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Нагромаджений максимальний і мінімальний внесок у компетенцію під 
час вивчення дисциплін сьогодні, а також її втрати щодо максимального її рівня 
розраховується за допомогою таких виразів: 
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Системні характеристики моделі компетенції дають змогу визначити сту-
пінь участі кожної дисципліни у процесі формування освітньої системи загалом і 
отримати вагові коефіцієнти впливу кожної дисципліни на компетенцію. Розроб-
лена процедура оцінювання рівня сформованості компетенції потрібна для по-
дальшого моніторингу компетенції, що є важливим елементом системи підтрим-
ки прийняття рішень під час організації процесу реалізації освітнього проекту 
підготовки фахівців з ІБ. 

Висновки. Наведено методику формалізації процесу формування компе-
тенцій як освітньої системи, елементами якої є дисципліна, яка бере участь в 
процесі реалізації освітнього проекту підготовки кваліфікованих фахівців з ІБ. 
Така системна характеристика компетенції, як цілісність переліку значущих дис-
циплін, показує наскільки цей перелік дисциплін бере участь у процесі форму-
вання компетенцій під час реалізації освітнього проекту, а ступінь значущості 
дисциплін, які формують компетенцію, показує ефективність використання кож-
ної дисципліни у процесі формування компетенції. 
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Сташевский З.П., Грыцюк Ю.И. Управление качеством продукта об-
разовательного проекта с использованием энтропии Шеннона 

Рассмотрены особенности определения системных характеристик компетенций 
при реализации образовательного проекта подготовки специалистов по информацион-
ной безопасности (ИБ). Проведена формализация процесса построения модели компе-
тенции как образовательной системы, в которой использована энтропия Шеннона для 
получения количественных характеристик степени целостности компетенции и степени 
значимости дисциплин в процессе формирования компетенции. Определено, что целос-
тность перечня значимых дисциплин показывает насколько эти дисциплины участвуют в 
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процессе формирования компетенции при реализации образовательного проекта, а сте-
пень значимости дисциплин показывает эффективность использования каждого предме-
та в процессе формирования компетенции. 

Ключевые слова: образовательный проект, информационная система, информаци-
онная безопасность, энтропия, информационный анализ. 

Stashevsky Z.P., Grytsyuk Yu.I.  Quality Product Management of Educati-
onal Projects using Shannon's Entropy 

Some features of the definition of system characteristics competencies in impletion of the 
educational project of training in information security (IS) are studied. The formation process 
of constructing a model of competence as the educational system, which used Shannon's 
entropy for quantitative characteristics degree of integrity and competence level of significance 
disciplines in the process of competence, is performed. The integrity of the list of important 
subjects is found to show how these disciplines are involved in the competence formation in 
implementing educational project, and the degree of importance of discipline in candidates 
shows efficiency of each discipline in the process of competence. 

Key words: educational project, information system, information security, entropy, infor-
mation analysis. 
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СУТЬ ТА ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

Досліджено суть та основні компоненти інтелектуального капіталу. Зазначено, що, 
незважаючи на значну кількість праць, які стосуються проблематики інтелектуального 
капіталу, сьогодні відсутнє єдине трактування цього поняття. Інтелектуальний капітал є 
складною економічною категорією, яка має свої специфічні властивості, складну струк-
туру та відіграє важливу роль у примноженні прибутків фірми, в економічному зростан-
ні та підвищенні добробуту населення. 

Систематизувавши та узагальнивши існуючі підходи, зазначено, що доцільним є 
поділ інтелектуального капіталу на три основні складові: людський капітал, організа-
ційний, клієнтський. Відзначено, що людський, організаційний та клієнтський капітал 
тісно взаємопов'язані один з одним, тому недоцільним є інвестування тільки в одну 
якусь складову частину інтелектуального капіталу, оскільки це системне, збірне поняття. 
І тільки розвиток усіх зазначених складових елементів забезпечить примноження інте-
лектуального капіталу організації та країни загалом. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, організаційний капі-
тал, клієнтський капітал, інтелектуальна власність, інтелектуальний потенціал. 

