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У статті проаналізовано відмінності між власним та інтелектуальним капіталом підприємства, розкрито поняття 
та сутність цих економічних категорій, виявлено їх особливості. Наведена класифікація власного та інтелектуального капіталу, 
а також виявлена взаємозалежність, яка обумовлює подальші перспективи дослідження даного питання. Встановлено, що 
структура інтелектуального капіталу включає такі чинники: людський та структурний капітал, а власний капітал: 
статутний, пайовий, додатково вкладений, резервний, нерозподілений прибуток, неоплачений та вилучений капітал.  

*   *   * 

The article analyzes the differences between own and intellectual capital of the enterprise, discloses the concept and essence of 
these economic categories, their features are revealed. The classification of own and intellectual capital is presented, as well as the 
interdependence revealed, which determines the further prospects of research of this issue. It has been established that the structure 
of intellectual capital includes such factors as human capital and structural capital, but its own: authorized capital, share capital, 
additional capital, reserve capital, retained earnings, unpaid and withdrawn capital. The nature of capital and its essence have been 
an economic thought for centuries. At the present stage of economic relations, a large number of types of enterprise capital are 
distinguished, which is the most important economic category, but the leading role in the economic activity of many enterprises is 
played by its own and intellectual capital of the enterprise. For example, in a newly created enterprise, with the definition of capital 
requirements and the attraction of the necessary financial resources, the process of production and sales of goods and services (in 
services) begins at a level that will allow the proceeds of production, made without interruption, to continue production in the course 
of performance. Investors need to get reliable information about how the company's capital looks: for what purpose and where it is 
used, how much money has been invested, as well as the return on capital. The category of intellectual capital was strengthened in 
the information phase of economic development due to the desire to more fully consider the main factors of production along with 
other types of capital. It is assumed that the implementation of the intellectual capital management system will provide information 
and analytical basis for practical problems of strategic development of the enterprise. In turn, equity capital is a prerequisite for the 
creation and operation of each legal entity. 
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ВСТУП 
Якщо власний капітал знаходить своє місце в ба-

лансі підприємства, який складається з матеріальних 
цінностей, вкладених його засновниками і який можна 
«відчути», то інтелектуальний капітал містить в собі 
знання та інформацію, що є важливою складовою 
економічного розвитку. Він стимулює розвиток інте-
лектуальної праці, розробку та розвиток нових техно-
логій, програмних продуктів, винаходів та корисних 
моделей, які є запорукою конкурентоспроможності 
фірми.  

Але для того, щоб детальніше зрозуміти особливості 
ефективного формування і використання цих видів 
капіталу, проведемо їх порівняльний аналіз. 

Вивченням економічної категорії «Власний капі-
тал», проблемами його формування та використання 
у своїх працях розглядали такі зарубіжні та вітчиз-

няні вчені як В.В. Бланк, К. Маркс, П. Самуельсон, 
Ж.Б. Сей, А. Сміт, Ж. Тюрго, В.В. Сопко, В.Я. Со-
колов, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Д. Рікардо, Г.Г. Кі-
рейцев, В.М. Івахненко та ін.  

Вперше питанням розкриття сутності та виокрем-
ленням поняття «інтелектуального капіталу», визна-
ченням його проблематики та методів його ефектив-
ного використання займались такі зарубіжні та віт-
чизняні науковці: Т. Стюарт, П. Саліван, Д. Тіса, Л. Ед-
вінсона, М. Мелоуна, О. Кендюхов, А. Колот, Д.П. Богиня, 
В.В. Онікієнко, О.Ю. Амосов, Е. Лібанова, О.М. Они-
щенко та ін. 

Хоча дані категорії є об’єктами багатьох наукових 
праць, статей та робіт, питання про спільні та відмінні 
риси власного та інтелектуального капіталу залиша-
ються актуальними і на цей день. 
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МЕТА РОБОТИ 
Головною метою цієї роботи є аналіз власного та 

інтелектуального капіталу та виокремлення їх особ-
ливостей. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У роботі було використано такі методи дослідження, 

як: порівняння, пояснення, аналіз. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Відповідно до НП(С)БО 1 власний капітал – час-

тина в активах підприємства, що залишається після 
вирахування його зобов’язань [1]. 

