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Постановка проблеми. В Україні тривають процеси реформування еконо-

міки, що потребують врахування соціального значення будь-яких трансфор-

мацій та важливості використання новітніх технологій. Адже поряд з досяг-

ненням прибутковості, тільки соціальне спрямування дійсно свідчить про ста-

новлення вагомих результатів, а тривалий економічний ефект може забезпе-

чити використання досягнень науки і техніки. Всі зазначені аспекти узагаль-

нює поняття «інтелектуальний капітал», який показує ефективність викорис-

тання ресурсів знань, здійснення інноваційної діяльності, тобто ті дані, які

роблять звітність більш привабливою для інвесторів та інших зацікавлених

осіб. Оскільки їх розкриття на сьогодні не досить повне, вважаємо, що вимі-

рювання, управління та публікація інформації про інтелектуальний капітал

стають так само важливими, як і публікація фінансових звітів. 
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Аналіз останніх публікацій. Відображення інтелектуального капіталу у

фінансовій звітності не є проблемою тільки України, де інформація про нього,

як окрему категорію, відсутня. Незважаючи на численні дослідження зарубіж-

них науковців – А. Брукінга [1], Л. Едвінссона [4], Б. Лева [12], Я. Морітсена

[14], Т. Стюарта [18], К. Свейбі [20] та ін., як за кордоном, так і в Україні три-

вають дискусії щодо формату звітності про інтелектуальний капітал та її уніфі-

кації для більш повного представлення його впливу на соціально-економічні

показники діяльності підприємства. 

В Україні частково в статистичній звітності маємо розрізнені показники,

а назва «інтелектуальний капітал» не використовується. Як показують дослід-

ження, в Європі до цього питання підходять більш суттєво, наслідком чого є

розробка рекомендації Європейської комісії [16], як представляти й оцінюва-

ти інтелектуальний капітал у звітності, як заохочувати компанії повідомляти

про дослідження і розробки. Є окремі праці щодо аналізу звітності про інте-

лектуальний капітал у Єгипті [21], Малайзії [10], Австралії [19], країнах Євро-

пейського Союзу [16] та ін. Більшість з них розроблено та видано після 2005 р.,

що вказує на важливість проблеми для ХХІ століття. Практичне застосування

поняття «інтелектуальний капітал» представлено в Інтернет-ресурсах, доступ-

ні звіти банків і корпорацій, які виявили зацікавленість в цьому об'єкті і відоб-

ражають його у своїй звітності, наприклад, Австрійський національний банк

[5], Австрійська академія наук [15] та ін. 

Мета дослідження. Виходячи з вищенаведеного, існує необхідність у ви-

значенні структури звіту про інтелектуальний капітал, складу його показни-

ків, обґрунтування їх соціального та економічного значення. Крім того, по-

требує аналізу механізм розкриття інформації (суб'єкти, об'єкти тощо), адже

суцільне розкриття всіма підприємствами на примусовій основі не дасть від-

повідного ефекту.

Основні результати дослідження. Небагато компаній систематично підво-

дять підсумки щодо стану розвитку власного інтелектуального капіталу. У дос-

лідженнях Дж. Моурітсена, М. Буха і Б. Марра [14] систематизовано цілі, яких

намагаються досягти підприємства, що розкривають інформацію про інтелек-

туальний капітал (рис. 1). Вони зазначають, що звітність розкриває зв'язок між

стратегією, діями та інформацією, яка наводиться.

Як видно з рис. 1, позиції 3 і 4 можна вважати соціальною спрямованістю

звітності про інтелектуальний капітал, решта – для забезпечення економічно-

го зростання.

