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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 
У статті обґрунтовано необхідність визначення структури для управління інтелектуальним 

капіталом. За допомогою  історичного та критичного аналізу існуючих моделей структур 

інтелектуального капіталу виявлено їх недосконалість та невідповідність вимогам управління. 

Сформовано нову структуру інтелектуального капіталу на основі дедуктивного методу: розглянуто 

нижній рівень підсистем інтелектуального капіталу і згруповано їх у відповідності до вимог управління. 

Це дозволило сформувати нову структуру інтелектуального капіталу, що складається з шести 

елементів: людський інтелектуальний капітал, маркетинговий інтелектуальний капітал, споживчий 

інтелектуальний капітал, об’єкти інтелектуальної власності, організаційно-управлінські підсистеми.  
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організаційний капітал, маркетинговий інтелектуальний капітал, споживчий, об’єкти інтелектуальної 

власності, організаційно-управлінські підсистеми. 

 

Постановка проблеми. © У сучасному 

інформаційному середовищі інтелектуальні 

активи стають вирішальними у визначенні 

конкурентоспроможності підприємства. Тому 

управління інтелектуальним капіталом викликає 

інтерес наукової спільноти вже не перше 

десятиріччя. Теорія інтелектуального капіталу 

почала формуватись у 60-х рр. 20 століття у 

вигляді поодиноких досліджень. У сучасній 

науці інтелектуальний капітал - загальновизна-

ний актив, який має визначальне теоретичне і 

практичне значення в діяльності кожного 

підприємства.  

Традиційно вважалося, що для того щоб 

пізнати, зрозуміти той чи інший предмет, слід 

дізнатись, з чого він складається. Тому багато 

уваги вчені, що вивчають інтелектуальний 

капітал, приділяють саме його структурі, 

справедливо зазначаючи, що її гармонійний 

розвиток є запорукою ефективного функціону-

вання інтелектуального капіталу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемами управління інтелектуальним 

капіталом та дослідженням його структури 

займалися такі вчені як: Брукінг Е., Едвінсон Л., 

Гавкалова Н., Голубкін В., Іноземцев В., 

Кендюхов О., Клімов С., Комаров С., 

Леонтьєв Б., Маркова Н., Мелоун М., Тейлор К., 

Чухно А. та ін.  

Склад структури інтелектуального капіталу – 

суперечливе питання у  науковій спільноті. Досі 

немає чітко визначеної структури, не деталізо-
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вано її склад, немає розробленого ефективного 

механізму управління структурою. 

Формулювання цілей статті. Мета цієї 

статті - визначити складові структури 

інтелектуального капіталу.  

Опис основного матеріалу дослідження. 

Першим етапом дослідження є визначення  

поняття «структура інтелектуального капіталу». 

У табл. 1 наведено результати аналізу визначень 

поняття «структура» різними джерелами. Серед 

цих визначень характеристика «сукупність 

стійких зв’язків» зустрічається 10 разів, 

«побудова/будова/внутрішня будова» - 8 разів, 

«устрій/внутрішній устрій»  - 3 рази, «форма 

організації речі системи/спосіб організації 

елементів/внутрішня форма організації 

системи/порядок розташування елементів 

відносно один одного» - 4 рази. Тобто, можна 

виділити три основних підходи до трактовки 

поняття «структура». Перший розглядає 

структуру як будову, пристрій, внутрішній 

устрій. Другий – виключно як сукупність стійких 

зв’язків між елементами. Третій об’єднує ці 

підходи. Найважливішими характеристиками 

структури є «сукупність стійких зв’язків», 

«внутрішня будова». При цьому предмет, на 

який направлено структуру характеризують 

наступним чином: у 6 випадках – 

«система/елементи системи», у 3 – «об’єкт/річ», 

2 рази  - «елементи». Можемо сформувати 

визначення структури: «структура – сукупність 

стійких зв’язків, внутрішня будова елементів 

системи, об’єкту».  

