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В сучасний період розвитку нових технологій, впровадження інновацій, ринкові 

переваги і лідерство підприємств дедалі більшою мірою стають результатом ефективного 

використання унікальних за своєю природою факторів нематеріального характеру, таких як 

знання. Виникнення інтелектуального капіталу – закономірний результат розвитку науки і 

технології, глибокого проникнення їх у процес виробництва, значного збільшення ролі та 

значення науки, людського розуму, інформації та знань у розвитку економіки та 

суспільства загалом. 

Інтелектуальний капітал – це ресурс, який характеризує знання, інтелектуальний 

потенціал організації та є один з нових критеріїв визначення конкурентноздатності 

організації. Більшість дослідників та практиків приходять до думки, що на рівні організації 

інтелектуальний капітал є сума трьох складових: 

1. Людський капітал – сукупність знань, навичок, творчих здібностей, а також 

спроможність власників та наукомістких працівників відповідати вимогам і задачам 

компанії. 

2. Структурний капітал – програмні засоби ЕОМ, програмне забезпечення, бази 

даних, організаційна структура, патенти, товарні знаки, а також всілякі організаційні 

механізми, які забезпечують продуктивність працюючих та функціонування компанії. 

3. Споживчий капітал – майбутні споживачі продукції компанії, її спроможність 

задовольнити їх запити. 

Основою цих трьох складових є людські ресурси – найбільша динамічна 

компонента спроможності компанії отримувати прибуток тривалий час. Вважається, що 

людський капітал не може бути власністю компанії, а структурний капітал може бути 

оформлений у власність і може виступати в якості об’єкту купівлі-продажу. 

Одне з головних завдань управління інтелектуальним капіталом — це оцінка 

нематеріальних активів, підвищення ефективності інтелектуальної власності, яка 

використовується вітчизняними підприємствами у господарській діяльності, та 

моделювання процесу формування цінностей бізнесу. 

Згідно з міжнародним стандартами для оцінювання вартості нематеріальних 

активів застосовують витратний, прибутковий (дохідний) і ринковий підходи до 

розроблення конкретних методів оцінювання вартості.  
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