпоративними соціальними пільгами, 10 чоловік 

працюють, але не виключають можливості переходу на інше місце роботи 

(пасивно шукають кращий варіант), 4 особи задоволені високою оплатою 

праці, 6 працівників сподіваються на можливість кар’єрного зростання.  

Також, для виявлення мотиваційної спрямованості трудової діяльності 

було проведено визначення розподілу задоволеності працівників ТКП (рис. 

2.6). 

Судячи з результатів анкетування, представлених на рис. 2.6, можемо 

спостерігати, що мотиваційна спрямованість (гудвіл) трудової діяльності 

досліджуваного підприємства є недосконалою тому, що тільки половина 

працівників підприємства на момент дослідження задоволена умовами праці.  

За результатами дослідження було встановлено, що: 

1. Працівники які цілком задоволені роботою – це менеджери 

(начальники та керівники підрозділів).  

2. Працівники, які задоволенні роботою – це в переважно інженери 

віком від 25 до 35 років і робочим стажем від 1 до 5 років. 
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Рис. 2.6 Визначення ступеню гудвіл працівників ТКП   

 

3. Працівники, які виявляють певну байдужість до роботи – це кур’єри, 

студенти та водії. 

4. Працівники, які скоріше незадоволені роботою – це працівники з 

відділу сертифікації, які працюють в офісі. 

5. Абсолютно незадоволенні – секретарки та прибиральниця. 

 

 

 

2.3. Аналіз проблем управління людським капіталом як складової 

інтелектуального капіталу підприємства  

У практичній діяльності кадрова служба ТОВ «ТЕТА» використовує 

програми мотивації персоналу та систему управління мотиваторами та 

демотиваторами. Це дозволяє ретельно відстежувати позитивні чи негативні 

тенденції у формуванні та розвитку персоналу, та своєчасно на них 

реагувати.   

0

2

4

6

8

10

12

14

ц
іл

ко
м

 з
ад

о
во

л
ен

і 

ш
ви

д
ш

е 
за

д
о

во
л

ен
и

й
, 

н
іж

 
н

ез
ад

о
во

л
ен

и
й

 

р
о

б
о

та
 д

л
я 

м
ен

е 
б

ай
д

уж
а 

ш
ви

д
ш

е 
н

ез
ад

о
во

л
ен

н
и

й
 

аб
со

л
ю

тн
о

 
н

ез
ад

о
во

л
ен

н
и

й
 

ва
ж

ко
 с

ка
за

ти
 



44 

 

 

 

Також система управління мотивацією позитивно впливає на систему 

стимулювання персоналу ТОВ «ТЕТА» в цілому, тому що вона дозволяє 

більш уважно подивитись на потреби своїх робітників, зрозуміти їх мотиви, 

настрої та дуже динамічно змінювати політику стимулювання залежно від 

цього.  

Нижче приведений перелік основних мотиваторів (табл. 2.7) та 

демотиваторів (табл. 2.8) за експертною оцінкою працівників підприємства. 

Види та кількість винагород, які пропонує підприємство, мають 

важливе значення для оцінки якості трудового життя. Винагороди впливають 

на рішення співробітників щодо того, поступати чи ні на роботу, на рівень 

абсентеїзму (відсутності на робочому місті), на те, скільки вони повинні 

виробляти, коли починати та закінчувати робочий день, коли необхідно 

залишити підприємство та чи має сенс залишати цю роботу. 

 

Таблиця 2.7 

Оцінка факторів мотивування працівників телекомунікаційного 

підприємства 

Фактори мотивування 
Оцінка за 5-

бальою шкалою 

1 2 

Розмір заробітної плати 4,25 

Індивідуальна надбавка 3,82 

Премії за підсумками роботи відділу, підприємства 3,53 

Безвідсоткові позики на купівлю будівлі або автомобіля 3,53 

% від продаж 3,50 

Медичне страхування 3,48 

Підвищення фаху за рахунок підприємства 3,20 

Матеріальна допомога 3,09 

Виплати з тимчасової непрацездатності 3,02 
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Продовження таблиці 2.7 

1 2 

Матеріальна допомога для нагляду за дитиною до 1,5 

років 
2,81 

Надання службового автомобілю 2,56 

Надання корпоративного мобільного зв'язку 2,09 

Можливість кар’єрного зростання 3,55 

Підтримка сприятливого корпоративного мікроклімату 3,85 

 

Сучасні дослідження демонструють певну залежність між прогулами та 

плинністю кадрів та винагородою. При кращих умовах роботи, підвищенні 

задоволеності підприємством та керівництвом, кількість прогулів має 

тенденцію знижуватись. Коли робота неприємна, їх кількість виявляє 

тенденцію до зростання. На досліджуваному ТКП рівень абсентеїзму з 

мінімальним, а прогули практично відсутні. 

 

Таблиця 2.8 

Оцінка основних демотиваторів працівників телекомунікаційного 

підприємства 

Фактори де мотивації 
Оцінка за 5-

бальою шкалою 

Відсутність контролю діяльності та результатів 3,81 

Низький рівень організаційної культури  3,36 

Нестача засобів існування та несвоєчасна виплата 

зарплатні 
3,10 

Здатність співробітників до корпоративних порушень 2,88 

Відчуття образи на підприємство 2,39 
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Оплата праці є мотивуючим фактором, якщо вона безпосередньо 

зв’язана з підсумками праці. Працівники повинні бути впевнені в наявності 

стійкого зв’язку між матеріальним винагородженням та своєю працею. В 

заробітній платні обов’язково повинен присутній компонент, який залежить 

від досягнутих результатів. На досліджуваному ТКП це виражається через 

систему виплати премій.  

Окрім заробітної плати організація надає своїм працівникам різні 

додаткові пільги. Пільги можуть мати вигляд грошових виплат, соціальної 

допомоги працівникам, соціального обслуговування. Традиційний підхід до 

надання додаткових пільг полягає у тому, що однакові пільги мають всі 

працівники одного рівню. Однак, при цьому не враховуються різниця між 

людьми. Встановлено, що не всі службовці досліджуваного ТКП оцінюють 

такі пільги належним чином. Те, як такі пільги ціняться, залежить від таких 

факторів, як вік, наявність та розмір сім’ї, тощо. Зважаючи на це, на 

досліджуваному ТКП організована така система пільг, коли працівник може 

сам обрати собі додатковий пакет пільг. Така організація пільг є досить 

прогресивною, демонструє позитивні результати та має схвальні відгуки 

співробітників досліджуваного ТКП. Працівники молодшої вікової групи 

мають змогу обрати в якості пільги, наприклад, безвідсотковий кредит на 

придбання автомобілю або електротехнічних приладів. Це дає змогу залучити 

та зацікавити молодих фахівців в результатах своєї праці та формує у них 

позитвний образ «дружньої організації», що підвищує задоволення від своєї 

роботи. Для фахівців середньої та старшої вікових груп досліджуваного ТКП, 

у яких такі потреби переважно задоволені, ці пільги не є суттєвими, 

мотивуючими, тому вони мають змогу обрати інший пакет, наприклад 

організація може частково оплатити їхній відпочинок або оздоровлення. 

Також досліджуване ТКП надає пільги (часткову матеріальну компенсацію) 

співробітникам при необхідності лікування, що теж сприймається позитивно 

та виявляє суттєвий мотивуючий вплив на весь персонал. 
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З іншого боку, як зазначалося, працівникам важливо знати, що їх очікує 

у випадку некомпетентного або несумлінного виконання своїх обов'язків, які 

стягнення можуть бути на них накладені за те чи інше порушення. Метод 

стягнень (якщо він застосовується справедливо і не є несподіванкою для 

працівника), також є фактором мотивації. На досліджуваному ТКП цей метод 

стимулювання теж використовується. В якості покарання застосовуються 

позбавлення преміальних виплат, або їх частки, позбавлення пільг, 

пониження в посаді, або навіть звільнення. Проте останнє трапляється в 

поодиноких випадках. 

  Мотивування через саму роботу базується на внутрішніх стимулах 

інтересу до роботи працівників, почуття задоволення від процесу роботи, 

можливості виявити свої здібності при прийнятті рішень і виконанні 

виробничих завдань. Заохочення мотивують тоді, коли вони заслужені, і 

працівники це усвідомлюють та знецінюються, коли безпідставні. 

Програма мотивації на досліджуваному ТКП сприяє розвитку 

причетності співробітників до загальної справи, підвищенню рівня їхньої 

залученості, з'ясуванню їх ролей і цілей і організації, командоутворенню.  

На досліджуваному ТКП стиль управління керівника переважно 

демократичний та орієнтований на зниження рівня незадоволеності та 

підвищення рівня задоволеності підлеглих, визначення та коригування 

регуляторів мотивації, підсилення основних мотиваторів. З метою «збага-

чення роботи» працівників на досліджуваному ТКП практикується доручення 

«більш складних» чи «більш відповідальних - вищого порядку» завдань. 