Відповідно до сформованого визначення 

«структури»,  «структура інтелектуального 

капіталу – внутрішня будова інтелектуального 

капіталу та сукупність стійких зв’язків його 

елементів».  
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Таблиця 1 

Визначення поняття «структура» 

Підхід Ключові поняття Представники 
Кількість 

визначень 

Трактовка структури як будови 

пристрій, склад, внутрішній устрій, 

будова, спосіб організації, порядок 

розташування елементів 

Даль В. [19], Ожегов С., 

Шведова Н. [16], Лекції МІП 

з філософії [11] 
4 

Трактовка структури як будови і 

єдності зв’язків 

будова, розташування, порядок,  

взаєморозташування, побудова, 

внутрішня організація, спосіб 

організації, сукупність підсистем, 

елементів, внутрішня форма 

організації, зв'язок, взаємодія 

Бучило  Н. [3], 

Історичний словник [9] 
6 

Трактовка структури як 

сукупності стійких зв’язків 

сукупність стійких зв’язків 

 

Философский словарь [20] 

Овчинніков Н., Юдін Е. 

[15Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 

Історичний словник [9] 

4 

 

Наступний крок – визначення складових 

елементів структури інтелектуального капіталу. 

Це питання викликає численні дискусії у 

вітчизняному і в світовому науковому 

середовищі. Розглянемо запропоновані науков-

цями складові структури інтелектуального 

капіталу в динаміці. Еволюцію підходів до 

трактування структури інтелектуального 

капіталу наведено в табл. 2.  

Таблиця 2 

Еволюція трактування структури інтелектуального капіталу* 

Автор Підсистеми Рік 

Стюарт Т. Споживчий капітал Структурний капітал Людський капітал 1990 

Едвінсон Д., 

Мелоун М. 
Структурний капітал Людський капітал 1991 

Сент-Онж Х. Клієнтський капітал Структурний капітал Людський капітал 1993 

Брукінг Е. Інфраструктурні активи  
Інтелектуальна 

власність 

Соціальний 

капітал  
Людський капітал 1996 

Армстронг М. Організаційний капітал Соціальний капітал капітал Людський капітал 2002 

Кендюхов О. 
Клієнтський 

капітал 

Інфраструктурний 

капітал 

Техніко-

технологічн к-л 
Мароч-ний к-л  

Персоніфікований 

капітал 
2002 

Даум Ю. 
Клієнтський 

капітал 

Партнерський 

капітал 
Структурний капітал Людський капітал 2002 

Баранчеєв В. 
Стратегічні 

активи 
Інноваційні активи 

Активи 

корпоративної 

іннов.культури 

Орг.-

управлінські 

активи 

Соціальний 

капітал 

Людський 

капітал 
2007 

Колот О. 
Капітал взаємодії з інститутами 

ринку 
Капітал установи Людський капітал 2007 

Школа В., 

Щербаченко В. 
Споживчий капітал 

Інформаційний 

капітал 

Організаційний 

капітал 
Людський капітал 2011 

Савченко О. Репутаційний капітал 
Інноваційний 

капітал 

Структурний 

капітал 
Людський капітал 2013 

* Сформовано автором на базі  [2], [10], [11],[21]  

 

Найчастіше зустрічається категорія 

«людський капітал» (11 раз), «споживчий» 

(«клієнтський», «взаємодії з установами ринку») 

(5 раз), «структурний» (5 раз) і «організаційний 

капітал» (4 рази). Усі розглянуті моделі з 1990 р. 

до 2013 р. можуть бути описані трьохкомпонент-

ною класичною моделлю структури інтелекту-

ального капіталу, що складається з людського, 

клієнтського (споживчого) і організаційного 

(структурного) капіталу. Кожне з інших 

розгалужень від класичної моделі може бути 

віднесено до однієї з її складових, тобто ця 

модель охоплює всі аспекти інтелектуального 

капіталу, вона цілісна, саморегульована, здатна 

до трансформації.  

На першому етапі  аналізу можна зробити 

висновок, що трьохкомпонентна структура 

інтелектуального капіталу є адекватною і 
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актуальною сьогодні. У ній можна виділити такі 

складові: капітал взаємодії з установами ринку - 

ринковий (клієнтський, споживчий), людський 

капітал, капітал установи  - організаційний 

(структурний капітал).   

Результати поелементного аналізу інтелекту-

ального капіталу приведено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу* 

* Сформовано автором на базі: [1], [4-8], [10], [12-14], [17-20], [22] 
 

Для побудови рис. 1 детально проаналізовано 

склад кожного елементу трьохкоспонентної 

моделі інтелектуального капіталу 

(організаційний, ринковий і людський). 

Агреговано складові кожної компоненти і, таким 

чином, ми змогли дійти до нижнього рівня 

інтелектуального капіталу.  