Для представлення інформації існує багато методів вимірювання та облі-

ку інтелектуального капіталу, які були розроблені спеціально для цілей внут-

рішнього управління, а не офіційної звітності. Незважаючи на загальну дос-

тупність та великій вибір методик, їх адаптація на підприємствах і організаціях

йде повільно. На нашу думку, основною причиною цього є те, що інтелекту-

альний капітал – це сукупність об'єктів, створених на окремо взятому підпри-

ємстві, компанії, тобто він належить, мовою Міжнародних стандартів фінан-

сової звітності (IFRS), до «внутрішньогенерованих», що і зумовлює певні

особливості обліку і звітності. 
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Рис. 1. Основні цілі розкриття інформації про інтелектуальний капітал,

складено за даними [14]

З кожним роком вимоги до розкриття нематеріальних активів у фінансо-

вій звітності стають більш жорсткіші. Міжнародні стандарти фінансової звіт-

ності не беруть до уваги природу та економічні характеристики різних видів

нематеріальних активів та інвестицій пов'язаних з ними, а найголовніше – по-

тенційну важливість цієї інформації для зацікавлених сторін. Аналізуючи

зміст IAS/IFRS, можна зробити однозначний підсумок – інтелектуальний ка-

пітал не відповідає вимогам відображення у фінансовій звітності. Встановлені

правила розкриття інформації про нематеріальні об'єкти у річній звітності

призвели до того, що інформації не вистачає. Все частіше підприємства, орга-

нізації та установи відчувають необхідність підвищення прозорості звітності, її

орієнтації на економіку знань, відхід від класичних стереотипів. Існує потреба

в інформації про інтелектуальні ресурси компаній, які допоможуть поліпшити

процес прийняття управлінських рішень для керівників і повідомлять

суспільству про перспективи діяльності. Крім того, нематеріальні активи, про

які йшла мова вище, – це маленька частина інтелектуального капіталу, яка не

в повній мірі відповідає цілям нашого дослідження – визначення соціально-

економічної ролі цих показників.

У ряді компаній розроблено альтернативні до IAS/IFRS методології оцін-

ки та розкриття нематеріальних ресурсів в звітності, які можна застосувати і
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застосовано у ряді випадків до всіх складових інтелектуального капіталу. Ос-

новні моделі звітності про інтелектуальний капітал наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Основні моделі звітності про інтелектуальний капітал*

Результати дослідження Б. Лева [12] показують, що є істотні відмінності в

тому, як інформація про інтелектуальний капітал опублікована в Європі і

США, Австралії, а також між різними європейськими країнами. На його дум-

ку, скандинавські фірми разом з деякими іспанськими компаніями є провід-

ними у публікації відомостей про інтелектуальний капітал у своїх річних звітах

або в окремій звітності. Тим не менш, з точки зору інвесторів є серйозний

недолік представлення інформації:

- відсутність гармонізації (порівняність) серед фірм, промислових під-

приємств або за різні роки;

- відсутність уніфікованої методики управлінського обліку складових

інтелектуального капіталу (вона є, але також відрізняється в кожного підпри-

ємства).

Для кожної компанії показники і методи оцінки інтелектуального капіта-

лу, як показують дані табл. 1, розроблені індивідуально, в іншому випадку не іс-

нувало б стільки моделей звітності. Одних цікавлять показники, які стосуються

частки ринку, якості продукції та послуг, інших – плинність кадрів і їх освіта,

отримані знання. В одних звітах наводяться абсолютні показники, в інших –

відносні, пораховані за власною методикою, але всі вони є складовою управ-

лінської звітності та управлінського обліку підприємства, результати якого

підлягають офіційному оприлюдненню за рішенням керівництва компанії. 

