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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Роль людського інтелекту як продуктивної сили гло-

бального масштабу сформулював В. Вернадський, та подаль-
ший розвиток людства з наукою, інтелектом і гуманізмом,
тобто з "ноосферизацією". Сьогодні "ноосферизація" еко-
номіки зводиться до поки що не до кінця усвідомлених змін
у політичній економії націй. Так, окремі дослідники вважа-
ють [12, с. 92], що еволюція політичної економії капіталіз-
му проходить такі етапи: економіка товару (основна частка
доданої вартості виникає на рівні товару); економіка відно-
син (додана вартість генерується на рівні економічного про-
екту); економіка менеджменту (головний актив компанії —
якість менеджменту); економіка послуг (додана вартість за
рахунок якіснішого обслуговування клієнта). І нарешті еко-
номіка знання, що базується на інтелектуальному й людсь-
кому капіталі, де додана вартість виникає в процесі генеру-
вання та промислового використання знань.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання існування інтелектуального капіталу вперше

було поставлено П. Друкером у роботі "Концепція корпо-
рації" (1946 р.), присвяченій загальним питанням менедж-
менту. Надалі цю проблему піднімав Дж. Гелбрейт у роботі
"Нове індустріальне суспільство" (1969 р.) в контексті зро-
стання ролі наукоємних виробництв у сучасній йому еко-
номіці. Він визначив інтелектуальний капітал як дещо
більше, ніж "чистий інтелект" людини, що включає цілесп-
рямовану інтелектуальну діяльність. Так, для опису знань
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вперше було використано поняття капіталу, тобто цінності,
що допомагає створювати інші цінності.

З часом тлумачення цього поняття трансформувалося,
взявши початок з теорії менеджменту і людського капіталу.
Найбільш широко використовується визначення інтелекту-
ального капіталу як тих нематеріальних активів підприємства,
які, не відбиваючись в його фінансовій звітності, можуть бути
кодифіковані, оцінені й використані. Популярним це понят-
тя стало після виходу в 1991 р. статті Т. Стюарта "Мозкова
сила", де він відзначив, що людський капітал — це те, що за-
лишає робоче місце разом з людиною, а інтелектуальний ка-
пітал — це те, що залишається в компанії [10, с. 155].

Слід зазначити, що концепції людського та інтелекту-
ального капіталу є достатньо дослідженими, але, як прави-
ло, розглядаються як окремі теорії та вчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження теоретичних основ

глибинної соціально-економічної сутності категорій людсь-
кого капіталу та інтелектуального капіталу в їх нерозрив-
ному зв'язку, а також визначення спільних та відмінних оз-
нак цих взаємодоповнюючих понять.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Передусім, зосередимо увагу на розкритті економічного

змісту поняття "інтелектуальний капітал". Розгляд дослід-
жуваної категорії передбачає розбір таких базових понять,
як "інтелект" та "капітал".
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У сформованому філософському розумінні
інтелект (лат. intellectus — розум) — розум,
здатність мислити, проникливість, сукупність
тих розумових функцій (порівняння, абст-
ракції, утворення понять, судження, висновки
тощо), які або перетворюють сприйняття у
знання, або критично переглядають уже наявні
знання, або аналізують їх [11, с. 247].

Капітал (лат. capital — головний) — еконо-
мічна категорія; створені людиною ресурси, що
використовуються людиною для виробництва
товарів і послуг, які приносять дохід [6, с. 213].
Капітал — кошти, цінні папери, нерухомість
тощо як засіб одержання прибутку, доходу [2,
с. 414]. Капітал, за К. Марксом — це вартість,
яка приносить додаткову вартість. У ширшому
аспекті під капіталом розуміється цінність, яка
приносить потік доходу [9, с. 239].

Як і будь-який інший нематеріальний об'єкт
досліджень, інтелектуальний капітал важко
піддається визначенню і не трактується одно-
значно. Внаслідок чого в науковій економічній
літературі існують різні підходи до його аналі-
зу, а саме: структурний, функціональний та тер-
мінологічний.

Перший підхід є найпоширенішим, його
сутність полягає у визначенні інтелектуально-
го капіталу через розкриття його структури. На
підставі досліджень, проведених у шведській
страховій і фінансовій компанії "Скандія" Л. Едвінссон та
М. Мелоун виділили в межах інтелектуального капіталу
"людський капітал" і "структурний капітал" (рис. 1).

Згідно із концепцією учених людський капітал — це су-
купність знань, практичних навичок і творчих здібностей
персоналу підприємства, які використовуються при вико-
нанні його поточних завдань. Іншими його складовими є
моральні цінності та філософія підприємства, культура
праці та загальне ставлення до справи. Під структурним
капіталом Л. Едвінссон та М. Мелоун розуміють філософію
та процеси менеджменту, інформаційні системи, систему
фінансових взаємовідносин, інструкції, положення, стан-
дарти підприємства та іншу документацію, що дозволяє
ефективно управляти виробництвом [5, с. 335]. Автори до-
сить широко трактують інтелектуальний капітал, відносячи
до нього фактично всі види ресурсів сучасної корпорації,
які не підлягають традиційним оцінкам.

Б. Леонтьєв підходить до визначення інтелектуального
капіталу через розкриття його структури та дає більш кон-
кретизований перелік елементів даного капіталу. Під інте-
лектуальним капіталом того чи іншого суб'єкта він розуміє
сукупність наявних у нього законних прав на результати
його творчої діяльності, його природних і набутих інтелек-
туальних здібностей та навичок, а також нагромаджені ним
бази знань і корисних відносин з іншими суб'єктами [8, с.
101].