Для визначення складових організаційного 

капіталу було проаналізовано його складові та 

виявлено, що всі названі складові можна розбити 

на три однорідні групи: об’єкти інтелектуальної 

власності (ліцензії, патенти, ноу-хау, авторські 

права та ін.), організаційно-управлінські 

підсистеми (оргструктура, корпоративна 

культура та ін.) та електронні мережі і 

інформаційні системи (програмне і технічне 

забезпечення, бази даних, інформаційні системи, 

технології, інструкції та методики та ін.) Такий 

поділ дозволяє виокремити в структурі 

організаційного капіталу однорідні елементи. 

Відповідно, вплив на ці елементи певної групи 

інструментів дозволить впливати на 

інтелектуальний капітал в цілому.  

Виділяють три підходи до розуміння 

ринкового капіталу: як капітал взаємодії з 

клієнтами, капітал взаємодії з клієнтами і 

постачальниками і капітал взаємодії з 

зовнішніми контрагентами. На нашу думку, 

категорія ринкового капіталу характеризує 

стосунки з усіма ринковими контрагентами. 

Серед них можуть бути: споживачі, 

постачальники, посередники, клієнти, інвестори, 

органи влади, засоби масової інформації та ін. 

Тому називати його клієнтським або споживчим 

капіталом некоректно.  
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У результаті аналізу складових ринкового 

капіталу виявлено, що відносно цілі взаємодії з 

контрагентами він поділяється на елементи, які 

слугують для підтримки зв’язків з існуючими 

контрагентами (споживчий ІК) і на ті, які 

залучають нових клієнтів, створюють  нові 

джерела прибутку (маркетинговий ІК). До 

першої групи можна віднести: постійних 

клієнтів, договори угоди, сервісну політику, 

орієнтованість на довготривале партнерство, 

історію взаємовідносин з клієнтами, інформацію 

про клієнтів, ділові зв’язки з клієнтами та 

постачальниками. До маркетингової складової 

інтелектуального капіталу відносяться: 

інформація про економічних контрагентів, 

зв’язки з ними, консультації, імідж, репутація, 

визнання продукції, канали розподілу, 

комунікації, торгівельна марка, бренд, участь у 

комерційних партнерствах та ін. 

Стосовно людського капіталу термінологічна 

невизначеність відсутня. Але  щодо співвідно-

шення інтелектуального і людського капіталу у 

структурі капіталу підприємства думки науковців 

розділяються: одні розглядають інтелектуальний 

капітал як складову людського капіталу, інші - як 

окремий різновид капіталу. На нашу думку 

перший підхід доцільно використовувати при 

розгляді інтелектуального капіталу індивідуума, 

коли за відсутності структурного капіталу є сенс 

виділення в людському капіталі інтелектуальної 

складової. За такого підходу інтелектуальний 

капітал є невідчужуваним від людини і поза нею 

розглядатись не може. При розгляді на рівні 

організації більш вдалим є другий підхід, який 

виділив Едвінсон Л., згідно якого більш 

широким поняттям є інтелектуальний капітал, а 

людський капітал – його складова.  

З рис. 1 видно, що існують великі розбіжності 

у визначенні складових елементів людського 

капіталу. Але більшість науковців визначають 

його складовими знання, навички, творчі 

здібності, моральні цінності і культуру праці. 

Таким чином, людський капітал підприємства – 

частина інтелектуального капіталу, яка 

характеризує колектив підприємства і склада-

ється із сукупних знань, навичок, творчих 

здібностей, моральних цінностей і культури 

праці співробітників підприємства.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Таким чином, за допомогою 

поелементного аналізу сформовано нову 

структуру інтелектуального капіталу, яка 

відрізняється від існуючої однорідністю 

складових, відповідно краще адаптується до 

управлінського впливу структурою інтелектуаль-

ного капіталу. Оскільки елементів вказаних під-

систем мають спільну природу, їх вимірювання, 

експлуатація а також управління можуть бути 

здійснені подібними інструментами.  

Наступним кроком в розробці управління 

структурою інтелектуального капіталу є 

вимірювання її складових і дослідження того, 

який вплив на інтелектуальний капітал 

підприємства здійснюють зміни його складових.  

Отже, у статті шляхом дедукції сформовано 

нову структуру інтелектуального капіталу, яка 

складається з шести компонентів: людський 

інтелектуальний капітал, маркетинговий ІК, 

споживчий ІК, об’єкти інтелектуальної 

власності, електронні мережі та інформаційні 

системи, організаційно-управлінські підсистеми. 

Така структура дає більше можливостей для 

управління структурою інтелектуального 

капіталу за рахунок подібності природи 

підсистем. 
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