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Вступ. У сучасних глобалізованих економічних сис-
темах розвиток суб’єктів господарювання неможливий без 
застосування інтелектуального капіталу (ІК), який у струк-
турі бізнесу розвинених економік займає від 60 % до 80 %. 
На вітчизняних підприємствах спостерігається низький 
рівень використання інтелектуального капіталу, що нега-
тивно впливає на їх функціонування. Більш того, наведе-
ні процеси загострюються на будівельних підприємствах 
(БП), які є одними із компаній, що обумовлюють розвиток 
держави. У таких умовах необхідно переосмислити підходи 
до визначення та структури інтелектуального капіталу бу-
дівельних підприємств.

В наявних наукових розробках відсутні єдині під-
ходи до структури інтелектуального капіталу будівельних 
підприємств.

Напрямами формування та використання ІК, визна-
ченням його структурних елементів займаються вітчизняні 
та зарубіжні вчені: Дж. Ахонен [1], Е. Брукинг [2], Т. Стюарт 
[3], А. Чухно [4], Л. Едвінссон [5] та ін.

Поряд із цим залишаються невирішеними питання 
щодо визначення елементів інтелектуального капіталу бу-
дівельних підприємств для розробки та реалізації обґрун-
тованих управлінських рішень.

Метою статті є систематизація теоретико-методич-
них підходів до визначення елементів інтелектуального ка-
піталу будівельних підприємств.

Основні результати дослідження. У наукових роз-
робках охарактеризовано структуру та визначено елемен-
ти інтелектуального капіталу будівельних підприємств.  
Ю. Юрченко, приділяючи основну увагу на управлінні інте-
лектуальним капіталом, виділяє такі його структурні еле-
менти на БП:

людський капітал; 
структурний; 
капітал взаємовідносин [6]. 

У контексті визначення структурних елементів інте-
лектуального капіталу будівельних підприємств заслуговує 
на увагу точка зору Є. Грицькова, який реалізував багато-
рівневий підхід до їх характеристики [7]. Він виділив два 
рівня формування елементів інтелектуального капіталу бу-
дівельних підприємств:

1 рівень:
марочний капітал; 
брендовий; 
людський; 
організаційний; 
інноваційно-технологічний. 

2 рівень: 
торгові марки та знаки, ліцензійні умови, фран- 
шизи;
капітал бренда та корпоративна репутація; 
освітньо-культурні, кваліфікаційні та морально- 
етичні характеристики;
система управління, організаційна структура, ін- 
формаційне забезпечення;
інноваційні та технологічні проекти [7]. 

Подібний підхід реалізовано у роботі Ю. Тараруєва, 
який визначає структурні елементи інтелектуального капі-
талу будівельних підприємств, формуючи відповідні групи:

1 група: об’єкти промислової власності, авторські 
права, комп’ютерні програми, бази даних, селекційні до-
сягнення, торгові марки, товарні знаки та активи, що ма-
ють документально-речову форму (франшизи, ліцензії);

2 група: активи, що створюють умови для забезпе-
чення економічних і конкурентних переваг будівельних 
підприємств [8, с. 7].

О. Тарасевич у структурі інтелектуального капіталу 
будівельних підприємств виділяє: людський, структурний, 
організаційний, інноваційний, процесний, клієнтський ка-
пітали [9].

К. Мамонов як елемент інтелектуального капіта-
лу будівельних підприємств виділяє капітал бренда, який 
включає такі структурні елементи:

1. Корпоративна репутація:
1.1. Якість корпоративного управління.
1.2. Фінансовий стан та платоспроможність будівель-

ної компанії.
1.3. Маркетингова ефективність.
1.4. Соціальна відповідальність.
1.5. Екологічна відповідальність.
1.6. Якість будівельної продукції.
1.7. Частка будівельної компанії на ринку будівель-

