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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни, що відбуваються в економіці, вимагають інтерп#

ретації основних термінів і понять обліку в контексті фор#

мування економіки нового інформаційного суспільства. Так,

все більше стає зрозумілим, що інвестований у бізнес капі#

тал у вигляді внесків власників чи засновників є лише засо#

бом отримання економічних вигод у майбутньому. Потрібен

ресурс, який зміг би ефективно використати власний капі#

тал та забезпечити реалізацію мети суб'єкта господарюван#

ня. Потужною рушійною силою стає орієнтація на викорис#

тання інтелектуального, творчого, креативного потенціалу.

Спостерігається домінування створення й експлуатації но#

вих ідей і знань. Економіка інформаційного суспільства пе#

редбачає персоніфікацію капіталу і набуття особистістю

вартісних характеристик. Тобто підлягають оцінці індивіду#
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PECULIARITIES OF INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT

Останнім часом ринок капіталу зазнає суттєвих змін. Постає необхідність пошуку факторів,

що дозволили б отримати максимальний ефект від використання ресурсів підприємств. Мате!

ріальних ресурсів сьогодні недостатньо, більш актуальними є технології, люди, їх досвід та

професіоналізм. Об'єктивною необхідністю економіки інформаційного суспільства є визначення

та оцінка інтелектуального капіталу як рушійної сили ефективного функціонування підприєм!

ства. Предметом дослідження стали методи оцінки інтелектуального капіталу та особливості

відображення його в бухгалтерському обліку, зокрема, розглянуто поняття синергетичного ка!

піталу в обліку. Метою дослідження є визначення комплексної системи оцінки інтелектуально!

го капіталу. Запропоновано підприємствам оцінювати складові інтелектуального капіталу та

розробляти власну модель внутрішньої звітності з метою його оцінки, ефективного викорис!

тання та визначення реальної ринкової вартості бізнесу.

Capital Market is essentially changing lately. It is necessary to look for different factors which

would let us get the highest possible effect of using enterprise resources. Nowadays it's not enough

to have physical resources but technology and people with their skills and experience are gaining

current importance. Information society economy urgently demands definition and assessment tools

of intellectual capital as an incentive of effective enterprise operating. The subject of this research

is the ways of intellectual capital estimation and peculiarities of it's reflection in accounting.

Synergetic capital in accounting is also studied in this research. The aim of this research is an

assessment of intellectual capital complex estimation system. The enterprises are offered to estimate

intellectual capital components and develop their own model of internal statements to evaluate it,

use it effectively and definite enterprise real cost.
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альні інтелектуальні, професійні, працездатні якості співро#

бітників, їх потенційні можливості в сфері діяльності підприє#

мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зараз як за кордоном, так і в Україні, тривають дискусії

щодо визначення економічної суті поняття "інтелектуальний

капітал". Але найбільша складність виникає у формуванні

об'єктивних та точних критеріїв його оцінки, його вимірю#

вання та відображення в бухгалтерській системі та звітності.

А без такої оцінки підприємства ринкової економіки не мо#

жуть обійтися при продажі бізнесу, зміні власника, залученні

додаткових інвестицій та в багатьох інших ситуаціях.

Цим питанням присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, О.Б. Бут#

нік#Сіверського, І.В. Жураковської, С.Ф. Голова, Н.М. Ма#
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люги, Г.Г. Кірейцева, К. Свейбі та інших відомих вчених.

Також і для практиків актуальними є питання щодо визна#

чення інтелектуального рівня персоналу, отримання об'єк#

тивної інформації щодо потенційних можливостей його ви#

користання, підвищення з метою отримання максимально#

го підприємницького результату.

Сьогодні спостерігаємо, що світова промислова еконо#

міка поступається інформаційній, інтелектуальній економіці,

суть якої полягає в отриманні достатньо високих прибутків

на малій базі капіталу та оптимальній кількості працюючих.