Управлінський облік, оцінка та структура звітності щодо інтелектуально-

го капіталу були розроблені, щоб включити їх до пакету фінансової звітності

компаній в якості додаткового розкриття. Адже формат приміток до фінансо-

вої звітності за IAS/IFRS містить не лише перелік обов'язкової інформації, а

330

АКТУАЛЬНІАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №11(161), 2014ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №11(161), 2014

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

¹ Íàçâà ìîäåë³ Îñîáëèâîñò³ ìîäåë³ 
1 Balanced Scorecard 

[7] 
Ìåòîäèêà ïðåäñòàâëåííÿ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â ïåðåäáà÷àº 
4 ñêëàäîâ³ – ô³íàíñè, ìàðêåòèíã, âíóòð³øí³ á³çíåñ-ïðîöåñè, 
íàâ÷àííÿ òà çðîñòàííÿ 

2 Austrian Research 
Centres (ARC) [6] 

Ö³ë³ñíèé ïîãëÿä íà «³íòåëåêòóàëüíèé ñòàòóñ» ³ ì³ñöå îðãàí³çà-
ö³¿. Îá´ðóíòóâàííÿ ³íâåñòèö³é â äåðæàâí³ äîñë³äæåííÿ ³ ðîç-
ðîáêè. 

3 Skandia navigator 
[17] 

Ïðîãðàìíèé ïðîäóêò, â îñíîâ³ ÿêîãî ìàòðèöÿ ç 73 ïîêàçíèê³â 

4 Intangible Assets 
Monitor (Ê. Ñâåéá³) 
[11] 

Ìåòîäèêà ðîçä³ëÿº íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè íà çîâí³øíþ ñòðóê-
òóðó, âíóòð³øíþ ñòðóêòóðó é êîìïåòåíö³þ ëþäåé. Êîæåí ³ç 
òðüîõ íåô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â îö³íþºòüñÿ ç òî÷êè çîðó çðîñ-
òàííÿ åôåêòèâíîñò³, ñòàá³ëüíîñò³ é ³ííîâàö³é 

5 Intellectual Capital 
Dynamic Value (IC-
dVAL®) [9] 

²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíèì 
êàï³òàëîì. Íàá³ð ïîêàçíèê³â ïðî âàðò³ñòü òà ïðîäóêòèâí³ñòü 
³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó. 

7 MERITUM [8] Íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíèì êàï³òà-
ëîì, ôîðìàò çâ³òíîñò³ ì³ñòèòü íàá³ð õàðàêòåðèñòèê êàï³òàëó, 
ïîêàçíèê³â. 

8 Danish 
Guidelines [13] 

Óçàãàëüíþº ³íôîðìàö³þ ïðî ³íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë äëÿ 
óïðàâë³ííÿ ³ çâ³òíîñò³. Âèçíà÷àº âëàñòèâîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî 
êàï³òàëó äëÿ àíàë³çó ³ áåí÷ìàðê³íãó. 

* ñêëàäåíî çà [16]. 



дозволяє наводити додаткові дані, які, на думку керівництва, допоможуть кра-

ще зрозуміти фінансовий стан та перспективи діяльності. 

Тому в найближчому майбутньому облік нематеріальних активів та інте-

лектуального капіталу буде розвиватися швидше в напрямку управління (уп-

равлінського обліку), стимулювання добровільного розкриття у фінансовій

звітності.

Нормативне регулювання, що дозволяє розкриття інтелектуального капі-

талу в звітності деяких країн, наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Нормативне регулювання, що дозволяє

розкриття інтелектуального капіталу*
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Íàçâà íîðìàòèâíîãî 
àêòó òà/àáî 