Співробітники вітчизняних підприємств, зокрема аналізованого ТКП, 

більшою мірою орієнтовані на матеріально-фінансову складову мотивації, 

аніж зарубіжних, тому фінансовий чинник є одним з основних критеріїв 

утримання працівників, особливо менеджерів та провідних фахівців, які 

потенційно готові змінити місце роботи заради більш високої оплати праці, 

що становить суттєву загрозу кадровій безпеці і обумовлює увагу до 

матеріальної сторони мотиваційного плану. 
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Важливою складовою мотиваційного процесу є задоволеність, 

лояльність та залученість, які є основними чинниками формування 

організаційної прихильності: 

 

 задоволеність – емоційна прихильність, яка виникає внаслідок переваги 

позитивних аспектів співробітництва над негативними, відчуття уваги з 

боку керівництва, бажання працювати на даному підприємстві на 

основі справедливої оцінки своєї праці; 

 лояльність – емоційна прихильність, яка виникає внаслідок тривалої 

задоволеності підприємством, керівництвом, колективом, 

задоволеність змістом роботи, своєю кар'єрою та професійним 

розвитком на підприємстві й головне – бажання рекомендувати дане 

підприємство як потенційного роботодавця; 

 залученість – бажання прикладати власні зусилля, робити свій внесок 

для досягнення цілей підприємства (не вимагаючи нічого натомість). 

Залучення передбачає готовність докладати додаткові зусилля, які не 

обмежуються посадовими обов'язками, крос-функціональну взаємодію, 

почуття самоповаги, зацікавленість у досягненні значущих для 

підприємства результатів, відповідальність за результати своєї роботи  

В процесі управління мотивацією та формування лояльності персоналу 

визначаються стан задоволеності, яка, у свою чергу, значною мірою залежить 

від системи мотивації, яка застосовується на підприємстві.  

Важливу роль в оцінці мотивації відіграє визначення задоволеності 

працівників, у структурі якої розрізняють соціальні, організаційні та 

особистісні компоненти, які формують загальну задоволеність працівників.    

На досліджуваному ТКП проведено кількісну оцінку задоволеності 

працівників за основними компонентами задоволеності: соціальними,  

організаційними, особистісними та визначено загальну оцінку задоволеності 

(табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Оцінка задоволеності працівників ТКП 

№ Показники задоволеності О В gap 

1 2 3 4 5 

Соціальні компоненти задоволеності 

1 Задоволеність організацією 4,1 4,4 0,3 

2 Задоволеність посадою 3,7 4,6 0,9 

3 Середнє значення 3,9 4,5 0,6 

Організаційні компоненти задоволеності 

4 Задоволеність зарплатою 2,9 4,8 1,9 

5 Задоволеність умовами 3,2 3,8 0,6 

6 Задоволеність керівництвом 3,9 4,3 0,4 

7 Задоволеність колективом 3,6 4,6 1,0 

8 Середнє значення 3,4 4,4 1,0 

Особистісні компоненти задоволеності 

9 Задоволеність від заняття улюбленою 

справою 
4,2 4,3 0,1 

10 Задоволеність змістом та процесом 

роботи 
4,3 4,1 -0,2 

11 Задоволеність кар'єрою 3,8 4,6 0,8 

12 Середнє значення 4,1 4,3 0,2 

Загальна оцінка задоволеності 

13 Оцінка задоволеності 3,8 4,4 0,6 

 

де:  О – оцінка, В – важливість, gap – відхилення.  

Встановлено, що в середньому рівень задоволеності працівників на 

досліджуваному ТКП становив 3,8 балів при важливості показників 4,4 бали 

за 5-бальною шкалою. Невідповідність (розрив) між бажаним та реальним 

результатом склала 0,6 бали. 

Соціальні компоненти задоволеності були оцінені працівниками в 

середньому на 3,9 балів та виявилися порівняно більш важливими за інші (4,5 
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балів). Невідповідність між бажаним та реальним результатом склала 0,6 

бали. 

Організаційні компоненти задоволеності для співробітників є дещо 

менш важливими (в середньому 4,4 бали) із порівняно низькою середньою 

оцінкою у 3,4 бали. Спостерігалася також значна невідповідність між 

бажаним та реальним результатом, яка склала 1,0 бал. 

Особистісні компоненти задоволеності отримали порівняно вищу 

середню оцінку у 4,1 бали при порівняно низькій важливості у 4,3 бали. 

Невідповідність (розрив) між бажаним та реальним результатом була 

мінімальною та склала 0,2 бали.  

Найбільш важливими чинниками задоволеності є задоволеність 

зарплатою (4,8, gap=1,9),  посадою (4,6, gap=0,9), колективом (4,8, gap=1,0) та 

кар'єрою (4,6, gap=0,8).   

Найбільша невідповідність (розрив) між бажаним та реальним 

результатом склала 1,9 бали для показника задоволеності зарплатою. 

Отримані результати свідчать, що в структурі мотивації співробітників 

досліджуваного ТКП особистісні компоненти є реалізованими більшою 

мірою за інші, а пріоритетом покращення та коригування програми мотивації 

є переважно організаційні компоненти. 

В цілому можна зробити висновок, що програми мотивації, які 

реалізуються на підприємстві, формують достатньо високий рівень 

задоволеності працівників досліджуваного ТКП, що може також свідчити про 

достатньо рівень вище середнього організаційної прихильності 

співробітників (на період дослідження). 

Відомо, що задоволеність певною мірою впливає на формування 

лояльності працівників, а на задоволеність, у свою чергу, значний вплив 

виявляє управління мотивацією на підприємстві. 

Для того, щоб підвищити лояльність співробітників, важливо 

діагностувати зони дискомфорту та визначити ті демотивуючі фактори, які 

найбільше знижують рівень лояльності. Усунення цих чинників може 
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позитивно вплинути на рівень лояльності працівників та є одним з 

першочергових завдань управління мотивацією на підприємстві. 

З метою більш глибоко аналізу корпоративного управління мотивацією 

за даними експертної оцінки ключових фахівців досліджуваного 

підприємства визначено та здійснено рангову оцінку основних чинників 

мотивації персоналу: належний рівень заробітної плати, сприятливі умови 

праці, можливість професійного та кар'єрного росту, престижність 

підприємства, престижність займаної посади, задоволеність від заняття 

улюбленою справою, розвиток професійних навичок, творчий характер праці 

та зручний графік робочого часу (табл. 2.10).  

За допомогою рангової оцінки за даними табл. 2.9 можна визначити 

сильні та слабкі сторони елементів системи мотивації та пріоритети її 

покращення (в координатах «оцінка наявності – оцінка важливості»). 

Так, сильними сторонами мотивації персоналу ТКП є престижність 

підприємства, престижність займаної посади, сприятливі умови праці, 

задоволеність улюбленою роботою. Слабкими сторонами мотивації 

персоналу ТКП (фактори, які мають високу важливість, але низьку оцінку, 

«незадоволені потреби») є неналежний рівень заробітної плати, можливість 

професійного кар'єрного зростання та умови професійного розвитку. 

Перспективи горизонтального розвитку, переміщення на рівноцінні посади не 

мотивують працівників, які прагнуть кар’єрного (вертикального) зростання.    

Таблиця 2.10 

Рангова оцінка чинників мотивації персоналу 

№ Чинники мотивації персоналу О В gap 

1 Можливість професійного (кар'єрного) росту 3,0 4,5 1,5 

2 Престижність займаної посади 3,5 3,5 0,0 

3 Належний рівень заробітної плати 1,5 5,0 3,5 

4 Престижність підприємства 5,0 4,0 -1,0 

5 Сприятливі умови праці 4,5 2,5 -2,0 
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Продовження таблиці 2.10 

6 Задоволеність улюбленою роботою 4,0 2,0 -2,0 

7 Умови професійного розвитку 2,0 3,0 1,0 

8 Творчий характер праці 2,5 1,5 -1,0 

9 Зручний графік робочого часу 1,0 1,0 0 

 

де:  О – оцінка, В – важливість, gap – відхилення.  
 

За даними експертної оцінки ключових фахівців досліджуваного 

підприємства визначено та проведено статистичну оцінку пріоритетних 

напрямків реалізації програми мотивації ТКП (табл. 2.12). 

Для статистичної оцінки факторів було обрано 11-бальну шкалу та 

наведено її відповідність 5-бальній шкалі (табл. 2.11). 

Показники стабільності 5-бальної та 11-бальної шкал (перевірені за 

допомогою повторних опитувань) становили відповідно 0,95 та 0,80, а 

відносні похибки склали для 5-бальної шкали 0,95/(5-1) = 0,24 та для 11-

бальної шкали 0,80/(11-1) = 0,08. Тож, відносна похибка 5-бальної шкали 

(0,24) істотно вища за відносну похибку 11-бальної шкали (0,08). Таким 

чином, 5-бальна шкала має більшу стабільність, але й більшу похибку, а 11-

бальна шкала – меншу стабільність та меншу похибку.  

Таблиця 2.11 

Критерії статистичної оцінки факторів мотивації 

Шкала 

5-ти 

Шкала 

11-ти 
Критерії оцінки факторів 

1 
0 Найнижча (мінімальна) оцінка 

1 Дуже низька оцінка 

2 
2 Низька оцінка 

3 Оцінка, значно нижча за середню 

3 

4 Оцінка, нижча за середню 

5 Середня оцінка 

6 Оцінка, вища за середню 

4 
7 Оцінка, значно вища за середню 

8 Висока оцінка 

5 
9 Дуже висока оцінка 

10 Найвища (максимальна) оцінка 
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Серед основних підходів до прийняття управлінських рішень, в тому 

числі і у сфері управління мотивацією, є: раціональний, який обґрунтовується 

аналітично та не залежить від досвіду; інтуїтивний, коли рішення приймається 

на основі відчуття і заснований на судженнях – рішення обумовлене знаннями 

і досвідом. Частка останніх двох підходів в управлінських рішеннях сягає 60% 

[16], тому важливо визначати і розуміти чинники таких рішень.  