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність економіки країни на-
самперед визначається ефективністю використання нематеріальних ресурсів, які 
пов'язані з працею людини. Також актуальними є питання оптимального вико-
ристання людських ресурсів, адже можливості розвитку людини є надзвичайно 
вагомими. На сучасному етапі підвищується значення освіти, науки, поси-
люється роль інтелектуальної діяльності в усіх сферах виробництва. У складі на-
ціонального багатства домінування інтелектуального капіталу, а особливо 
людського капіталу, стає очевидним. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Питання, що стосуються суті 
та основних компонентів інтелектуального капіталу, розглянуто у працях таких 
вчених, як: Г.С. Беккер [1], Т.В. Бауліна [2], Т.М. Банасько [3], О. Бутнік-Сі-
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верський [4], М.А. Бендиков [5], Є. Брукинг [6], В. Геєць [7], Б.М. Генкин 
[8], Дж.К. Гелбрейт [9], Н.В. Казакова [10], А.Н. Козырев [11], Б.Б. Леонтьев 
[12], Б.А. Малицький [14], О.В. Полуяктова [16], В. Прошак [17] та ін. 

Метою роботи є дослідження суті та основних компонентів інтелекту-
ального капіталу. 

Виклад основного матеріалу. Термін "інтелектуальний капітал" як еко-
номічну категорію почали досліджувати наприкінці ХХ ст. Однак у сучасній 
економічній літературі немає однозначного трактування цього поняття. Вперше 
термін "інтелектуальний капітал" запропонував Дж.К. Гелбрейт у 1969 р. як по-
няття, яке включало інтелект людини [9]. Також вагомий внесок у першопочат-
кову теорію інтелектуального капіталу зробив Г. Беккер [1]. У своїй праці 
"Людський капітал" дослідник розмежовує загальні та спеціальні інвестиції у 
людський капітал, розглянувши питання альтернативності інвестицій з ураху-
ванням очікуваних вигод. 

Одним із перших термін "інтелектуальний капітал" вжив Т. Стюарт у 
своїй роботі "Інтелектуальний капітал", де він визначив його як суму знань всіх 
робітників компанії, яка забезпечує її конкурентоспроможність [24]. Таким чи-
ном, на перший погляд, зміст понять "знання" та "інтелектуальний капітал" зда-
ються однаковими. Однак Т. Стюарт й інші дослідники з цієї проблеми правиль-
но зазначають, що тільки знань працівників недостатньо для підвищення при-
бутковості. Окрім знань, потрібні відповідна організація праці, інфраструктурна 
підтримка (системи передачі й зберігання інформації), наявність попиту на знан-
ня, що є в компанії [24]. 

На сучасному етапі поняття інтелектуального капіталу також трактується 
по-різному. Протягом останніх років науковці розглядали інтелектуальний капі-
тал із різних позицій. Так, Т.В. Бауліна [2] розглядала управління інтелектуаль-
ним капіталом на макроекономічному рівні, особливості державного управління 
інтелектуальним капіталом для активізації процесів модернізації національного 
господарства. Водночас, С.Ф. Легенчук та Т.М. Банасько визначали взаємо-
зв'язок понять інтелектуальний капітал, нематеріальні активи та гудвіл, при 
цьому акцентуючи увагу на виникнення синергетичних ефектів під час інвесту-
вання в інтелектуальний капітал [13, 3]. 

Наприклад О.В. Полуяктова [16] досліджувала категоріальні аспекти інте-
лектуального капіталу в системі капіталу загалом . Водночас, О.В. Шкурупій дос-
ліджував інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні як факторний ре-
сурс [22], а Г.Л. Ступнікер – як "величину капіталізованого наднормативного 
прибутку, який одержує підприємство в процесі виробничо-господарської діяль-
ності за рахунок наявності в нього конкурентних переваг, обумовлених людсь-
кою, технологічною та ринковою складовими даного капіталу" [19]. Едвінссон Л. 
та Мелоун М. вперше виокремили у структурі інтелектуального капіталу "людсь-
кий капітал" та "структурний капітал", який містить "споживчий (клієнтський) 
капітал". Кожен із запропонованих капіталів і їх взаємодія є результатом ефек-
тивного використання знань людини, її інтелекту, творчих здібностей. 