В економіці власний капітал – це загальна вартість 
засобів, фінансових коштів підприємства, які належать 
підприємству на правах власності і використовуються 
ним для формування певної частини його активів [2, 
c. 234]. 

Відповідно до правового підходу власний капітал 
– це власні джерела фінансування підприємства, які 
без визначеного строку повернення внесені його зас-
новниками (учасниками) або залишені ними на під-
приємстві з чистого прибутку [3, c. 44]. 

Також визначення власного капіталу можна сфор-
мувати з основного балансового рівняння підприємства:  

А=ВК+З,    (1) 

ВК=А–З,    (2) 

де А – активи;  
ВК – власний капітал;  
З – зобов’язання [4, с. 22]. 
Власний капітал в Україні відображають в балансі 

та звіті про власний капітал. Баланс містить такі 
статті власного капіталу: 

1. Статутний капітал – це сума, яка відображає 
вартість активів підприємства, які були інвестовані 
його засновниками до загального розміру капіталу 
підприємства, яка відображаються у статуті 
організації. 

2. Пайовий капітал – це капітал, який 
складається із певної частки – паїв, які формуються з 
добровільних внесків членів організації. 

3. Додатково вкладений капітал – це капітал, що 
вноситься членами організації як додаткова сума, 
що формується за рахунок здійснення дооцінки 
необо-ротних активів, а також отримані на 
безоплатній ос-нові та інших видів додаткового 
капіталу. 

4. Резервний капітал – це капітал, що 
створюється підприємством для покриття 
непередбачуваних витрат, сплати кредитів або ж для 
підвищення обсягів вироб-ництва, і який 
поповнюється за рахунок частки нероз-поділеного 
прибутку, яку встановлює підприємство. 

5. Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) – це сума, яка залишається у розпорядженні 
підпри-ємства після розрахунків із власниками 
організації у вигляді дивідендів, і яка є джерелом 
реінвестування у подальший розвиток підприємства. 

6. Неоплачений капітал – це капітал, який являє 
собою суму, що виникає внаслідок заборгованості 
членам організації при створені статутного капіталу.  

7. Вилучений капітал – це власні акції, що були 
викуплені підприємством у їх власників та 

учасників для того, щоб їх анулювати або ж для 
подальшого перепродажу.  

Для визначення змін у структурі і складі власного 
капіталу підприємства на аналізований період вико-
ристовують звіт про власний капітал, у якому відоб-
ражаються:  

1. Статутний (пайовий) капітал. 
2. Додатковий капітал. 
3. Нерозподілений прибуток. 
Першим вченим, хто виокремив поняття «інтелек-

туальний капітал» був американський економіст 
Дж.К. Гелбрейт, який використав це поняття у своїх 
працях у 1969 р.  

Першим дослідником поняття є Т. Стюарт, який 
представив інтелектуальний капітал, як суму знань 
всіх працівників компанії та все те, що надає конку-
рентні переваги на ринку: технології, патенти, управ-
лінські навички, сукупність знань про споживачів та 
постачальників [5, с. 11]. 

О. Бутнік-Сіверський визначив інтелектуальний 
капітал як «один із різновидів капіталу, який має від-
повідні ознаки капіталу і відтворює, одночасно, влас-
тиву лише йому (інтелектуальному капіталу) специ-
фіку і особливості». Як економічна категорія інтелек-
туальний капітал розглядається з позиції авансованої 
інтелектуальної власності, що під час свого руху 
приносить більшу вартість за рахунок додаткової 
вартості [6, с. 16-27].  

Згідно Й. Руссу, С. Пайка та Л. Фернстема, інте-
лектуальний капітал – це нематеріальні ресурси, що 
беруть участь у створенні цінності організації і є такими, 
що повністю або частково нею контролюються [7, с. 67].  