 

Таблиця 2.12 

Статистична оцінка пріоритетних напрямків реалізації програми 

мотивації для розвитку інтелектуального капіталу ТКП  

№ Фактори мотивації   m S V W t 

1 Формування та реалізація 

програм мотивації 
8,29 1,21 0,23 1,47 0,15 0,80 0,68 

2 Підтримка стабільності 

кадрового складу  
8,18 1,51 0,29 2,30 0,18 0,80 0,64 

3 
Забезпечення задоволеності 

та лояльності персоналу 

ТКП 

8,32 1,28 0,24 1,63 0,15 0,80 1,00 

4 Збереження провідних 

кадрів ТКП 
7,71 1,84 0,35 3,39 0,24 0,60 0,82 

5 
Створення умов 

підвищення продуктивності 

праці 

8,04 1,37 0,26 1,89 0,17 0,80 1,13 

6 Забезпечення відповідності 

персоналу цілям ТКП 
8,11 1,57 0,30 2,47 0,19 0,70 0,67 

7 Розвиток кадрового 

потенціалу ТКП 
7,82 1,49 0,28 2,23 0,19 0,80 0,23 

 

де:   –  середнє арифметичне значення показників,   – стандартне 

відхилення, m  – похибка стандартного відхилення, S – дисперсія 

вибірки, V – коефіцієнт варіації, W – коефіцієнт конкордації 

(узгодженості думок), t – значення t–критерію Ст’юдента; n = 28. 

За статистичною оцінкою пріоритетних програм мотивації найбільш 

важливим напрямком її реалізації визначено забезпечення задоволеності та 
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лояльності персоналу підприємства, формування та реалізація корпоративних 

програм мотивації та підтримка стабільності кадрового складу. 

Таким чином можна зробити висновок, що існуюча на підприємстві 

система мотивації має потребу щодо вдосконалення, оскільки якісне та 

кількісне дослідження параметрів задоволеності роботою та інших аспектів 

управління мотивацією дозволили визначити її слабкі місця та запропонувати 

пріоритетні напрямки її вдосконалення. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1 Пріоритетні напрямки вдосконалення управління складовими 

інтелектуального капіталу  

Інтелектуальний капітал досліджуваного підприємства стає найбільш 

значущим фактором його конкурентоспроможності, економічним 

пріоритетним, який ініціює зростання нематеріальних активів підприємства 

та його швидку капіталізацію, це обумовлено тією обставиною, що в 

структурі собівартості продукції ділові послуги і інші нематеріальні складові 

займають все більшу питому вагу, в структурі активів підприємства 

нематеріальні активи стали займати домінуюче становище. 

Розвиток інтелектуального капіталу підприємства повинен 

здійснюватись при ефективній взаємодії всіх його складових частин, у 

рамках якого відбувається перенесення знань зі сфери взаємодії з клієнтами 

організації у внутрішні корпоративні системи і закріплення їх там з метою 

широкого використання працівниками. Сучасний підхід до розвитку 

інтелектуального капіталу організації заснований на тому, що взаємодія і 

взаємозв'язок всіх трьох частин інтелектуального капіталу грають більш 

значущу роль, ніж розвиток кожного з них окремо. 

Людський капітал - базовий і системоутворюючий елемент 

інтелектуального капіталу, один з основних чинників 

конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності. Він є 

визначальним для успішного використання інших видів капіталу. 

Активна участь персоналу в організаційних і фінансових інноваціях, 

формування команд, розвиток організаційної культури, націленої на постійні 

нововведення і на пошук ефективних шляхів вирішення проблем - все це 
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може стати засобом стабілізації колективу підприємства та його стійкою 

конкурентною перевагою. 

 

Рис 3.1. Пріоритетні напрямки розвитку інтелектуального капіталу 

підприємства 

Формування, розвиток і збереження людського капіталу всередині 

організації забезпечується завдяки поєднанню і функціонуванню трьох 

процесів: закріплення в організації ключових співробітників; передачі запасу 

унікальних знань іншим працівникам; втіленню людського капіталу в 

об'єктах інтелектуальної власності і організаційних знаннях. 

Основною метою розвитку людського капіталу є забезпечення 

підприємства кваліфікованим і лояльним персоналом, за рахунок роботи 

якого підприємство досягає збільшення ефективності діяльності і зміцнює 

свої конкурентні переваги, що веде до зростання його вартості. 

Важливим напрямком розвитку людського капіталу підприємства є 

впровадження цілісної системи навчання персоналу та підвищення його 

кваліфікації. Даний механізм підвищує конкурентоспроможність фірми, 

допомагаючи їй своєчасно реагувати на постійно мінливі умови ринку, 

оскільки навчання персоналу сприяє формуванню інновацій, генерації нових 

ідей і рішень. Щоб адекватно і своєчасно реагувати на ринкові зміни, кожна 

організація повинна стати навчається, де основою є постійне навчання, 

генерування знання і його спільне використання, культура навчання, 

гнучкість і експериментаторство. 

Менеджмент знань 

Розвиток організаційного 
капіталу 

Розвиток людського капіталу 
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Підвищення кваліфікації персоналу сприяє залученню хороших 

фахівців, зниження плинності кадрів, використання нових технологій, 

поліпшення якості продукції та послуг, що дозволяє більшою мірою 

задовольнити потреби клієнтів. У цьому ж ряду виявлення потенційних 

лідерів і керівників, прагнення компанії швидше реагувати на мінливі умови 

ринку. Якісне навчання персоналу дає більшу віддачу роботодавцю у вигляді 

зростання продуктивності і загального вкладу в бізнес з боку співробітників 

за рахунок накопичення ними професійного досвіду і кваліфікації. Навчання 

співробітників, вдосконалення їх професійних навичок і знань, надання 

професійних сертифікатів і ліцензій підвищує ступінь їх відданості компанії. 

Всі ці заходи є вкрай важливими для розвитку інтелектуального капіталу 

фірми, а значить, і для підтримки її конкурентоспроможності. 

Ефективним методом розвитку і використання людського капіталу 

служать неформальні інтелектуальні групи всередині організації. Цей спосіб 

навчання і передачі знань - участь персоналу компанії в неформальних 

групах, заснованих на соціальних і професійних інтересах. Учасники 

неформальних груп співпрацюють один з одним, ініціативно діляться ідеями 

і вчаться один у одного, передають свої знання і досвід групі. Такі об'єднання 

виникають самі собою, без розпорядження керівників, але їх легко 

зруйнувати тиском обмежень і формальних структур. Неформальні групи не 

можуть контролюватися керівниками, але при цьому менеджери можуть 

сприяти їх розвитку. 

Ще одним раціональним інструментом розвитку людського капіталу є 

угода між керівниками і співробітниками. Дана угода стає ефективною, якщо 

в ній відбиваються очікування обох сторін. Таким чином, досягається повне 

взаєморозуміння між сторонами, яке при чіткому формулюванні взаємних 

зобов'язань, дозволяє запобігати можливим конфліктам. Якщо обидві 

сторони угоди довіряють одна одній і готові відкрито ділитися пропозиціями, 

прагнуть прийняти протилежну сторону, їм легко вдається прийти до 

взаємовигідної угоди. 
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При цьому взаємовигідна угода вимагає наявності довіри і комунікації, 

оскільки має бути відкритою для переговорів і поправок. Будь-яка сторона 

має право ініціювати процес переговорів з метою зміни умов угоди. Сторони 

відкрито діляться своїми думками і пропозиціями як рівноправні учасники.  

Залучення персоналу компанії в процес прийняття рішення та 

делегування повноважень є ефективним способом підвищення прихильності 

співробітників компанії, їх відданості спільній справі. Необхідне чітке 

усвідомлення співробітником кордонів своєї відповідальності, цілей і 

критеріїв оцінки своєї роботи. Тобто співробітник повинен знати, які 

повноваження йому делеговані і яку відповідальність він несе у зв'язку з 

ними. Він повинен розуміти, що є результатом його роботи і які повинні бути 

його дії по досягненню такого. Працівник повинен усвідомлювати так само 

те, які вимоги пред'являються до результатів його діяльності і як вони 

впливають на роботу і результати його колег. 

Мотивація і стимулювання персоналу є одним з найбільш значущих 

інструментів розвитку людського капіталу організації. В організаціях 

мотивація і стимулювання розвитку людського капіталу може здійснюватися 

на основі використання внутрішньої і зовнішньої винагороди. 

У числі основних результатів розвитку людського капіталу компанії 

можна виділити наступні: підвищення кваліфікації працівників; 

вдосконалення професійних навичок і зростання досвіду співробітників; 

поліпшення взаєморозуміння між керівниками і співробітниками. Керівники 

починають краще розуміти потреби своїх співробітників, а значить, 

ефективно їх мотивувати. Ростуть прихильність і лояльність співробітників, 

їх відданість спільній справі. 

Необхідно відзначити, що всі складові інтелектуального капіталу 

компанії взаємодіють і впливають один на одного. Спрямування зусиль на 

розвиток, зокрема, людського капіталу робить позитивний вплив на розвиток 

інших складових. Це є основним аспектом відображення важливої ролі 
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інтелектуального капіталу в забезпеченні довгострокового зростання вартості 

компанії. 