Окремі автори [5, 11, 12] дотримуються визначення інтелектуального ка-
піталу, яке дав Л. Едвінссон, відповідно до якого інтелектуальний капітал скла-
дається з трьох складових: людського капіталу, організаційного (структурного) 
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капіталу та клієнтського капіталу, кожний з яких може бути як позиковим, так 
власним. Людський капітал, на думку цих вчених, – це знання, вміння, навички і 
досвід конкретних фізичних осіб як єдина економічна цінність певного об'єкта 
бізнесу. Цей капітал є невідчужуваним від його власників. 

Британський дослідник Е. Брукінг виділяє в інтелектуальному капіталі 
чотири складові частини: ринкові активи, людські активи, інтелектуальну влас-
ність як актив, інфраструктурні активи [6]. На думку І.А. Іванюка, інтелектуаль-
ний капітал є сукупністю таких складових, як: інтелектуальний потенціал 
(людський капітал); інтелектуальна власність або інтелектуальна активність 
(структурний капітал); ринкові та інфраструктурні активи (клієнтський капітал). 
Автор визначає, що "сутність інтелектуального капіталу як економічної категорії 
можна визначити як систему економічних відносин, що виникають на рівні інди-
відуального відтворення капіталу між суб'єктами господарювання з приводу ви-
робництва, обміну, розподілу і споживання інтелектуального продукту" [20]. 
Наприклад Н.В. Казакова розглядає інтелектуальний капітал у чотирьох аспек-
тах: як цінність, як систему, як процес і як результат [10]. 

У праці Е. Брукінга "Інтелектуальний капітал" також простежено терміно-
логічний підхід до визначення інтелектуального капіталу. Автор зауважує, що ін-
телектуальний капітал – це термін для позначення нематеріальних активів, однак 
цим не вичерпується його економічна сутність. Але викликає дискусію тверджен-
ня про те, що якщо на певний момент часу компанія може існувати без окремих 
об'єктів інтелектуальної власності (баз даних, промислових зразків, товарних зна-
ків), тоді їх не потрібно вважати складовими інтелектуального капіталу. Однак як-
що вони є власністю фірми, тоді вони є складовою її інтелектуального капіталу. 

У цьому контексті варто розглянути визначення інтелектуального капіта-
лу, запропоноване Д. Клейном і Л. Прусаком. Зазначені автори трактують інте-
лектуальний капітал як "інтелектуальний матеріал, формалізований і зафіксова-
ний, який використовують для виробництва більш цінного майна" [24]. Такий 
підхід забезпечив розкриття економічної сутності капіталу, тобто використання 
нематеріальних активів для виробництва іншого цінного майна. Проте варто не 
погодитись, що створити таку цінність можна тільки завдяки формалізованому і 
зафіксованому інтелектуальному матеріалу. Адже окремі складові людського ка-
піталу (здібності, талант, досвід, компетентність персоналу) неможливо зафіксу-
вати документально. Вони забезпечують створення інтелектуальних продуктів, 
які належать до інтелектуального капіталу фірми. 

На увагу заслуговує визначення О. Бутніка-Сіверського, який зазначає, 
що "інтелектуальний капітал – це створений або придбаний інтелектуальний 
продукт, який має вартісну оцінку, об'єктивований та ідентифікований (відок-
ремлений від підприємства), утримується підприємством (суб'єктом господарю-
вання) з метою ймовірності одержання прибутку (додаткової вартості)" [4]. Ав-
тор трактує інтелектуальний капітал як різновид капіталу, який має відповідні 
ознаки капіталу, але водночас, володіє тільки йому притаманними специфічними 
особливостями. 

Вітчизняний економіст О. Кендюхов дає визначення інтелектуального ка-
піталу в межах функціонального підходу. Автор розглядає сутність цієї еконо-
мічної категорії, беручи до уваги різні аспекти, використовуючи класифікаційні 
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ознаки інтелектуального капіталу (за роллю у виробничо-господарському проце-
сі, за типами, належністю і використанням у виробничо-комерційній діяльності). 
Отже, інтелектуальний капітал можна розглядати як сукупність інтелектуальних 
ресурсів, які створені внаслідок творчої діяльності людини і використовуються 
суб'єктами підприємництва для досягнення поставленої мети. 