Досвід показує, що в економіці, яка найбільше спирається

на ідеї та в меншому — на фізичний капітал, різко зростає

вірогідність реалізації успішних проектів. Як зазначає про#

фесор Бутнік#Сіверський О.Б, найбільш міцною рухомою

силою стає сила ідей [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною проблемою, на нашу думку, є відсутність в

українському законодавстві комплексної системи оцінки інте#

лектуального капіталу. Зазначене і визначає мету нашого

дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Потенційно, в найближчий час, в Україні швидкими тем#

пами розвиватиметься інвестиційний ринок. Підприємства

повинні бути готові до цього. Заздалегідь слід потурбувати#

ся про формування реальної вартості компанії чи бізнесу.

На сьогодні маємо деякі проблемні моменти в нормативно#

му забезпеченні обліку інтелектуального капіталу.

Так, з точки зору бухгалтерського обліку, інтелектуаль#

ний капітал включає нематеріальні активи, що відображені

на балансі підприємства (інтелектуальна власність), та знан#

ня, які не відображені в обліку — знання працівників, їх

вміння, організаційна культура тощо. Та слід відмітити, що

в новому інформаційному суспільстві такі складові інтелек#

туального капіталу мають суттєву вагу, тому не враховувати

їх не можна.

Згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" первісна

вартість нематеріального активу, зокрема, об'єкта права

інтелектуальної власності, створеного підприємством, вклю#

чає прямі витрати на його створення, а придбаного — вит#

рати на його придбання [п. 17, 5]. Тобто рекомендується

застосування витратного підходу.

Однак в умовах нової інформаційної економіки ви#

значена таким чином вартість не відповідає реальній вар#

тості, що встановлюється ринком. У результаті виникає ве#

личезний розрив між балансовою вартістю фірми та її рин#

ковою капіталізацією. Тому в літературі зустрічаємо багато

критики щодо використання витратного методу. Зокрема,

Н.М. Малюга вважає, що це призводить до:

— заниження вартості майна підприємства;

— заниження витрат підприємства в частині нематері#

альних витрат і амортизаційних відрахувань спричиняє не#

виправдане заниження собівартості і завищення прибутку;

— заниження собівартості спричиняє неповне відшко#

дування реальної суми поточних витрат з виручки підприєм#

ства [3].

В економіці, окрім витратного, існують такі групи ме#

тодів як ринковий та доходний. Ці методи застосовуються

залежно від кожного конкретного об'єкта прав інтелекту#

альної вартості. Часто використовують і комплексний ме#

тод.

Суть ринкового методу полягає в тому, що обчислюєть#

ся різниця між ринковою капіталізацією компанії і власним

капіталом її акціонерів. Отримана величина розглядається

як вартість її інтелектуального капіталу або нематеріальних

активів.

Вважаємо об'єктивним та раціональним підхід, що зас#

тосовують сучасні дослідники з обліку інтелектуального

капіталу, суть якого полягає у доведенні первинної вартості

об'єктів прав інтелектуальної вартості (вартість матеріаль#

ної складової), що формується згідно П(С)БО 8, п. 17, до

вартості, сформованої активним ринком за рахунок відоб#

раження в бухгалтерському обліку вартості синергетично#

го капіталу (вартість ідеальної складової) [п.7, 5].

Що ж це за синергетичний капітал? В різноманітних га#

лузях науки широко використовується поняття синергетич#

ний ефект. У цілому, це сумарний ефект, який полягає у тому,

що при взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво

переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді

простої їхньої суми. Але в економіці це означає результат

інтегративної взаємодії елементів економічної системи, який

може приводити до зміни її якісного стану. Відповідно, в бух#

галтерському обліку вартісне вираження синергетичного

ефекту, що виникає в результаті взаємодії інтелектуальних

активів, доречно відображати в активі, а джерело його ут#

ворення, синергетичний капітал — у пасиві балансу. Підтри#

муємо думку вчених які пропонують синергетичні ефекти,

що виникають, відображати в активі балансу на субрахунку

193 "Синергетичні ефекти", оскільки вони є результатом

взаємодії активів, як і гудвіл. А для врівноваження балан#

сового рівняння в пасиві пропонують введення рахунку "Си#

нергетичний капітал" з відображенням його у складі додат#

кового капіталу на рахунку 428 [2].