Ще одним з пріоритетних напрямків розвитку інтелектуального 

капіталу підприємства є розвиток організаційного капіталу, зокрема 

організаційної культури. Організаційна культура покликана відобразити 

ставлення фірми до законності, особистості, якості продукції, що 

випускається, фінансів і виробничим зобов'язаннями, відкритості та 

достовірності ділової інформації. Це повинно втілюватися в комплексі 

правил, традицій, ритуалів і символів, які постійно доповнюються та 

вдосконалюються. Успіх роботи підприємства в ринкових умовах 

визначальною мірою залежить від його репутації і як ділового партнера. 

Репутація, «добре ім'я» компанії має цілком певне матеріальне вираження. 

Репутація підприємства визначається його надійністю як партнера, 

якістю його продукції і рядом інших факторів, які охоплюються поняттям 

корпоративної культури. Довіра партнерів, працівників, населення створює 

нормальне ринкове середовище, яке сприятиме успішній роботі підприємств. 

Розгляд організацій як спільнот, що мають однакове розуміння своїх 

цілей, значення та місця, цінностей і поведінки, викликало до життя поняття 

організаційної культури. Організація формує власний вигляд, в основі якого 

лежать стратегія якості виробленої продукції і послуг, що надаються, 

правила поведінки і моральні принципи працівників, репутація в діловому 

світі і т.п. Це система загальноприйнятих в організації уявлень і підходів до 

справи, форм відносин і досягнення результатів діяльності, які відрізняють 

дану організацію від інших. 

Зрозуміло, слід враховувати, що організаційна культура зазнає впливу 

національної культури. Нерідко саме риси і характеристики національної 

культури дають ключ до розуміння особливостей певних елементів 

організаційної культури, що відрізняють діяльність тих чи інших компаній. 

Національну культуру визначають чотири групи параметрів: фізичне 
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середовище; загальні системи цінностей і вірувань, історичний досвід; рівень 

розвитку більш зрілою. 

Одним з напрямків удосконалення управління інтелектуальним 

капіталом є розробка стратегії управління знаннями (Knowledge Management, 

KM). Існує багато підходів до розробки КМ-стратегії. Великі, малі та середні 

підприємства створюють свої варіанти документів, що показують шляхи 

використання управління знаннями в організації на основі ув'язки з 

основними цілями бізнесу. Як правило, розробці подібного документа 

передує кілька етапів.  

Уточнення цілей організації. Тут основним питанням виступає 

наступний: чим управління знаннями може допомогти підприємству в 

досягненні його основних цілей (наприклад, в скороченні витрат, збільшенні 

обсягів випуску продукції, поліпшення обслуговування клієнтів тощо). Слід 

обговорити це з ключовими фахівцями організації, ще раз проаналізувати, 

чим займаються відділи і підрозділи, виробити план заходів і описати 

можливі фактори, що впливають на досягнення цілей, а також подивитися, 

що можна робити інакше - поліпшити, вдосконалити тощо. В результаті 

стають більш зрозумілими цілі підприємства і основні «больові точки», 

потреби і проблеми людей, крім того, аналізуються ризики і знаходяться нові 

можливості.  

Аудит знань. Даний етап - це серйозне дослідження стану КМ в 

організації. Типові питання, на які повинен відповісти аудит знань, такі. Які 

потреби організації в знаннях? Які ресурси або активи знань є на 

підприємстві і де вони знаходяться? Які «прогалини» є в цих знаннях? Як 

організовані потоки знань на підприємстві? Які бар'єри на шляху руху знань? 

Якою мірою персонал, процеси і технології підтримують поточний стан 

функціонування знань? Аудит знань допомагає уточнити потреби 

підприємства в знаннях і фахівцях, визначити сильні і слабкі сторони 

підприємства в організації потоків знань, загрози і ризики втрати знань, а 

також нові шляхи підвищення ефективності управління знаннями. Головний 



61 

 

 

 

результат такої роботи - опис стану справ в організації в плані ефективності 

використання інтелектуальних активів і визначення того, на чому повинні 

бути зосереджені основні зусилля в найближчому майбутньому. Обговорення 

аспектів, пов'язаних з людьми, процесами і технологіями, за результатами 

аудиту. Хороша стратегія показує баланс між коротко терміновими і 

довгостроковими цілями. Перевага короткострокового планування в тому, 

що люди швидко можуть побачити позитивні результати, а це надихає на 

подальшу роботу. У той же час неможливо швидко змінити організаційну 

культуру, переконати персонал використовувати в роботі сучасне ПО або 

поміняти роками формувалися звички.  

Слід виділити кілька ключових принципів, за якими можливо відразу 

здійснити зміни і поступово реалізовувати довгострокові цілі. Дуже часто 

керівництву і менеджерам, які підтримують проекти змін, до яких 

відноситься і КМ, доводиться відповідати на питання «А що це мені дає?». 

Впровадження КМ-стратегії передбачає проведення конференцій на 

підприємстві, зборів у відділах або міждисциплінарних групах з тим, щоб 

пояснити не тільки те, що дає КМ окремим фахівцям, але і команді, і 

підприємству в цілому.  

За дослідженнями компанії Melcrum, у 88% персоналу обізнаність про 

стратегію підприємства безпосередньо впливала на результати роботи в плані 

підвищення ефективності. Як стверджують консультанти Melcrum, «хороші 

речі не можна квапити». Мета розробки стратегії в тому, щоб з усіх боків 

ретельно оцінити стоять перед компанією завдання, а потім донести їх до 

виконавців. Дін Роденбург, директор з корпоративних комунікацій компанії 

Hallmark, підкреслює, що багато працівників і близько не обізнані про той 

тиск бізнес-оточення, яке відчуває підприємство. Будь-яка хороша стратегія 

може провалитися, якщо люди не зрозуміють, чому змінюється компанія і які 

це принесе результати.  

Розробка і реалізація пілотного проекту. Перш ніж запустити нову 

масштабну ініціативу, більшість організацій проводить тест. Щоб дізнатися, 
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як на практиці буде працювати та чи інша ідея або весь план в цілому, 

вибирається невелика група користувачів. В ході пілотного проекту 

аналізуються виникають помилки, і в план вносяться зміни. Фахівці можуть 

запропонувати також нові ідеї, не враховані в первинному варіанті проекту. 

Таке навчання має свої переваги і дає багато корисного як фахівцям, так і 

керівництву. І перш за все дозволяє в якійсь формі продемонструвати деякі 

вигоди КМ (наприклад, комерціалізація окремих типів знань підприємства, 

отримання інноваційних ідей для подальшої реалізації, скорочення 

виробничих циклів при повторному використанні знань та ін.). 

 

 

 

3.2. Заходи з розвитку інтелектуального капіталу 

телекомунікаційного підприємства 

В результаті проведення аналізу управління інтелектуальним капіталом 

ТОВ «ТЕТА» нами було виявлено певні моменти, які потребують 

удосконалення з боку менеджменту підприємства. 

Досліджуване підприємство, на нашу думку, потребує інтенсифікації 

діяльності з підвищення індивідуальної компетенції працівників шляхом їх 

навчання та проведення тренінгів. 

Навчальні заходи спрямовані на створення професійної, відданої 

компанії команди, збільшення віддачі від праці кожного працівника. Це 

допомагає вирішити проблему плинності кадрів, заощадити на підготовці 

нових співробітників. Зростає продуктивність праці і разом з нею прибуток 

компанії. Розвиток корисний і співробітникам. Їм він допомагає: виявити свої 

приховані професійні можливості; зробити хорошу кар'єру; швидко 

пристосуватися до нових умов бізнесу, мінливих технологій і інструментів. 

Розвиток персоналу в організації - це не разова акція, а постійне 

«прокачування» ділових і особистісних якостей співробітників. В рамках цієї 

роботи HR-менеджери підприємства повинні виконати комплекс дій.  
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Вироблення стратегії розвитку персоналу. На стадії розробки стратегії 

керівник повинен визначити, яких результатів він хоче домогтися від 

співробітників, які професійні і особисті якості потрібно розвивати. 

Планування потреби в персоналі Визначення потреби в кількості і 

якості персоналу - складна математична задача. Її вирішують різними 

способами, зокрема, привертають експертів, використовують комп'ютерні 

моделі.  

Професійне навчання Фахівці, здатні рухати компанію вперед, не 

приходять «з нізвідки»: їх потрібно створювати. Виявляти перспективні 

кадри, підбирати відповідні методи навчання, вкладати кошти в програми 

розвитку персоналу - завдання керівництва і HR-відділу. Але внесок в 

навчання приносить плоди лише тоді, коли процес побудований грамотно, 

поетапно. 

Професійне навчання пропонується реалізувати в кілька стадій: 

Виявлення потреби персоналу в навчанні. Необхідно визначити рівень 

підготовки кожного працівника і вирішити, які навички йому варто 

розвивати, який результат це принесе.  

Мотивування. Всі зусилля пропадуть дарма, якщо працівник не хоче 

вчитися. І навпаки, коли є стимул, результат навчання краще. Мотивацію 

підвищує усвідомлення практичної користі розвитку. Коли співробітник 

переконаний в тому, що розвиток професійних навичок допоможе стати 

успішніше, йому не потрібно примус.  

Визначення підходу до навчання. Він буває внутрішнім (задіяні тільки 

сили компанії) і зовнішнім (залучається стороння організація). Вибір 

залежить від цілей. Так, навчання специфіці продукту частіше проводиться 

всередині фірми, а багатопрофільну підготовку співробітники проходять в 

навчальних центрах.  