За Е. Брукінгом інтелектуальний капітал – це су-
купність нематеріальних активів, що можуть бути ви-
користані для створення вартості й без яких компанія 
не може існувати і розвивати конкурентні переваги 
[8, с. 128]. Б. Леонтьев визначає інтелектуальний капітал 
підприємства як вартість сукупності інтелектуальних 
активів, включаючи інтелектуальну власність, інтелек-
туальні здібності та навики персоналу, накопичені бази 
знань і корисні стосунки з іншими суб’єктами [9, с. 44]. 

Тобто, інтелектуальний капітал – один із різно-
видів капіталу, який уособлюється у нематеріальній 
формі та являє собою отриману інформацію, людські 
знання та навички, інтелектуальну власність, а також 
репутацію підприємства та його принципи організації.  

Інтелектуальний капітал розкривається у його різ-
новидах, а саме: людському та структурному капіталі. 

Людський капітал втілений у працівниках компанії: 
досвід, знання, набуті навички, здібності. Також до люд-
ського капіталу можна віднести філософію компанії, 
культуру та її цінності. Оцінити людський капітал 
традиційно неможливо через те, що він не є власністю 
підприємства та його власників, але його роль пос-
тійно зростає через створення нових ідей, які призво-
дять до економічного зростання та збільшення націо-
нального багатства. 

Структурний капітал – це те, чим фірма володіє. 
Основними складовими структурного капіталу є ас-
пекти, що формують правові та соціальні відносини 
між державою підприємством та його клієнтами; це 
можуть бути: патенти, торгова марка, ліцензії, орга-
нізаційна структура, програмне забезпечення тощо. 
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Головна відмінність структурного капіталу від люд-
ського капіталу – можливість надати йому оцінку та 
відобразити у балансі, а також він є власністю компа-
нії й може бути скопійований та відтворений. 

На відміну від основних й обігових фондів, інтелек-
туальний капітал неможна побачити або відчути, адже 
знання належать працівнику, а його праця реалізу-
ється через його знання. Інтелектуальний капітал об’єд-
нав наукові та професійно-технічні знання працівни-
ків, інтелектуальну працю й інтелектуальну власність, 
накопичений досвід, спілкування, організаційну струк-
туру і все це визначає імідж фірми. Найважчим етапом у 
ланцюгу, що зв’язує науку, винахідника зі спожива-
чем є трансформація інтелектуальної власності в ін-
новаційний продукт, придатний для виробництва і 
ринку [10, с. 35-42]. 

Таким чином, інтелектуальний капітал є невід’єм-
ною складовою діяльності компанії, на основі якого 
формується її стратегія. Успішність фірми прямо за-
лежить від уміння керівництва раціонально викорис-
товувати даний капітал у своїй діяльності та ство-
рювати інтелектуальні цінності. 

ВИСНОВКИ 
Отже, проаналізувавши власний та інтелектуаль-

ний капітал, можна виділити такі головні відмінності: 
власний капітал є «відчутним» на відміну від інтелек-
туального.  

Власний капітал є власністю самої організації, а 
носієм інтелектуального капіталу є певна особа. Але 
у подальшому дослідженні необхідно також врахову-
вати й спільні риси між цими видами капіталу, оскільки 
вони є взаємозалежними один від одного, і саме за ра-
хунок власного капіталу ми залучуємо інтелектуальний, 
у вигляді висококваліфікованих працівників, інфор-
мації, програмного забезпечення. Тобто чим більше 
ми будемо інвестувати у розвиток інтелектуального 
капіталу, тим більше буде віддача від нього у вигляді 
накопичених знань, досвіду, інформації, стосунків та 
відносин зі споживачами кінцевого продукту. І саме 
ця взаємозалежність повинна стати подальшим дослі-
дженням для категорій власного та інтелектуального 
капіталу. 
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