Передумовою такого проведення є визнання синерге#

тичних ефектів та їх оцінка. Вартість синергетичного ефек#

ту розраховується як різниця між ринковою вартістю об'єкту

права інтелектуальної вартості, що сформувалась на актив#

ному ринку та первісною вартість створеного об'єкту права

інтелектуальної вартості згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні

активи". Наведена методика бухгалтерського відображен#

ня синергетичних ефектів дозволить наблизити облікову

вартість активів підприємства до реальної вже на момент їх

введення в експлуатацію.

Інакше кажучи, вартість сучасних компаній в основно#

му визначається наявністю в них інтелектуального капіталу

поряд з іншими видами капіталу. Разом з тим, говорити про

його вартість слід з обережністю, так як вона багато в чому

складається з елементів, які в принципі не продаються і,

отже, не мають вартості в загальноприйнятому сенсі. Тому

доцільно визначати вартість компанії чи вартість бізнесу в

цілому. Існує багато методів вимірювання та обліку інтелек#

туального капіталу, які були розроблені спеціально для цілей

внутрішнього управління, однак адаптація їх на підприєм#

ствах і організаціях в світі йде повільно.

В Україні на сьогодні існує складність у питаннях гар#

монізації категорії власний капітал з точки зору фінансово#

го менеджменту та бухгалтерського обліку. Значний вплив

на побудову обліку власного капіталу має структура, на яку

в свою чергу впливають організаційно#правова форма

підприємства, форма власності, розмір, мета діяльності та

інші. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

повинна спрямовуватись на зменшення складності управлі#

ння власним капіталом, пов'язаної з безперервними зміна#

ми у процесі поточної діяльності економічного суб'єкта. Вва#

жаємо, що вагомим чинником, що зміг би забезпечити по#

єднання менеджменту та організацію бухгалтерського об#

ліку є ресурс, який характеризує знання, інтелектуальний

потенціал організації. Він є основою інтелектуального капі#

талу. Це поняття в економічній теорії появилося не так дав#

но, тому вимагає розгляду та досліджень.

К.Е. Свейбі, аналізуючи наявні інструментарії оцінки

інтелектуального капіталу, ще в 2010 році писав: "Основною

проблемою вимірювальних систем є те, що неможливо ви#

міряти соціальні явища з науковою точністю. Всі вимірю#

вальні системи, у тому числі традиційний бухгалтерський

облік, покладаються на офіційні вимірники, такі як долари,

євро, та інші, які далекі від реальних подій або дій, які вик#
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ликали це явище. Це створює основні невідповідності між

очікуванням менеджерів, обіцянками розробників методу,

та тим, що ці системи можуть насправді досягти. Тоді ці си#

стеми стають дуже крихкими і відкритими для маніпуляцій.

Таким чином, перше питання для будь#якого процесу ви#

мірювання: яка мета оцінки і для кого?" [6].

 Ерік Свейбі виділяє 25 методів вимірювання інтелекту#

ального капіталу, згрупованих у 4 категорії:

 Методи прямого вимірювання інтелектуального капіта#

лу — Direct Intellectual Capital methods (DIC). До цієї кате#

горії належать всі методи, засновані на ідентифікації та

оцінці в грошах окремих активів або окремих компонентів

інтелектуального капіталу. Після того, як оцінені окремі ком#

поненти інтелектуального капіталу або навіть окремі акти#

ви, виводиться інтегральна оцінка інтелектуального капіта#

лу компанії. При цьому зовсім не обов'язково оцінки окре#

мих компонентів складаються. Можуть застосовуватися і

більш складні формули.