Вибір методів і заходів. Вони різноманітні: тренінги, лекції, практичні 

заняття, ділові ігри, розбір кейсів і т.п.  

Організація заходів, тобто безпосередньо навчальний процес.  



64 

 

 

 

Контроль. В ході навчання і за його підсумками співробітники 

проходять атестацію.  

Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу Дати 

працівникам професійні навички - тільки половина справи: їх потрібно 

постійно актуалізувати. В умовах стрімкого технологічного прогресу знання 

швидко застарівають. Керівник, що дивиться в майбутнє, розуміє це і тому 

намагається підвищувати кваліфікацію персоналу: тільки так можна 

утримати компанію на плаву і обігнати конкурентів. 

Також одним з запропонованих заходів з удосконалення управління 

інтелектуальним капіталом ТОВ «ТЕТА» є формування прогресивної 

організаційної структури, орієнтованої на інтенсивний обмін знаннями 

всередині організації. 

На досліджуваному підприємстві ми пропонуємо створити групу з 

управління знаннями. Для ТОВ «ТЕТА» пропонується виокремити групу з 

відділу сертифікації та відділу інформаційних технологій, що надасть 

організаційній структурі підприємства ознак матричної. Група має отримати 

додаткові функції з навчання персоналу, щодо стимулювання обміну 

знаннями, з інформаційного наповнення зовнішніх комунікацій, 

стратегічного планування, маркетингу та НДДКР. 

Видається доцільним також ввести посаду керівника спеціалізованої 

групи – директора з управління знаннями. До його обов'язків слід включити 

наступні функції: 

 створення і застосування інфраструктури передачі знань, включаючи 

бібліотеку, бази знань, людські та комп'ютерні мережі, центри 

НДДКР; 

 взаємодія з зовнішніми постачальниками інформації та знань; 

 сприяння процесу створення нових знань в рамках стратегічного 

планування, маркетингових досліджень та НДДКР; 

 моніторинг інтелектуального капіталу фірми; 

 формування та реалізація стратегії управління знаннями. 
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Директор з управління знаннями поєднує в собі багато функцій. Часто 

в його компетенцію входять IT-відділи, крім цього він зайнятий 

впровадженням відповідних соціальних технологій взаємодії працівників, 

навчанням персоналу, мотивацією обміну знаннями та ін. 

За результатами дослідження ТОВ «ТЕТА» було з'ясовано, що в 

цілому, підприємство володіє основними складовими організаційної 

культури. Також було з'ясовано, що в організації переважає організаційна 

культура, орієнтована на «завдання», немає норм і цінностей, що сприяють 

ефективному досягненню цілей організації. Працівникам ТОВ «ТЕТА» 

хотілося б, щоб організаційна культура була орієнтована на «людини», тобто 

працівники вважають за краще економічну та соціально-психологічну форми 

горизонтальної організаційної культури. 

Також в ході дослідження були виявлені проблеми, вирішення яких 

необхідне для зміни існуючої організаційної культури в бажану, тобто 

орієнтовану на «людини». Усунення цих проблем буде доцільно через 

вдосконалення розвитку організаційної культури ТОВ «ТЕТА». 

Для вдосконалення розвитку організаційної культури ТОВ «ТЕТА» 

пропонується розробити проект кодексу організаційної культури, метою 

якого є формування норм і цінностей, що сприяють ефективному досягненню 

цілей підприємства. 

Кодекс організаційної культури дуже важливий у великих компаніях, 

де люди не знають один одного особисто і необхідна ідеологічна основа, яка 

буде їх, об'єднувати, яка зафіксує спільні цінності, конвенції, правила і 

стандарти. 

Впроваджуваний Кодекс організаційної культури буде виконувати три 

основні функції: 

1. Інтеграція компанії. Це означає підвищення узгодженості та 

взаєморозуміння в цілях і діях співробітників, зміцнення горизонтальних, 

вертикальних і діагональних зв'язків в організації, введення більшої 



66 

 

 

 

визначеності в організаційне середовище. Поєднуючи різні компоненти 

організації, Кодекс буде знижувати неминучі протиріччя: 

- між системним і суб'єктним рівнями компанії; 

- бюрократичної і соціальними компонентами організації; 

- різними групами інтересів організації, керівниками і підлеглими, 

підрозділами, професійними та іншими категоріями персоналу; 

- цілями бізнесу і цілями співробітників. 

2. Формування очікуваних норм життєдіяльності колективу, що 

регулюють фактичну поведінка (звички, традиції). Кодекс декларує необхідні 

правила. Норми ж, як було вже зазначено, найчастіше несвідомо регулюють 

діяльність працівника, входячи в його особисту культуру. У правил є суб'єкт 

створення (як правило, це керівники підприємства). У норм суб'єкта немає, 

вони стихійно виробляються середовищем. Коли правила освоюються 

настільки, що переходять в норми, вони забираються з кодексу як вже 

непотрібні там, оскільки дотримуються в силу звички. 

3. Полегшення і прискорення адаптації новачків, допомогти новим 

співробітникам зрозуміти і прийняти культуру організації, освоїтися в ній. 

Вже на стадії підбору вони будуть знайомитися з правилами, складовими 

Кодекс організаційної культури, і можуть оцінити запропоновані їм 

очікування, побачити відповідність правил, що існують на підприємстві, своє 

особисте культурі або можливі проблеми. Відповідно і служба по роботі з 

персоналом отримає конкретні орієнтири для соціалізації нових 

співробітників. 

В результаті реалізації запропонованого проекту можна очікувати, що 

на підприємстві сформуються команди, які будуть мати більш високі 

результати, ніж інші групи за рахунок того, що кожен член команди буде 

прагнути до досягнення спільної мети, чітко виконує свої обов'язки, 

взаємодіє з іншими членами для координації спільної діяльності і розглядає 

себе як частину цілого.  
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3.3.  Рекомендації з розробки системи мотивації персоналу для 

розвитку інтелектуального капіталу підприємства 

Основними напрямки підвищення ефективності інвестицій в людський 

капітал досліджуваного підприємства є: розвиток системи мотивації та 

стимулювання трудової діяльності; розробка корпоративних баз знань і 

ефективних комунікацій для обміну досвідом і знаннями; вдосконалення 

кадрової політики на основі придбання, розвитку і збереження знань, які 

виступають джерелом вартості для підприємства; 

Як було встановлено, однією з найбільш важливих (обов’язкових, 

базових) характеристик «M» (must-be) вдосконалення мотивації є 

регламентація бізнес-процесів управління мотивацією та визначення центрів 

відповідальності. Проте у відкритих джерелах нами не було знайдено 

публікацій, у яких було б проведено функціональне моделювання бізнес-

процесу управління мотивацією персоналу та визначено його місце при 

декомпозиції основного процесу управління персоналом, зокрема для ТКП. 

Разом з тим, функціональне моделювання (побудова) та опис бізнес-процесу 

управління мотивацією персоналу має велике практичне значення для 

підприємств, зокрема телекомунікаційних, оскільки розширює можливості 

бізнесу для розуміння та аналізу механізмів його функціонування. Тому 

вважали за необхідне здійснити функціональне моделювання та опис бізнес-

процесу управління мотивацією персоналу в нотації IDEF0, визначити його 

місце при декомпозиції основного процесу управління персоналом. 

Оскільки, як зазначалося, вдосконалення програми мотивації потребує 

значних ресурсів (інтелектуальних, фінансових та витрат часу), 

функціональне моделювання бізнес-процесу управління мотивацією 

персоналу надасть можливість керівникам та менеджерам підприємства в 

процесі вдосконалення здійснити функціонально-вартісний аналіз процесу 

мотивації з метою його подальшої оптимізації та оптимізації витрат 

підприємства на мотивацію. 
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Функціональне моделювання в нотації IDEF0 основного бізнес-процесу 

«Управління персоналом ТКП» наведено на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2 Основний бізнес-процес управління персоналом ТКП  

 

Наведемо організаційно-управлінські та інформаційні складові 

основного бізнес-процесу «Управління людським капіталом ТКП» (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Організаційно-управлінські та інформаційні складові бізнес-процесу  

 «Управління людським капіталом ТКП» 

№ 

п/п 
Функції Вхідна інформація Вихідна інформація 

Учасники бізнес-

процесу 

1 

Процес 

управління 

людським 

капіталом ТКП 

Інформація щодо 

стратегії, місії, цілей, 

завдань розвитку ТКП, 

інформація про стан 

розвитку кадрового 

управління, кадровий 

склад ( 

Розроблена 

корпоративна 

культура ТКП, 

визначена кадрова 

стратегія та політика 

відносин з персоналом 

Дирекція, 

менеджмент,  

кадрова служба 

 

За даними рис. 3.2 та табл. 3.2 на вході основного бізнес-процесу 

«Управління людським капіталом ТКП» наведено інформацію щодо цілей та 
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задач розвитку ТКП, його кадрового складу (кількість, структура, якість). 

Для реалізації цього процесу також необхідна інформація про трудове 

законодавство України (закони та підзаконні акти), на основі якого 

здійснюється діяльність з управління персоналом на ТКП, а також про 

кадрову стратегію та політку ТКП. Кадрова стратегія є частиною генеральної 

стратегії ТКП та визначає кадрову політику підприємства (притримуємося 

точки зору проф. І. Л. Петрової, що саме кадрова стратегія визначає кадрову 

політику, а не навпаки: «стратегію управління персоналом (людськими 

ресурсами) можна визначити як сукупність основних цілей і засобів 

управління людськими ресурсами, конкретизованих з урахуванням 

організаційної стратегії та організаційного і людського потенціалу; політика 

управління персоналом (кадрова політика) є засобом реалізації стратегії 

управління людськими ресурсами організації. Вона виникає на етапі 

розроблення механізму реалізації стратегії управління персоналом, після того 

як встановлено стратегічні й тактичні цілі організації у цій сфері»).  