Інтелектуальні ресурси охоплюють знання, уміння, навички, професійний 
досвід, освітній рівень працівників, об'єкти інтелектуальної власності, взаємовід-
носини, організаційні структури тощо. Також інтелектуальний потенціал можна 
визначити як сукупність знань, умінь і творчих обдарувань індивідів, їхній ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень, які дають змогу засвоювати набуті й творити нові 
знання, тобто це здебільшого можливості, якими володіє особа [17]. У дослі-
дженні інтелектуального потенціалу використовують характеристики (знання, 
освіта, наука та наукові дослідження, людський капітал, інтелектуальна влас-
ність та ін.), які стали основою формування теорії інтелектуального капіталу. 

Наприклад В. Геєць вважає, що інтелектуальний потенціал є вагомим 
чинником формування і розвитку економіки знань, а інтелектуальний потенціал 
суспільства – це сукупність повсякденних (буденних) і спеціалізованих (науко-
вих) знань, які нагромаджені в свідомості людей та матеріалізовані в технологіч-
них способах виробництва [7]. 

Малицький Б. також розглядає інтелектуальний потенціал у контексті ре-
алізації наукового потенціалу суспільства [14]. Насамперед він акцентує увагу 
на можливостях та особливостях науки, ефективності використання наукової ін-
формації для вирішення завдань соціально-економічного розвитку суспільства. 
Водночас, О. Стефанишин досліджує людський інтелектуальний потенціал у 
структурі людського капіталу суспільства. На думку автора, "людський інтелек-
туальний потенціал суспільства є сукупністю творчих здібностей, знань та умінь 
індивідів, які дають змогу використовувати технологічний капітал, застосовува-
ти набуті і створювати нові знання та інформаційні блага на основі співпраці, 
довіри для ефективного соціально-економічного розвитку країни" [18]. 

Доцільно зазначити і те, що аналіз економічної літератури свідчить про 
те, що деякі економісти дещо ототожнюють поняття "інтелектуальний потенці-
ал" із поняттям "людський капітал". Зокрема В. Орищенко визначає інтелекту-
альний потенціал як "духовно-освітянський стан нації, що забезпечує здатність 
народу до виконання актуальних суспільно-економічних завдань, створення не-
обхідних умов всебічного розвитку молодого покоління на базі найвищих духов-
них цінностей нації" [15]. 

Відповідно до наведених вище визначень можна стверджувати, що окре-
мі ознаки інтелектуального потенціалу використовують для дослідження інте-
лектуального капіталу, однак вони не беруть до уваги формалізовані форми 
цього капіталу (інформаційно-комунікаційні технології, об'єкти інтелектуальної 
власності), які у процесі використання забезпечують розвиток людського капіта-
лу і створення власних знань фірми. Водночас, інтелектуальний потенціал є 
значно ширшим поняттям, аніж інтелектуальний капітал, оскільки тільки реалі-
зований інтелектуальний потенціал перетворюється на інтелектуальний капітал. 
Тому визначення цієї категорії, наведене у праці "Україна: інтелект нації на межі 
століть", є суперечливим: "інтелектуальний капітал – це інтелектуальний потен-
ціал, який активно використовується у процесах економічного розвитку" [21]. 
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Якщо інтелектуальні ресурси у вигляді знань, штучного інтелекту тощо викорис-
товується у процесах економічного розвитку, тоді не доцільно їх називати інте-
лектуальним потенціалом. 

Нагромадження інтелектуального потенціалу не відіграє належної ролі у 
суспільстві, якщо немає його реалізації. Тому важливо забезпечити умови і меха-
нізми перетворення його в інтелектуальний капітал, тобто активно використовува-
ти сформований науково-технічний потенціал в економіці країни. Для більш пов-
ного і ґрунтовного дослідження сутності інтелектуального капіталу варто проана-
лізувати основні його види. Заслуговує на увагу класифікація інтелектуального ка-
піталу, яку запропонував О. Бутнік-Сіверський [4], за такими ознаками: форма 
власності; корпоративна трансакція; резидентність; форма залучення; за терміном 
наявності в розпорядженні суб'єкта господарювання; формування інтелектуально-
го капіталу; можливість визначення розміру вартості інтелектуального капіталу. 