Методи ринкової капіталізації — Market Capitalization

Methods (MCM). Обчислюється різниця між ринковою капі#

талізацією компанії і власним капіталом її акціонерів. Отри#

мана величина розглядається як вартість її інтелектуально#

го капіталу або нематеріальних активів.

Методи віддачі на активи — Return on Assets methods

(ROA). Відношення середнього дохід компанії до вираху#

вання податків за деякий період до матеріальних активів

компанії — ROA компанії — порівнюється з аналогічним

показником для галузі в цілому. Щоб обчислити середній

додатковий дохід від інтелектуального капіталу, отримана

різниця множиться на матеріальні активи компанії. Далі

шляхом прямої капіталізації або дисконтування одержува#

ного грошового потоку можна одержати вартість інтелек#

туального капіталу компанії.

Методи підрахунку очок — Scorecard Methods (SC).

Ідентифікуються різні компоненти нематеріальних активів

або інтелектуального капіталу, генеруються і доповідають#

ся індикатори та індекси у вигляді підрахунку очок або як

графи. Застосування SC методів не передбачає отримання

грошової оцінки інтелектуального капіталу. Ці методи

подібні методам діагностичної інформаційної системи.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що необхідним є визначення конкретних

особистісних складових інтелектуального капіталу та фор#

мування критеріїв оцінки. Тут важливо розділити їх на два

типи. Для зовнішніх користувачів, тобто соціально спрямо#

ваних та внутрішніх — зорієнтованих для потреб менедж#

менту. Якщо із зовнішніх у вітчизняній звітності можемо

побачити такі як середньооблікова кількість штатних праці#

вників, кількість працюючих за віком і статтю, підвищення

кваліфікації, працюючі пенсіонери та інші, то інші складові

не фіксуються. Можна сказати, що тільки в окремих госпо#

дарських структурах нашої країни здійснюється аналіз та

оцінка особистісних інтелектуальних та професійних якос#

тей працівників. Цьому є ряд причин. Як уже зазначалось,

система бухгалтерського обліку на сьогодні не може дати

вартісної оцінки таким показникам. Система менеджменту

формує необхідні критерії оцінки працівників лише на стадії

їх пошуку і прийняття на роботу. Та в процесі роботи до них

фактично не застосовуються ніякі контролюючі заходи, що

давали б можливість оцінити відповідність професійності чи

майстерності конкретного працівника вимогам конкурент#

ного середовища. Так, в окремих видах діяльності, наприк#

лад в аудиторській, існують законодавчі вимоги щодо що#

річного підвищення кваліфікації сертифікованих аудиторів.

Але у більшості інших такі вимоги відсутні. Залежно від виду

та специфіки діяльності підприємства, управлінському апа#

рату слід визначити найбільш важливі для них критерії оці#

нки і сформувати їх у певного виду довідку чи звітність як

для внутрішнього користування, так і для зовнішнього. Це

мають бути дві різні форми звітності. Якщо дані внутріш#

ньої дозволять відкоригувати певні проблемні моменти в

роботі підприємства, то зовнішню звітність можна викорис#

тати для власної реклами, підвищення рейтингів, та приваб#

ливості на ринку.

Для цього можна використовувати ряд методичних

прийомів таких як анкетування, перевірка залишкових знань

зі спеціалізації, вирішення змодельованих ситуаційних задач,

потенційно пов'язаних з специфікою діяльності підприємства.

Доцільно було б розробляти власну систему показників та

принципи оцінки складових інтелектуального капіталу для

відображення у звітності. Проте, з впевненістю можна відміти#

ти, що для будь якого з підприємств, інформація про по#

тенційні інтелектуальні можливості, їх аналіз та правильні

висновки може сприяти тільки покращенню позитивного ре#

зультату діяльності. Адже інтелектуальний капітал дає мож#

ливості розвитку у довгостроковій перспективі, є стратегічним

ресурсом в умовах глобалізації та переходу до постіндустрі#

альної стадії розвитку продуктивних сил.
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