Учасниками бізнес-процесу є дирекція підприємства, менеджмент та 

кадрова служба.  

На виході основного бізнес-процесу управління людським капіталом 

необхідно отримати сформовану (формалізовану у корпоративних 

документах та неформальну у розумінні, сприйнятті та підтримці 

співробітниками) корпоративну культуру, яка у сфері управління мотивацією 

включає насамперед заявлені корпоративні цінності, в тому числі цінність 

персоналу не тільки і не стільки як основного активу та ресурсу 

підприємства, але як сукупності людей, особистостей, які забезпечують 

капіталізацію підприємства, створюють його додаткову вартість. Також на 

виході повинна бути сформована та сформульована корпоративна політика 

відносин із персоналом ТКП.  

Для декомпозиції основного процесу управління персоналом було 

здійснене функціональне моделювання в нотації IDEF0 бізнес-процесу 

мотивації в процесі управління персоналом ТКП, яке наведено на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3 Місце мотивації та стимулювання в процесі управління 

людським капіталом ТКП  

 

Наведемо організаційно-управлінські та інформаційні складові бізнес-

процесу «Мотивація в процесі управління людським капіталом ТКП» (табл. 

3.3). 

Таблиця 3.3 

Організаційно-управлінські та інформаційні складові бізнес-процесу  

 «Мотивація в процесі управління людським капіталом ТКП»  

№ 

п/п 
Функції Вхідна інформація Вихідна інформація 

Учасники бізнес-

процесу 

1 2 3 4 5 

1 
Найм та адаптація 

персоналу 

Інформація щодо 

стратегії, місії, цілей, 

основних завдань 

розвитку ТКП, 

інформація про стан 

розвитку кадрового 

управління, кадровий 

склад (кількість, 

структура, якість) 

Актуальні дані про 

кількісний та якісний 

склад трудових 

ресурсів, 

характеристики 

працівників, проблеми 

кадрового 

забезпечення 

Дирекція, 

менеджмент,  

кадрова служба  
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 

2 

Мотивація та 

стимулювання 

персоналу 

Актуальні дані про 

кількісний та якісний 

склад трудових 

ресурсів, 

характеристики 

працівників, проблеми 

кадрового забезпечення; 

Сучасні програми 

мотивації, 

матеріального та 

нематеріального 

стимулювання 

працівників 

Висновок про 

ефективність 

програми мотивації та 

стимулювання 

персоналу 

Дирекція, 

менеджмент,  

кадрова служба 

 

 

3 

Розвиток та 

контроль 

персоналу 

Висновок про 

ефективність програми 

мотивації та 

стимулювання 

персоналу 

Сформульована та 

формалізована 

корпоративна 

культура ТКП, 

скоригована кадрова 

стратегія та визначена 

політика відносин з 

персоналом 

Дирекція, 

менеджмент,  

кадрова служба 

 

У реалізації цього бізнес-процесу необхідно визначити основні етапи: 

1) найм та адаптація персоналу; 

2) мотивація та стимулювання персоналу; 

3) розвиток та контроль персоналу. 

За даними рис. 3.3 та табл. 3.3 на вході першого етапу «Найм та 

адаптація персоналу» бізнес-процесу «Мотивація в процесі управління 

персоналом ТКП» наведено інформацію щодо цілей та задач розвитку ТКП, 

його кадрового складу (кількість, структура, якість).  

На першому етапі реалізації цього процесу необхідна інформація про 

трудове законодавство України (закони та підзаконні акти), на основі якого 

здійснюється діяльність з управління персоналом на ТКП, а також про 

кадрову стратегію та політку ТКП.  

Вихідною інформацією першого етапу є отримання актуальних даних 

про кількісний та якісний склад трудових ресурсів, характеристики 

працівників, проблеми кадрового забезпечення.  

Вихід першого етапу є вхідною інформацією другого етапу «Мотивація та 

стимулювання персоналу» бізнес-процесу «Мотивація в процесі управління 
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персоналом ТКП». Також вхідною інформацією другого етапу є аналіз сучасних 

програм мотивації, матеріального та нематеріального стимулювання працівників 

(зокрема досліджуються кращі ринкові практики та проводиться бенчмаркінг 

таких програм (систем) прямих конкурентів).  

На цьому етапі необхідно отримати та використовувати інформацію про 

кадрову стратегію та політику ТКП, які є частиною генеральної стратегії 

підприємства.  

Виходом другого етапу є висновок дирекції підприємства щодо 

ефективності програми мотивації та стимулювання персоналу. 

Вихід другого етапу є вхідною інформацією третього етапу «Розвиток 

та контроль персоналу» бізнес-процесу «Мотивація в процесі управління 

персоналом ТКП». На цьому етапі формуються та реалізуються корпоративні 

програми навчання та розвитку персоналу, оцінки та атестації персоналу, 

контролю діяльності персоналу на всіх етапах процесу управління 

персоналом.  

На цьому етапі повинні бути розглянуті пропозиції та прийняті 

управлінські рішення щодо формування (у разі відсутності) та вдосконалення 

(у разі наявності) корпоративної (організаційної) культури підприємства 

(«корпоративна культура» (англ. corporate culture) – це корпоративна система 

цінностей та переконань (які розділяє кожен працівник підприємства), яка 

передбачає певну модель організаційної поведінки співробітників; мета 

корпоративної культури – забезпечення високої дохідності підприємства за 

рахунок якісного поліпшення діяльності підприємства за допомогою 

вдосконалення управління людськими ресурсами для забезпечення 

лояльності мотивованих співробітників до підприємства та керівництва, 

виховання у працівників ставлення до підприємства як до свого другого 

«дому»).  

Вихідною інформацією цього етапу є сформульована та формалізована 

корпоративна культура ТКП, скоригована кадрова стратегія та визначена 

політика відносин з персоналом. 
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На всіх етапах бізнес-процесу «Мотивація в процесі управління 

персоналом ТКП» беруть участь дирекція, менеджмент, кадрова служба 

підприємства. 

Для побудови бізнес-процесу «Управління мотивацією ТКП» було 

здійснене функціональне моделювання в нотації IDEF0, яке наведено на рис. 

3.4. 

 

Рис. 3.4 Процес управління мотивацією ТКП [розроблено автором]. 

Наведемо організаційно-управлінські та інформаційні складові бізнес-

процесу «Управління мотивацією ТКП» (табл. 3.4). 

У реалізації цього бізнес-процесу необхідно визначити основні етапи: 

1) розробка програми (системи) мотивації та стимулювання персоналу; 

2) оцінка програми мотивації персоналу; 

3) оцінка задоволеності та лояльності персоналу до підприємства; 

4) коригування програми (системи) мотивації персоналу; 

5) розробка програми лояльності персоналу. 
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Таблиця 3.4 

Організаційно-управлінські та інформаційні складові бізнес-процесу  

«Управління мотивацією ТКП»  

№ 

п/п 
Функції Вхідна інформація Вихідна інформація 

Учасники бізнес-

процесу 

1 2 3 4 5 

1 

Розробка 

програми 

(системи) 

мотивації та 

стимулювання 

персоналу  

Актуальні дані про 

кількісний та якісний 

склад трудових 

ресурсів, 

характеристики 

працівників, 

проблеми кадрового 

забезпечення 

Програма 

матеріальної 

мотивації, система 

заробітної плати і 

бонусів, система 

компенсаційних 

пакетів, індивідуальні 

програми мотивації 

Кадрова служба, 

фінансова служба, 

залучення зовнішніх 

HR-консультантів (за 

необхідності) 

2 

Оцінка програми 

мотивації 

персоналу 

Програма 

матеріальної 

мотивації, система 

заробітної плати і 

бонусів, система 

компенсаційних 

пакетів, індивідуальні 

програми мотивації; 

Сучасні програми 

мотивації, 

матеріального та 

нематеріального 

стимулювання 

працівників 

Фактичний стан 

мотивації та 

стимулювання 

працівників 

Менеджмент, 

кадрова служба, 

фінансова служба 

 

3 

Оцінка 

задоволеності та 

лояльності 

персоналу до 

підприємства 

Фактичний стан 

мотивації та 

стимулювання 

працівників 

Фактичний рівень 

показників 

задоволеності та 

лояльності 

працівників 

Менеджмент, 

кадрова служба  

4 

Коригування 

програми 

(системи) 

мотивації 

персоналу  

Фактичний рівень 

показників 

задоволеності та 

лояльності 

працівників 

Скоригована програма 

(система) мотивації 

персоналу 

Дирекція,  

кадрова служба, 

фінансова служба 

 

5 

Розробка 

програми 

лояльності 

персоналу 

Скоригована програма 

(система) мотивації 

персоналу 

Висновок про 

ефективність 

програми мотивації та 

стимулювання 

персоналу 

Дирекція,  

кадрова служба, 

залучення зовнішніх 

HR-консультантів (за 

необхідності) 

 

За даними рис. 3.4 та табл. 3.4 на вході першого етапу «Розробка 

програми (системи) мотивації та стимулювання персоналу» бізнес-процесу 

«Управління мотивацією ТКП» наведено актуальні дані про кількісний та 

якісний склад трудових ресурсів, характеристики працівників, проблеми 

кадрового забезпечення підприємства. На першому етапі бізнес-процесу 

беруть участь кадрова та фінансова служби підприємства, за необхідності 

проводиться залучення зовнішніх HR-консультантів. 
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Вихід першого етапу є вхідною інформацією другого етапу «Оцінка 

програми мотивації персоналу» бізнес-процесу «Управління мотивацією 

ТКП». Другим входом цього етапу є також актуальна інформація про сучасні 

програми мотивації, матеріального та нематеріального стимулювання 

працівників.  