Отже, незважаючи на значну кількість праць, які стосуються проблемати-
ки інтелектуального капіталу, сьогодні відсутнє єдине трактування цього понят-
тя. Це пояснюється не тільки складністю кількісного вираження всіх видів вкла-
день в інтелектуальний капітал та одержаних від цього результатів, але і швид-
кою зміною протягом останніх років економічних відносин. Однак більшість за-
рубіжних та вітчизняних вчених розглядають інтелектуальний капітал як понят-
тя значно ширше та виокремлюють його підсистеми, а саме: 

● людський капітал (як сукупність знань, умінь та навичок більшою мірою об'єкта 
управління); 

● організаційний (як організаційні можливості найчастіше суб'єкта управління); 
● соціальний (як набір неформальних цінностей та норм, тобто створення певного 

середовища управління інтелектуальним капіталом). 
Внаслідок взаємодії зазначених підсистем досягається одержання доданої 

вартості залежно від рівня розгляду [23]. Доцільно відзначити, що в економічній 
літературі використовують різні класифікації об'єктів права інтелектуальної влас-
ності. Загалом можна виокремити такі складові інтелектуальної власності, як: 

● об'єкти промислової власності: патент на винахід; свідоцтво на корисну модель; 
патент на промисловий зразок; свідоцтво на право інтелектуальної власності на 
торговельну марку (знак для товарів і послуг); свідоцтво на право інтелектуаль-
ної власності на комерційне найменування (свідоцтво про реєстрацію юридичної 
особи); свідоцтво на право інтелектуальної власності на географічне зазначення; 
право на недопущення недобросовісної конкуренції; 

● об'єкти авторського права: права на комп'ютерні програми; права на бази даних; 
право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми; пра-
ва на наукові статті; 

● комерційна таємниця: права на комерційні таємниці; права на виробничі таємни-
ці; права на організаційні таємниці; права на технічні таємниці. 
Водночас, інтелектуальний капітал (індивідуальний і сукупний) на стадії 

формування залежить від таких чинників, як: 
● природних: творчі здібності індивідів, здоров'я населення, демографічна ситу-

ація у країні, стан навколишнього середовища; 
● економічних: державна демографічна політика, державна політика зайнятості, 

стан трудових ресурсів, фінансування сфери науки і освіти, величина національ-
ного доходу на одну особу, механізм ціноутворення на ринку інтелектуальних 
продуктів, інноваційна політика держави та ін.; 
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● інституційних: законодавче регулювання інтелектуальної діяльності, механізм 
захисту об'єктів інтелектуальної власності. 
Позитивний вплив окреслених чинників формує інтелектуальний капітал, 

що охоплює людський капітал і структурний капітал. А широке застосування 
цих компонентів інтелектуального капіталу під час виробництва і реалізації про-
дукції та послуг забезпечує отримання доходу. Водночас, використання частини 
доходу на розвиток людського капіталу (підвищення кваліфікації, матеріальне 
заохочення персоналу) та структурного капіталу (придбання патентів чи ство-
рення нових об'єктів інтелектуальної власності) забезпечує нагромадження інте-
лектуального капіталу. 

Інтелектуальний капітал реалізується через інтелектуальну працю, яка за-
безпечує створення економічної інформації, нових технологій, зростання загаль-
ноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівня працівників, а також вищі 
макроекономічні показники розвитку суспільства. Деякі економісти виокремлю-
ють такі елементи праці, які впливають на функціонування підприємства й еко-
номіки країни [8]: 

● регламентована праця (α-праця), яка не містить елементів творчості; впливає на 
збільшення результатів господарської діяльності тільки у тому випадку, коли 
збільшується кількість працівників і час праці; 

● творча, інноваційна праця (β-праця), яка спрямована на створення чогось нового 
в мистецтві, науці, техніці та інших сферах; вищих економічних показників до-
сягають завдяки використанню нових технічних, організаційних і підприємниць-
ких ідей; 

● духовна праця (γ-праця), що визначає моральні основи людського існування і 
опосередковано впливає, наприклад, на продуктивність праці. 
Отже, інтелектуальна праця, супроводжуючись пізнанням чогось нового, 

сприяє самовдосконаленню працівника, підвищенню якості його інтелектуально-
го капіталу через творення нових знань. 