êåð³âíîãî îðãàíó 

Ð³ê 
ïðèé-
íÿòòÿ 

Çì³ñò 

Í³ìåöüêèé Êîì³òåò 
ç áóõãàëòåðñüêèõ 
ñòàíäàðò³â –            
GASC 12 

2002 Çà ÌÑÁÎ 38 áàãàòî âèä³â ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó íå âè-
çíàþòüñÿ (ëþäñüêèé êàï³òàë, ñïèñêè êë³ºíò³â, íàóêîâ³ äîñ-
ë³äæåííÿ òîùî), òîìó Í³ìåöüêèé Êîì³òåò ç áóõãàëòåðñüêèõ 
ñòàíäàðò³â (GASC 12) ðåêîìåíäóº êîìïàí³ÿì óçàãàëüíþâà-
òè ³íôîðìàö³þ ïðî ¿õ ³íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë â óïðàâë³í-
ñüê³é çâ³òíîñò³, õî÷à öå íå º îáîâ'ÿçêîâèì. Òàêèì ÷èíîì, äëÿ 
ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà âàæëèâà äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìñòâà ³ íå ìîæå áóòè îòðèìàíà ç äàíèõ ô³íàíñîâîãî îáë³êó, 
ïîâèíåí áóòè ðîçðîáëåíèé óïðàâë³íñüêèé çâ³ò. Ñòàíäàðò 
ðåêîìåíäóº ï³äãîòîâêó «Çâ³òó ïðî ³íòåëåêòóàëüíèé êàï³-
òàë», îñîáëèâî äëÿ òèõ ³íâåñòèö³é â íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, 
ÿê³ íå ìîæóòü áóòè êàï³òàë³çîâàí³ ³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ÿêîñò³ 
âèòðàò ó çâ³ò³ ïðî ïðèáóòêè òà çáèòêè. Öå ñòîñóºòüñÿ, íà-
ïðèêëàä, ³íâåñòèö³é â äîñë³äæåííÿ àáî ñòâîðåííÿ ä³ëîâî¿ 
ðåïóòàö³¿, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè êàï³òàë³çîâàí³. Ñòàíäàðò 
ïåðåðàõîâóº ð³çí³ åëåìåíòè ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó, à 
ñàìå: ëþäñüêèé êàï³òàë, ñïîæèâ÷èé êàï³òàë, ðèíêîâèé 
êàï³òàë, îðãàí³çàö³éíèé êàï³òàë, ³ííîâàö³¿ òîùî. Ïðî ö³ 
åëåìåíòè ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó êîìïàí³¿ ïîâèíí³ ïîâ³-
äîìëÿòè, ÿêùî öå ìîæëèâî, ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè. Òèì íå 
ìåíø, â³äîìîñò³ ïðî ñòðóêòóðó ³ ðàìêè çâ³òíîñò³ ïðî ³íòå-
ëåêòóàëüíèé êàï³òàë íå ñòàíäàðòèçîâàí³. 

Àâñòð³éñüêå ì³í³ñ-
òåðñòâî îñâ³òè, íàó-
êè ³ êóëüòóðè –
Çàêîí «Ïðî 
óí³âåðñèòåòè» 

2002 Âñ³ óí³âåðñèòåòè ïîâèíí³ ïóáë³êóâàòè ùîð³÷íó çâ³òí³ñòü ïðî 
³íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë. Ó öüîìó çâ³ò³ êîæåí óí³âåðñèòåò 
óçàãàëüíþº ïîêàçíèêè ïðî äîñë³äæåííÿ, íàâ÷àííÿ. Â çàêî-
í³ çàçíà÷åíî: «Êîæåí óí³âåðñèòåò ïîâèíåí ïðåäñòàâèòè çâ³ò 
ç ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó çà ìèíóëèé êàëåíäàðíèé ð³ê, 
ïðåäñòàâèòè íà ðàäó óí³âåðñèòåòó äî 30 êâ³òíÿ êîæíîãî 
ðîêó. Öåé çâ³ò, ÿê ì³í³ìóì, óçàãàëüíþº: 1) ïîêàçíèêè ä³ÿëü-
íîñò³ óí³âåðñèòåòó, ñîö³àëüí³ ³ âëàñí³ ö³ë³, ñòðàòåã³¿; 2) ³íòå-
ëåêòóàëüíèé êàï³òàë, ç ðîçáèâêîþ íà ëþäñüêèé, ñòðóêòóð-
íèé òà îðãàí³çàö³éíèé; 3) ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ³ âèêî-
íàíí³ óãîäè, âêëþ÷àþ÷è ¿õ âèõ³äí³ äàí³ ³ âïëèâ». 