них робіт.
1.8. Лідерські позиції на ринку.
1.9. Рівень будівельної компанії за участю на ринках.
1.10. Інвестиційна привабливість будівельної компанії.
1.11. Поведінка будівельної компанії.
1.12. Відношення споживачів до будівельної компанії.
1.13. Післяпродажне обслуговування споживачів.
1.14. Емоціональні відношення до будівельної компанії.
1.15. Рівень кваліфікації персоналу.
1.16. Рівень сприйняття змін.
2. Бренд:
2.1. Бренд будівельних корпоративних підприємств:
 2.1.1. Сприйняття бренда БП.
 2.1.2. Інтернаціональність бренда.
 2.1.3. Юридичний та інформаційний захист бренда.
 2.1.4. Сила бренда будівельного корпоративного 

підприємства.
 2.1.5. Бізнес-досвід компанії забудовника.
 2.1.6. Лояльність зацікавлених осіб до бренда бу-

дівельного корпоративного підприємства.
2.2. Бренд будівельних проектів:
 2.2.1. Вартість 1 м2 житлової площі будівельного 

проекту.
 2.2.2. Місцезнаходження будівельного проекту.
 2.2.3. Інфраструктурні показники будівельного 

проекту.
 2.2.4. Архітектурні особливості будівельного проекту.
 2.2.5. Матеріальні показники будівельного проекту.
 2.2.6. Технологічні особливості будівельного про-

екту.
 2.2.7. Споживче сприйняття бренда будівельного 

проекту [10, с. 108].
Узагальнюючи наявні теоретико-методологічні під-

ходи, визначено, що у структуру інтелектуального капіталу 
будівельних підприємств включається людський капітал, 
структурними елементами якого є:
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знання, вмі  ння, навички робітників; 
творчі та професійні   здібності; 
моральні та культурні цінності;  
досвід роботи;  
можливості реалізації здібностей на будівельному  
підприємстві; 
рівень командної роботи;  
рівень кваліфікації;  
рівень компетентності робітників. 

Інтелектуальна власність як елемент інтелектуаль-
ного капіталу визначається рівнем використання комп’ю-
терних програм, патентами, винаходами, моделями, експе-
риментальними зв’язками, ноу-хау.

Для забезпечення управління на будівельному під-
приємстві застосовується організаційний капітал. Він 
впливає на організаційну й управлінську структуру, фор-
мує внутрішні та зовнішні зв’язки. У цьому контексті осо-
бливого значення набуває корпоративна культура, визна-
чення якої має різноаспектний характер. Зокрема, К. Голд 
визначає це поняття з позиції унікальних особливостей ор-
ганізації, які відрізняли її від інших [11]. Подібну точку зору 
поділяють Л. Елдридж та А. Кромбі, які у корпоративній 
культурі виділяють комплекс унікальних норм, цінностей, 
переконань, поведінки, що визначають напрями функціо-
нування підприємств [12].

На противагу попередньому досліднику, Е. Жак, ха-
рактеризуючи корпоративну культуру, фокусує увагу на 
усталених традиціях, мисленні, поведінці, які здійснюють 
або поділяють більшість робітників підприємства та фор-
мують єдиний колектив [13]. Подібна точка зору наведена 
у  наукових розробках С. Мишона та П. Штерна [14].

У контексті визначення корпоративної культури 
заслуговує на увагу точка зору X. Шварца, С. Девиса, які 
характеризують наведене поняття з позиції очікувань і пе-
реконань, що обумовлюють поведінку особистостей орга-
нізації [15].

Отже, узагальнюючи вищенаведене, запропоновано 
визначення корпоративної культури як елемента інтелек-
туального капіталу, що являє собою комплекс унікальних 
норм, цінностей, переконань, напрямів поведінки, які 
трансформуються у матеріальні та нематеріальні цінності, 
формуючи єдине корпоративне мислення та командну ро-
боту робітників для забезпечення розвитку будівельного 
підприємства.