Інтелектуальна праця – це будь-яка розумова праця, яка містить елементи 
творчості. І завдяки їх використанню отримано оригінальні продукти праці, які 
згодом можуть ставати об'єктами інтелектуальної власності. Водночас, виявити 
таку складову праці досить складно, оскільки важко об'єктивно виміряти як інте-
лект людини, так і ступінь його впливу на результати інтелектуальної діяльності. 
Доцільно зазначити, що подальша інтелектуалізація праці можлива за умов зрос-
тання ролі інститутів науки, освіти, культури; збереження інтелектуального по-
тенціалу суспільства; формування "середнього класу"; матеріального заохочення 
працівників тощо. 

Висновки. Отже, інтелектуальний капітал є складною економічною кате-
горією, яка має свої специфічні властивості, складну структуру та відіграє важ-
ливу роль у примножені прибутків фірми, в економічному зростанні та підви-
щенні добробуту населення. Дослідження інтелектуального капіталу найбільш 
активізувалося наприкінці ХХ ст., однак завжди викликали підвищений інтерес 
дослідників такі питання, як: роль освіти, науки, об'єктів інтелектуальної влас-
ності, інформаційно-комунікаційних технологій, творчої праці в соціально-еко-
номічному розвитку країни. 

Інтелектуальний капітал є досить складною категорією і не існує єдиної 
точки зору щодо трактування цієї категорії та виділення її складових елементів. 
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Систематизувавши та узагальнивши існуючі підходи, доцільним є поділ інтелек-
туального капіталу на три основні складові: 

1. Людський капітал. Людський капітал – це сформований або розвинений 
внаслідок інвестицій і накопичений людьми певний потенціал фізичних і 
духовних здібностей індивіда та інших продуктивних якостей, які цілеспря-
мовано використовуються у відповідній сфері економічної діяльності, що 
сприяє підвищенню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зрос-
тання доходів його власника. 
Це визначення акцентує увагу на таких принципових моментах: 

● По-перше, людський капітал – це не просто сукупність зазначених характерис-
тик, а саме сформований або розвинений внаслідок інвестицій і нагромаджений 
певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей. 

● По-друге, це такий їх рівень, який доцільно використовується для одержання 
економічного ефекту і сприяє зростанню продуктивності праці. 

● По-третє, використання людського капіталу закономірно приводить до зростан-
ня доходів його власників. 

● По-четверте, таке зростання доходів стимулює перманентність інвестицій в лю-
дину, що приводить до подальшого зростання її заробітків. У теоретичному ас-
пекті потрібно розглядати категорію людський капітал за трьома рінями: 
� на особистісному рівні людським капіталом є знання та навички, які людина здобула 
шляхом освіти, професійної підготовки, практичного досвіду і завдяки яким вона 
здатна надавати цінні виробничі послуги іншим; 

� на мікроекономічному рівні людський капітал – це сукупна кваліфікація та профе-
сійні здібності всіх працівників підприємства, а також здобутки підприємства щодо 
ефективної організації праці та розвитку персоналу; 

� на макроекономічному рівні людський капітал включає в себе нагромадженні вкла-
дення в такі галузі діяльності, як освіта, професійна підготовка і перепідготовка то-
що, є істотною частиною національного багатства країни, і називається національ-
ним людським капіталом. 

● Людський капітал визначається такими головними аспектами, як: освіта, вміння, 
кваліфікація, навички, здібності, набутий досвід, моральні цінності, культура 
праці тощо. 