На цьому етапі проводиться аналіз даних про заходи фінансового та 

нефінансового стимулювання працівників, кількісний та якісний склад 

співробітників, характеристики працівників, визначаються поточні проблеми 

кадрового забезпечення підприємства та пропонуються рішення щодо їх 

вирішення, проводиться аналіз сучасних програм мотивації, матеріального та 

нематеріального стимулювання працівників (досліджуються кращі ринкові 

практики та проводиться бенчмаркінг програм (систем) мотивації та 

стимулювання прямих конкурентів). За цими даними робиться висновок про 

фактичний стан мотивації та стимулювання працівників. На другому етапі 

бізнес-процесу беруть участь менеджмент, кадрова та фінансова служби 

підприємства. 

Визначення фактичного стану мотивації та стимулювання працівників 

є виходом другого етапу та вхідною інформацією третього етапу «Оцінка 

задоволеності та лояльності персоналу до підприємства» бізнес-процесу 

«Управління мотивацією ТКП». 

На цьому етапі визначається фактичний рівень показників 

задоволеності та лояльності працівників та проводиться аналіз результатів 

поточної оцінки задоволеності та лояльності персоналу до підприємства і 

керівництва.  На третьому етапі бізнес-процесу беруть участь менеджмент та 

кадрова служба підприємства. 

Виходом цього етапу та вхідною інформацією четвертого етапу 

«Коригування програми (системи) мотивації персоналу» бізнес-процесу 

«Управління мотивацією ТКП» є визначений фактичний рівень показників 

задоволеності та лояльності працівників. При прийнятті рішення про 

необхідність коригування програми (системи) мотивації персоналу 
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враховуються актуальні дані попередніх етапів, дані про динаміку та 

тенденції плинності кадрів на підприємстві, розраховуються необхідні 

кадрові показники та коефіцієнти.     Аналізуються відхилення показників від 

цільових (запланованих) значень. В результаті робиться висновок про 

необхідність коригування програми мотивації та розробляються заходи з 

коригування програми (системи) мотивації персоналу. На четвертому етапі 

бізнес-процесу беруть участь дирекція, кадрова та фінансова служби 

підприємства. 

Виходом (результатом) цього етапу та вхідною інформацією 

останнього етапу «Розробка програми лояльності персоналу» бізнес-процесу 

«Управління мотивацією ТКП» є скоригована програма (система) мотивації 

персоналу ТКП підприємства. На цьому етапі аналізуються дані усіх 

попередніх етапів, розглядається відповідність кадрової стратегії, що 

реалізується у частині мотивації персоналу, генеральній стратегії 

підприємства. На останньому етапі бізнес-процесу беруть участь дирекція, 

кадрова та фінансова служби підприємства, за необхідності проводиться 

залучення зовнішніх HR-консультантів. 

На виході процесу «Управління мотивацією ТКП» робиться висновок 

та приймається управлінське рішення про ефективність програми мотивації 

та стимулювання персоналу. 

Визначення центрів відповідальності управління мотивацією 

проведемо за допомогою побудови матриці відповідальності за методикою 

RACI (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Матриця відповідальності управління мотивацією ТКП 

                                                    

                                                    Ресурси 

 

Завдання 

Д
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Визначення основних груп потреб працівників I A R  C  
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Продовження таблиці 3.5 

Визначення мотиваторів та демотиваторів I A R  C  

Створення умов для посилення або нейтралізації 

мотиваторів та демотиваторів 
I C R A  C  

Кадрова стратегія та політика A I R C C  

Стратегія управління мотивацією A I R  C  

Процес управління персоналом I A R C C  

Пошук та найм  

персоналу 
I A R C   

Адаптація персоналу I R A C   

Програма стимулювання (компенсаційний пакет) R A C C I  

Навчання та розвиток  

персоналу 
I R A C I  

Контроль  

персоналу 
R A C C I  

Планування кадрового резерву I R A  I  

Розробка програми (системи) мотивації I A R C I C 

Оцінка програми мотивації персоналу I A R   C 

Оцінка задоволеності персоналу I A R   C 

Оцінка лояльності персоналу I A R   C 

Коригування програми (системи) мотивації A C R C I C 

Розробка програми лояльності персоналу I R A C   

Планування бюджету мотивації I C A R   

Визначення кадрових ризиків у системі мотивації I C R A    

Підготовка та ведення кадрової документації у 

системі мотивації 
A I R C C  

 

R (Responsible) – безпосередній виконавець завдання (або роботи); 

A (Accountable) –  відповідальний за прийняті рішення, контроль 

виконання завдання; 

C (Consulted) – консультування, зворотний зв'язок, сприяння 

виконанню завдання; 

I (Informed) – узгодження, інформування про планування, прийняті 

рішення, хід виконання завдання. 
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Однією з умов забезпечення управління мотивацією персоналу 

телекомунікаційного підприємства є її економічна результативність, що 

вимагає здійснення подальших досліджень оцінки результативності. 

На практиці поняття «результативність» іноді ототожнюється з 

поняттям «результат», проте їх сутність не однакова. Результат характеризує 

кінцевий підсумок процесу, послідовності дій, виражений якісно або 

кількісно, а результативність – ступінь досягнення поставленої мети. 

Результат – абсолютна величина, результативність – відносна, оскільки при її 

визначенні співвідносяться підсумок – результат та мета або отримані 

позитивні та негативні результати. Оцінка економічної ефективності 

передбачає необхідність визначення усіх цільових витрат на реалізацію 

програми мотивації. При цьому повинні враховуватися усі витрати 

підприємства на заходи мотивування та стимулювання, персонал, кадрову 

службу.   

При оцінці результативності окремих заходів і програм мотивації  та 

стимулювання визначається вплив кожного заходу або програми на 

результативність діяльності працівників підприємств загалом (підвищення 

продуктивності праці, поліпшення якості послуг, економія ресурсів тощо). 

Однією з сучасних методик оцінки результативності є підхід до оцінки 

на основі ключових показників результативності (Key Performance Indicators, 

КРІ). Стандарт ІSО 9000:2008 визначає, що термін «performance» має два 

значення: і результативність, і ефективність. «Результативність» 

визначається як ступінь досягнення запланованих результатів (орієнтація на 

результат), а «ефективність» – як  співвідношення між досягнутими 

результатами і витраченими ресурсами (орієнтація на досягнення цілей з 

визначеним рівнем витрат). 

Оцінювання економічної результативності управління мотивацією 

можна проводити за визначенням КРІ, які характеризують її рівень. При 

визначенні КРІ насамперед необхідно чітко визначити стратегічні цілі 

управління мотивацією. 
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Формулювання стратегічної мети управління мотивацією через 

індикатори її стану дозволяє сформулювати математичну модель її 

результативності: 

 

 
i

SinSif )( min ,              (3.1) 

 

де: Sі – фактичне значення інтегрального показника управління 

мотивацією; Sin – значення інтегрального показника управління мотивацією, 

який відповідає нормативному (нормальному, цільовому) рівню;  f – розрив 

між фактичним та нормативним рівнями. 

Проблема практичного застосування наведеної математичної моделі 

результативності управління мотивацією полягає у визначенні інтегрального 

показника управління мотивацією, проте існують різні підходи до структури 

та визначення показників мотивації та немає узгодженої думки науковців з 

цього приводу. Тому у роботі обмежимося формуванням та розрахунком КРІ 

мотивації персоналу, а також визначенням їх нормативних цільових рівнів. 

Таким чином, результативність мотивації досягається, коли 

забезпечується мінімізація розриву між фактичним та нормативним 

(цільовим) рівнями її забезпечення. 

Тому на основі проведеного дослідження можемо запропонувати 7 КРІ, 

які характеризують результативність управління мотивацією (табл. 3.6):  

КРІ-1 –  частка персоналу, який не пройшов атестацію;  

КРІ-2 –  частка персоналу, який пройшов програми навчання; 

КРІ-3 – частка персоналу, який пройшов кар’єрний розвиток на 

підприємстві;  

КРІ-4 – частка персоналу, який звільнився або був звільнений протягом 

року з усіх причин (або за період);  

КРІ-5 – рівень задоволеності персоналу;  

КРІ-6 – рівень лояльності персоналу;  
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КРІ-7 – питома вага мотиваційної (преміальної та бонусної) частини у 

структурі фонду оплати праці на підприємстві. 

Таблиця 3.6 

Ключові показники результативності управління мотивацією ТКП 

Значення Рекомендована 

тенденція 

Незадовільне  

значення КРІ 

Нейтральне 

значення КРІ 

Позитивне  

значення КРІ КРІ 

1 КРІ-1 → min >10 5-10 <5 

2 КРІ-2 → max <50 50-75 >75 

3 КРІ-3 ↑ <5 5-10 >10 

4 КРІ-4 → min >20 10-20 <10 

5 КРІ-5 → max <50 50-80 >82 

6 КРІ-6 → max <25 25-40 >40 

7 КРІ-7 ↑ <20 20-30 >30 

 

де: ↑ - зростання; → min – мінімізація; → max – максимізація; 

показники у %. 