Базуючись на науково-методологічних розробках, 
визначено елементом інтелектуального капіталу будівель-
них підприємств брендовий капітал, який складається із:

торгової марки;  
бренда будівельного підприємства;  
авторських прав;  
корпоративної репутації. 

Структурним елементом інтелектуального капіталу 
будівельних підприємств є ринкові активи, які являють 
собою нематеріальні активи, що відносяться до ринкових 
операцій, та сукупність будівельних контрактів і угод.

Нематеріальні активи, що відносяться до ринкових 
операцій, складаються із:

права користування природними ресурсами; 
права користування майном;  

інших нематеріальних активів (право на прова- 
дження діяльності, використання економічних та 
інших привілеїв тощо) [16].

Будівельні контракти й угоди являють собою договір 
про будівництво і підрозділяються на:

контракт із фіксованою ціною, у якому визначено  
фіксовану (тверду) ціну всього обсягу будівельних 
робіт або за одиницю будівельної продукції;
контракт за ціною «витрати плюс», договір про бу- 
дівництво, який передбачає ціну як суму фактич-
них витрат підрядника на виконання будівельного 
контракту та погодженого прибутку (у вигляді про-
цента від витрат або фіксованої величини) [17].

На функціонування будівельних підприємств впли-
вають інвестиційні процеси, що обумовлюють формуван-
ня та виробництво інноваційного продукту. Інтелектуаль-
ний капітал як важливий елемент, що забезпечує функ-
ціонування та розвиток БП, створюється інвестиційно-
інноваційним капіталом, який включає відповідні інвести-
ції й інновації.

Формування та використання інтелектуального 
капіталу будівельних підприємств здійснюється на вико-
нання їх соціальних потреб, що свідчить про необхідність 
застосування соціального капіталу як важливого елемента 
ІК [7].

Інтелектуальний капітал будівельних підприємств 
має соціально-орієнтований характер, на що вказує К. Ма-
монов [18].

У дослідженні соціальний капітал розглядається як 
структурний елемент ІК будівельного підприємства і скла-
дається із:

соціальних відносин БП із різними групами заці- 
кавлених осіб; 
рівня соціальної відповідальності будівельних  
підприємств; 
формування та реалізація соціального захисту. 

Слід зазначити, що на функціонування будівельних 
підприємств впливають напрями й особливості взаємодії 
між різними групами зацікавлених осіб (стейкхолдерів). 
Виходячи з цього, у роботі одним із елементів інтелекту-
ального капіталу БП є стейкхолдерні взаємовідносини. 
У наукових розробках виділяють такі групи зацікавлених 
осіб, що взаємодіють із будівельними підприємствами 
і впливають на ІК (табл. 1). 

Група авторів залежно від участі в інвестиційно-
будівельному процесі виділяють такі групи стейкхолдерів:

Пряма участь:
інвестори, девелопери, банківські установи; 
замовники; 
забудовники; 
підрядчики; 
проектувальники; 

Непряма участь:
учасники ринкової інфраструктури, які забезпе- 
чують функціонування інвестиційно-будівельної 
сфери (страхові, ріелторські, консалтингові, посе-
редницькі організації);
органи державного управління та наглядової  
служби;
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громадс  ькі організації;
засоби масової інформац  ії;
споживачі будівельної продукції; 
власники прилеглих до будівництва територій; 
конкуренти [19; 20]. 

Слід зазначити, що на законодавчому рівні визна-
чено повноваження саморегулівних організацій. Зокрема, 
у Законі України «Про архітектурну діяльність» визначено, 
що саморегулівні організації – це неприбуткові добровіль-
ні об’єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним 
напрямом підприємницької чи професійної діяльності, 
які в установленому порядку набули відповідного стату-
су  [21].