2. Організаційний. Організаційний капітал – це вид капіталу, який складається 
з елементів, які відповідають на питання: що та як мають робити працівники 
для підвищення прибутку організації. Організаційний капітал – це здатність 
фірми керувати організаційною структурою з метою адаптування до кон'юн-
ктури ринку, що постійно змінюється. Організаційний капітал, як складова 
частина інтелектуального капіталу, має відношення до організації загалом. 
Цей вид капіталу відповідає за те, як людський капітал, перетворюючи ін-
формацію, використовується в організаційних системах. 
До організаційного капіталу можна віднести такі основні структурні еле-

менти: продукти творчої праці, тобто об'єкти інтелектуальної власності; інфор-
маційні технології та ресурси фірми; електронні мережі; організаційна структура 
та система управління бізнесом. До складу об'єктів інтелектуальної власності 
входять: об'єкти промислової власності (патенти на винахідництво, промислові 
зразки, товарні знаки, корисні моделі), об'єкти авторського права (наукові та лі-
тературні твори, комп'ютерні програми та бази даних) та ноу-хау. 

До інформаційних ресурсів фірми відносяться документи та масиви доку-
ментів в інформаційних системах. 
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3. Клієнтський. Клієнтський капітал – це система довгострокових, надійних, 
взаємовигідних відносин фірми з клієнтами та контрагентами, які побудова-
ні на довірі (довіра є ключовим фактором успішної угоди в економіці, осно-
ваній на знаннях). Клієнтський капітал збільшується завдяки приросту кіль-
кості постійних клієнтів, зміцненню торгової марки, бренду організації. Цей 
вид капіталу включає такі складові елементи: комерційні ідеї та ділові зв'яз-
ки, комерційну мережу розповсюдження продукції, участь у комерційних 
партнерствах, засоби індивідуалізації організації (те, що виділяє її серед ін-
ших) та ділову репутацію. 
Отже, людський, організаційний та клієнтський капітал тісно взаємо-

пов'язані один з одним, тому недоцільним є інвестування тільки в одну якусь 
складову частину інтелектуального капіталу, оскільки це системне, збірне понят-
тя. І тільки розвиток усіх зазначених складових елементів забезпечить примно-
ження інтелектуального капіталу організації та країни загалом. 
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Тесля А.И. Суть и основные компоненты интеллектуального капитала 
Исследована суть и основные компоненты интеллектуального капитала. Отмечено, 

что, невзирая на значительное количество трудов, которые посвящены проблематике ин-
теллектуального капитала, сегодня отсутствует единственная трактовка данного понятия. 
Интеллектуальный капитал является сложной экономической категорией, которая имеет 
свои специфические свойства, сложную структуру и играет важную роль в преумножен-
ных прибылей фирмы, в экономическом росте и повышении благосостояния населения. 

Систематизировав и обобщив существующие подходы, отмечено, что целесообраз-
ным является разделение интеллектуального капитала на три основных составляющей: 
человеческий капитал, организационный, клиентский. Отмечено, что человеческий, ор-
ганизационный и клиентский капитал находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, по-
тому нецелесообразным является инвестирование только в одну какую-то составную 
часть интеллектуального капитала, поскольку это системное, сборное понятие. И только 
развитие всех отмеченных составных элементов обеспечит приумножение интеллекту-
ального капитала организации и страны в целом. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, организаци-
онный капитал, клиентский капитал, интеллектуальная собственность, интеллектуаль-
ный потенциал. 

Teslya A.I. The Essence and Basic Components of Intellectual Capital 
The essence and basic components of intellectual capital are probed. Although there is a 

lot of works devoted to the problem of intellectual capital, the only interpretation of this con-
cept is not provided today. An intellectual capital is a complex economic category characteri-
sed by specific characteristics, and complex structure. It plays an important role in augmenting 
of enerprise incomes, in the economic growth and increasing the welfare of the population. Ha-
ving systematized and generalized existing approaches, it is marked that dividing intellectual 
capital into three basic constituents such as human, organizational, client capital is sufficient. 
Human, organizational and client capital is proved to be closely related, that is why investing 
only in one component of intellectual capital is not rational, as it is a system, collapsible con-
cept. And only the development of all mentioned component elements will provid the increase 
of intellectual capital of the organization and country on the whole. 

Кеy words: intellectual capital, human capital, organizational capital, client capital, intel-
lectual property, intellectual potential. 

 