О. Гапоненко запропонував структуризацію інтелекту-
ального капіталу виділяючи три складові елементи — людсь-
кий, організаційний та споживчий капітали, що
більш прийнятні на мікроекономічному рівні
(рис. 2).

Зовсім іншої думки щодо структури фор-
мування інтелектуального капіталу дотри-
мується А.А. Чухно, виділяючи на макрорівні
гуманітарний та інтелектуальний потенціал
нації. Гуманітарний потенціал є більш широким
поняттям і визначається рівнем фізичного та
психологічного здоров'я нації, її соціального
благополуччя, моральності, духовності, інте-
лектуального розвитку, психологічної єдності,
гуманітарної активності. Інтелектуальний по-
тенціал є складовою гуманітарного і включає в
себе систему освіти, комп'ютерне забезпечен-
ня, систему зв'язку, бази даних, систему науки,
інтелектуальну власність, а внаслідок активно-
го свого використання він перетворюється на
інтелектуальний капітал [13, с. 359]. Тобто вче-
ний не виділяє в окремий структурний елемент
людський капітал, але його складові простежу-
ються як у гуманітарній, так й інтелектуальній
компонентах.

У рамках функціонального підходу мож-
на відзначити трактування, запропоноване

Ж.О. Шульгою. Автор зазначає, що "інтелектуальний ка-
пітал — окрема концепція всезагальної економічної ка-
тегорії "капітал" та пропонує наступне формулювання:
"Інтелектуальний капітал — це здатні створювати нову
вартість інтелектуальні ресурси підприємства, представ-
лені людським і машинним інтелектами, а також інтелек-
туальними продуктами, створеними ним самостійно або
залученими зі сторони як засоби створення нової вар-
тості" [14, с. 110].

Термінологічний підхід здійснено у праці Е. Брукінга
"Інтелектуальний капітал". Автор визначає предмет дослі-
дження як термін для позначення нематеріальних активів,
без яких компанія не може існувати та розвивати конку-
рентні переваги [1, с. 30]. Однак, попри висвітлення такої
важливої його характеристики, у цьому визначенні, окрім
віднесення інтелектуального капіталу до нематеріальних
активів, більше ніяк не розкривається його категоріальна
економічна сутність.

Проаналізувавши наукові дослідження щодо функціо-
нального змісту та формування структури інтелектуально-
го капіталу, доречно виділити два основні положення
відносно взаємозв'язку термінів "інтелектуального капіта-
лу" та "людського капіталу".

Деякі науковці стверджують, що інтелектуальний капі-
тал є інноваційно-інформаційною складовою людського
капіталу. Як зазначає С. Вовканич [3, с. 19], людський капі-
тал не може бути підсистемою інтелектуального капіталу,
бо це пов'язано з порушенням прав на отримання необхід-

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу підприємства
(за Л. Едвінссоном та М. Мелоуном)

Джерело: [5].
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Рис. 2. Структура інтелектуального капіталу
(за О. Гапоненком)

Джерело: [4, с. 97].
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ної і повної інформацій для розвитку осо-
бистості.

Проте більшість науковців, до яких на-
лежить і А. Колот, [7, с. 7—8], вважають,
що поняття "інтелектуальний капітал" за
змістом значно ширше, ніж поняття
"людський капітал" і охоплює його
змістові характеристики. Він пропонує на-
ступну структуру інтелектуального капі-
талу: людський капітал, капітал органі-
зації та капітал взаємодії з інститутами
ринку.

На нашу думку, ніякої суперечності
у розумінні взаємної підпорядкованості
людського та інтелектуального капіталу
насправді не існує. Безсумнівно "особи-
стий інтелектуальний капітал" є складо-
вою "людського капіталу", адже саме
людина є носієм інтелекту. Однак, у про-
цесі трудової діяльності, під час вироб-
ництва товарів і послуг, "особистий інте-
лектуальний капітал" стає безособовим
і перетворюється в надбання організації
чи нації в цілому, набуваючи форми
"організаційного капіталу", який, в свою
чергу, в ході споживання продукції може стати основою
створення "споживчого капіталу". "Інтелектуальний ка-
пітал нації" має здатність зберігатись і накопичуватись,
а тому стає джерелом формування "особистого інтелек-
туального капіталу" наступних поколінь. Тому, на наш
погляд, поняття "людський капітал" і "інтелектуальний
капітал" доцільно розглядати у їх взаємодії на особист-
існому, мікро- та макро- рівнях на основі відтворюваль-
ного підходу, суть якого можна представити наступною
схемою (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Отже, інтелектуальний капітал — це професійні, нау-

кові й повсякденні знання, накопичений досвід, творчі,
організаційні і лідерські здібності працівників, що в процесі
суспільного виробництва трансформуються в інтелектуаль-
ну власність, інфраструктурні, ринкові та інші нематеріальні
активи, що використовуються фірмою для виготовлення
конкурентоспроможних товарів і послуг для отримання
доходу.

Формування та накопичення інтелектуального капіта-
лу можливе лише при забезпеченні процесу інтелектуалі-
зації людського капіталу, під яким розуміється процес по-
ступового підвищення інтелектуального рівня людського
капіталу на основі синтезу інформації, знань, умінь та на-
вичок окремого індивіда, що відбувається для відповідності
сучасним умовам та отримання соціально-економічного
ефекту від їх застосування. Інтелектуальний капітал є дом-
інантою економічного розвитку. Процеси його відтворен-
ня, нагромадження та управління ним визначають перспек-
тиви й орієнтири науково-технічного прогресу, створення
новітніх видів виробництв.
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Рис. 3. Відтворення інтелектуального капіталу нації в процесі соціально-
економічної діяльності людини

Розробка автора.
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