Àâñòðàë³éñüê³ ñòàí-
äàðòè îáë³êó – AAS 
Board 1010  

2000 Äîçâîëÿº êàï³òàë³çàö³þ âíóòð³øíüî ñòâîðåíèõ íåìàòåð³àëü-
íèõ àêòèâ³â çà êðåäèòîì ðàõóíêó «Ðåçåðâ ç ïåðåîö³íêè àêòè-
â³â». Ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äíî øèðøå ðîçêðèòòÿ ó çâ³òíîñò³. 

Óðÿäîâèé ï³äêîì³-
òåò ç óïðàâë³ííÿ 
³íòåëåêòóàëüíèìè 
àêòèâàìè (ßïîí³ÿ) 

2005 Çàïðîïîíîâàíî íîâó ìîäåëü äîáðîâ³ëüíî¿ çâ³òíîñò³ ùîäî 
³íòåëåêòóàëüíèõ àêòèâ³â. Ìåòà ïîëÿãàº ó äîñÿãíåíí³ íîðìà-
òèâíîãî ðîçêðèòòÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³íòåëåêòóàëü-
íèé êàï³òàë. Ð³øåííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ ìîòèâóºòüñÿ òèì, ùî 
öå «áóäå ìàòè âåëèêèé âïëèâ íà çàãàëüíîñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿. 
Òàêîæ öå ðîáèòü ìîæëèâèì âñòàíîâëåííÿ ñòàíäàðòó äå-
ôàêòî». 

* ñêëàäåíî çà [16]. 
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Існують наступні підходи до регулювання питання розкриття інтелекту-

ального капіталу у звітності: державна законодавча ініціатива; ініціативи

міністерств і відомств; добровільне розкриття, направлене на зменшення аси-

метрії інформації з матеріальних ресурсів на інноваційні та нематеріальні. 

З урахуванням вищенаведеного можна сформулювати такі напрямки

популяризації добровільного представлення звітності про інтелектуальний

капітал в Україні:

- обґрунтування в публікаціях та рекомендаціях міністерств і відомств

значення інтелектуального капіталу і кожного з його компонентів (в основно-

му людського капіталу, ринкового капіталу і структурного капіталу) в процесі

прийняття управлінських рішень;

- реклама власних переваг завдяки розкриттю напрямків досліджень,

наявних знань, як вони створюються і використовуються;

- розробка моделей та принципів оцінки складових інтелектуального ка-

піталу, їх оприлюднення, для відображення звітності. 

Аналіз праць [1–21] показує, що в основному структура звітів про інте-

лектуальний капітал передбачає розкриття 4 складових:

- ресурси знань, тобто співробітників (людський капітал);

- клієнти, партнери (ринковий капітал); 

- організаційні ресурси (організаційний (структурний) капітал);

- технології (інтелектуальна власність, частина структурного капіталу). 

Перша складова формує т.зв. соціальний аспект інтелектуального

капіталу, друга-четверта – економічний (рис. 2).

Рис. 2. Соціально-економічний аспект звітності про інтелектуальний

капітал, авторська розробка

Співробітники формують інформаційні ресурси, їх невід'ємним атрибутом

є знання, досвід, освіта, мотивація та здатність адаптуватися. Покупці і поста-

чальники формують частину інтелектуального капіталу, яка уособлює відноси-

ни з клієнтами, їх задоволеність і лояльність, розуміння їх потреб в розробці

продуктів, процесів тощо. До організаційних ресурсів належать процеси ком-
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панії і якість управління та контролю процесів і механізмів обробки інформа-

ції. Технології відносяться до технологічної підтримки 3 інших складових. 