 

Нами визначено ключові показники результативності через 4 тижні 

після вдосконалення мотивації на ТКП (табл. 3.7). 

За даними табл. 3.7 відбулися наступні зміни показників 

результативності мотивації на підприємстві: показник частки персоналу, 

який не пройшов атестацію (КРІ-1) виявив позитивну тенденцію, що знайшло 

відображення у позитивному значенні КРІ; позитивна тенденція 

спостерігались для показника частки персоналу, який пройшов програми 

навчання (КРІ-2) на підприємстві; частка персоналу, який пройшов кар’єрний 

розвиток (КРІ-3) залишилася без змін, що обумовило нейтральне значення 

КРІ за цим показником; показник частки персоналу, який звільнився або був 

звільнений протягом року з усіх причин (КРІ-4) виявив позитивну тенденцію 

та оцінку значення КРІ; рівень задоволеності персоналу (КРІ-5) 

продемонстрував стрімку позитивну динаміку та позитивну оцінку значення 

КРІ; рівень лояльності персоналу (КРІ-6) залишився без змін на підприємстві, 
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що відобразилось у негативному значенні КРІ (що може свідчити про 

достатню тривалість періоду заходів вдосконалення мотивації для 

підвищення задоволеності, але недостатню тривалість періоду заходів 

вдосконалення мотивації для підвищення лояльності); важливий показник 

мотиваційної складової матеріальної компенсації – питома вага преміальної 

та бонусної частин у структурі фонду оплати праці на підприємстві (КРІ-7) 

виявив позитивну динаміку та, відповідно, позитивне значення КРІ на 

підприємстві (як результат пілотного проекту вдосконалення системи 

мотивації). 

 

Таблиця 3.7 

Результативність мотивації на підприємстві* 

№ КРІ 
До після 

П Ф Р П Ф Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 КРІ-1 5 6 0 5 4 + 

2 КРІ-2 60 45 - 60 66 + 

3 КРІ-3 5 0 0 5 0 0 

4 КРІ-4 10 12 0 10 8 + 

5 КРІ-5 75 50 0 75 82 + 

6 КРІ-6 33 20 - 33 20 - 

7 КРІ-7 20 10 0 20 33 + 

де: П – план, Ф – факт, Р – результат, значення КРІ, «+» - позитивне  

значення КРІ,  «–» - негативне значення КРІ, «0» - нейтральне значення 

КРІ, *показники за період 4 тижні або за даними корпоративної 

документації за попередній період, показники у %. 

 

Важливо здійснювати періодичну оцінку системи мотивації на 

підприємстві на основі моніторингу динаміки змін показників управління 



82 

 

 

 

персоналом та ключових показників результативності мотивації (за 

визначений період). 

Про негативний стан системи мотивації та незадовільне управління 

мотивацією на підприємстві можуть свідчити зміни показників у динаміці:          

– зниження таких кадрових показників, як: коефіцієнт стабільності 

кадрів (Кск), коефіцієнт дисципліни персоналу (Кдп), коефіцієнт 

кваліфікованості працівників (Ккп), коефіцієнт інтелектуального складу 

(Кіс), коефіцієнт якості розстановки кадрів (Кяр): 

 

                                                      Кск0 < Кскn 

                                                     Кдп 0 < Кдпn 

                                                      Ккп0 < Ккпn                                                                      

                                                      Кіс0 < Кісn 

                                                      Кяр0 < Кярn 

  

 

 
   (3.2) 

    

 – зниження продуктивності праці (Пп), темпів зростання 

продуктивності праці (Ппт), фондоозброєності праці (Фп): 

 

                                              Пп0 < Ппn 

                                              Ппт0 < Пптn 

                                              Фп0 < Фпn  

 

 
(3.3) 

 – зростання таких показників, як: загальний фонд оплати праці (ФОП),  

втрати робочого часу (Врч), трудомісткість процесів / продукції (Tп), 

загальна чисельність персоналу (Чп), коефіцієнт плинності кадрів (Кпк), 

витрат на управління персоналом (УПв): 

 

– зниження таких ключових показників результативності мотивації, як: 

КРІ-2, КРІ-3, КРІ-5, КРІ-6, КРІ-7: 

 



83 

 

 

 

КРІ-20 < КРІ-2n 

КРІ-30 < КРІ-3n 

КРІ-50 < КРІ-5n                                                 

КРІ-60 < КРІ-6n 

КРІ-70 < КРІ-7n  
 

 

 
(3.5) 

 – зростання таких ключових показників результативності мотивації, 

як: КРІ-1, КРІ-4: 

КРІ-10 > КРІ-1n 

КРІ-40 > КРІ-4n                                         

 
 

 

 

 

 
(3.6) 

З метою визначення економічної результативності та ефективності 

управління мотивацією на підприємства можна враховувати також інші 

фінансові та кадрові показники, за умов моніторингу в динаміці тенденцій і 

співвідношення стимуляторів та дестимуляторів системи мотивації. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами проведеного дослідження в магістерській роботі 

можна зробити наступні висновки.  

На сьогоднішній день в науковій літературі немає єдиного підходу до 

визначення понятті інтелектуальний капітал підприємства. Найбільш повно 

цю категорію, на нашу думку розкриває наступне визначення. 

Інтелектуальний капітал – це сума знань, досвід, професійна підготовка 

та інтуїція всіх працівників підприємства, напрацьованих людських зв’язків, 

інформації у вигляді баз даних, комунікаційну мережу. 

У структурі інтелектуального капіталу підприємства виділяють три 

складові: Людський капітал: знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі 

здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці та 

ін.; Організаційний капітал: патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні 

знаки, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна 

структура, корпоративна культура й т.п.; Клієнтський капітал(споживчий 

(інтерфейсний)): зв'язки з економічними контрагентами (постачальниками, 

споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами, органами 

влади та ін.), інформація про економічних контрагентів, історія взаємин з 

економічними контрагентами, торговельна марка (бренд). 

Проведення аналізу діяльності телекомунікаційного підприємства 

показало поступове зростання рентабельності діяльності. Проте, в 

нестабільних економічних умовах видається необхідним посилення 

конкурентних переваг підприємства за рахунок удосконалення управління 

інтелектуальним капіталом з метою його подальшого розвитку та росту. 

Отримані дані прогнозу фінансових показників підприємства 

демонструють тенденцію до зростання рентабельності та інших фінансових 

показників, що дозволяє дійти позитивного висновку щодо його фінансового 

стану на найближчі 3 роки. Підприємство зможе розширити сферу бізнесу, 

отримати нових клієнтів та додатковий прибуток. Проте існуюча на 



85 

 

 

 

підприємстві система мотивації має потребу щодо вдосконалення управління 

людським капіталом ТОВ. 

Розвиток інтелектуального капіталу підприємства повинен 

здійснюватись при ефективній взаємодії всіх його складових частин, у 

рамках якого відбувається перенесення знань зі сфери взаємодії з клієнтами 

організації у внутрішні корпоративні системи і закріплення їх там з метою 

широкого використання працівниками. 

В якості пріоритетних напрямків удосконалення управління 

інтелектуальним капіталом підприємства нами визначені розвиток людського 

капіталу, розвиток організаційного капіталу, менеджмент знань. 

Основною метою розвитку людського капіталу є забезпечення 

підприємства кваліфікованим і лояльним персоналом, за рахунок роботи 

якого підприємство досягає збільшення ефективності діяльності і зміцнює 

свої конкурентні переваги, що веде до зростання його вартості. Мотивація і 

стимулювання персоналу є одним з найбільш значущих інструментів 

розвитку людського капіталу організації. В організаціях мотивація і 

стимулювання розвитку людського капіталу може здійснюватися на основі 

використання внутрішньої і зовнішньої винагороди. 

Організаційна культура покликана відобразити ставлення фірми до 

законності, особистості, якості продукції, що випускається, фінансів і 

виробничим зобов'язаннями, відкритості та достовірності ділової інформації. 

Вигодами від удосконалення менеджменту знань на підприємстві 

можуть стати комерціалізація окремих типів знань підприємства, отримання 

інноваційних ідей для подальшої реалізації, скорочення виробничих циклів 

при повторному використанні знань. 

Досліджуване підприємство, на нашу думку, потребує інтенсифікації 

діяльності з підвищення індивідуальної компетенції працівників шляхом їх 

навчання та проведення тренінгів 

Також одним з запропонованих заходів з удосконалення управління 

інтелектуальним капіталом ТОВ «ТЕТА» є формування прогресивної 



86 

 

 

 

організаційної структури, орієнтованої на інтенсивний обмін знаннями 

всередині організації. 

Для вдосконалення розвитку організаційної культури ТОВ «ТЕТА» 

пропонується розробити проект кодексу організаційної культури, метою 

якого є формування норм і цінностей, що сприяють ефективному досягненню 

цілей підприємства. 

Було проведено моделювання процесу управління людським капіталом 

підприємства, яке дозволило розробити систему мотивації персоналу ТОВ 

«ТЕТА» для зміцнення інтелектуального капіталу досліджуваного 

підприємства.  

 

 

 

є. 