За своєю сутністю всі складові інтелектуального капіталу пов'язані в часо-

вих рамках. Так, знання і здібності працівників втілюються в організаційних

процесах і зв'язках з діловими партнерами, які, в свою чергу, створюють базу

для стійких відносин з клієнтами; співпраця з партнерами та клієнтами

сприяє накопиченню досвіду, розвитку знань і здібностей працівників. Тобто

у звітності всі складові інтелектуального капіталу мають бути показані у взає-

мозв'язку.

У кожному конкретному випадку звітність закордонних підприємств про

інтелектуальний капітал адаптована за обсягом і розміром для чіткої і конк-

ретної мети відповідно до очікувань і вимог користувачів. Соціальні показни-

ки звітності розкриваються в розділі щодо людського капіталу як частини ін-

телектуального, характеристику яких наведено в дослідженнях Т.В. Давидюк

[2]. Аналізуючи основні показники людського капіталу зарубіжних підпри-

ємств, можна побачити їх часткову відповідність вітчизняним формам звіт-

ності: Звіт з праці (форма 1-ПВ (квартальна)) та Звіт про кількість працівни-

ків, їхній якісний склад та професійне навчання (форма 6-ПВ), затверджені

Наказом Державної служби статистики України від 16.08.2012 №355. 

На прикладі людського капіталу можна зробити висновок, що показники

інтелектуального капіталу в практиці української звітності не систематизовані

і дуже важко провести оцінку всіх його складових на підприємстві. Розкриття

організаційного капіталу у вітчизняній звітності вивчено нами в попередньо-

му дослідженні [3]. Зважаючи на всі результати, можна зробити висновок, що

в Україні відсутня методика узагальнення даних про інтелектуальний капітал

та будь-які заохочення з цього приводу з боку контролюючих органів. Проте є

зацікавленість окремими складовими, які знаходять відображення у статис-

тичній звітності, що ігнорує соціально-економічне значення інтелектуального

капіталу. Ці показники потрібні не лише державним органам та службі статис-

тики, а й іншим зацікавленим користувачам. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні

висновки і пропозиції:
- більшість показників інтелектуального капіталу присутні в статистич-

ній звітності, яка є закритою для користувачів, що вимагає перегляду вимог до

додаткового розкриття в примітках до обов'язкової звітності;

- існує необхідність подальшого дослідження щодо розробки принципів

і процедур заохочення підприємств і організацій першочергово розкривати в

звітності показники інтелектуального капіталу, які мають соціальне значення

(за основу можна прийняти рекомендації ЄС);

- доцільно внести зміни до приміток фінансової звітності, передбачивши

показники інтелектуального капіталу та методи їх оцінки і представлення за

аналогією зарубіжних країн; 

- визначити перелік суб'єктів господарювання, які зобов'язані розкрива-

ти таку інформацію (окрім тих, що оприлюднюють фінансову звітність, на-

приклад, навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства ІТ сфе-

ри тощо).
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Щодо інтелектуального капіталу пропонуємо врахувати наступне:

- інтелектуальний капітал – це сукупність окремих складових, які не слід

розглядати як окреме ціле в обліку. З метою управління (управлінський облік)

можна дозволити сумування. Основна частина об'єктів інтелектуального капі-

талу вже є повноцінними учасниками господарського обігу;

- оцінювання людського капіталу та відображення його в обліку доціль-

но проводити лише за виникнення об'єктивної потреби, якщо зацікавлених в

цьому сторін немає, така інформація недоцільна. Однак слід звернути увагу на

показники «соціального обліку», оскільки їх роль повинна бути визначальною

в сучасній системі бухгалтерського обліку, а ці показники пов'язані з людсь-

ким капіталом;

- інтелектуальний капітал в розрізі структури має відображатися у звіт-

ності підприємств, які займаються дослідженнями, розробками і бажають

залучити кошти потенційних інвесторів.

Прийняття або відхилення зазначених пропозицій є подальшим кроком у

формуванні звітності про інтелектуальний капітал, яка потребує становлення

і тестування на практиці.
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