Отже, автором визначено такі групи стейкхолдерів, 
що взаємодіють у будівництві та впливають на структуру 
інтелектуального капіталу:

управлінці різного рівня; 
власники будівельних підприємств; 
робітники БП; 
акціонери; 
внутрішні контролюючи органи; 
зовнішні контролюючи органи; 
кредитні та інші фінансові установи, девелопери; 
органи державного управління; 
місцеві органи управління; 
замовники та інвестори; 
забудовники та підрядники; 
проектувальники; 
постачальники товарно-матеріальних цінностей; 
громадські та саморегулівні організації, що функ- 
ціонують у будівництві;
організації та компанії, що забезпечують інформа- 
ційне забезпечення функціонування будівельних 
підприємств.

У роботі запропоновано як елемент інтелектуально-
го капіталу застосовувати інформаційне забезпечення. 

У контексті визначення інформаційної складової ІК 
заслуговує на увагу точка зору О. Кендюхова, який фоку-
сує увагу на застосуванні інформаційних технологій і баз 
даних [22].

О. Дикань вказує на необхідність визначення інфор-
маційної складової у структурі інтелектуального капіталу 
[23, с. 276].

Враховуючи наукові положення зазначених авторів 
і визначаючи значення інформаційного капіталу для фор-
мування та використання ІК на будівельних підприємствах, 
зазначимо його складові:

інформаційні корпоративні системи;  
економічна інформація;  
системи інформаційної безпеки;  
засоби корпоративних комунікацій та зв’язку;  
технічна інформація;  
проектно-кошторисна документація. 

Висновок. Узагальнюючи наявні теоретичні поло-
ження, у роботі визначено структурні елементи інтелекту-
ального капіталу будівельних підприємств: людський капі-
тал, інтелектуальна власність, організаційний і брендовий 
капітали, ринкові активи, інвестиційно-інноваційний та со-
ціальний капітали, стейкхолдерні взаємовідносини, інфор-
маційне забезпечення. Характеризуючи наведені структур-
ні елементи, визначено: 

людський капітал складається із знань, вмінь, на- 
вичок, творчих і професійних здібностей, мораль-
них і культурних цінностей, досвіду роботи, мож-
ливостей реалізації здібностей на будівельному 
підприємстві, рівня командної роботи, кваліфіка-
ції і компетентності персоналу;
інтелектуальна власність: рівень використання  
комп’ютерних програми, патенти, винаходи, мо-
делі, експериментальні зв’язки, ноу-хау;
організаційний капітал: організаційна й управлін- 
ська структура, корпоративна культура, зовнішні 
та внутрішні зв’язки;
брендовий капітал: торгова марка, бренд буді- 
вельного підприємства, авторські права, корпора-
тивна репутація;
ринкові активи: нематеріальні активи, що відно- 
сяться до ринкових операцій, будівельні контрак-
ти й угоди;

Таблиця 1

Групи стейкхолдерів, що взаємодіють із будівельними підприємствами [10]

Групи стейкхолдерів Стейкхолдери

інвестори будівельних підприємств акціонери, вітчизняні та закордонні інвестори

управлінці різного рівня власники компанії, топ-менеджери, керівники підрозділів, керівники відділів, керівники 
інших організаційних структур

персонал будівельних підприємств
персонал, що забезпечує управління підприємством, виробничий персонал, маркетинго-
вий персонал, персонал складського господарства, інший персонал, який бере участь у 
виробничо-господарській діяльності

партнери будівельних підприємств постачальники матеріальних цінностей, дилери, споживачі

Социз (соціальні групи) громадські організації, недержавні фонди, правозахисники, органи громадського контр-
олю, профспілкові організації, інші соціальні групи

кредитні установи банки, кредитні спілки, інші фінансові установи

органи державного управління центральні органи державного управління, регіональні органи державного управління, 
органи місцевого самоврядування, фіскальні органи, інші органи державного управління
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інвестиційно-інноваційний капітал: інвестиції,  
інновації, які спрямовуються на формування та 
реалізацію інтелектуального капіталу для забез-
печення розвитку будівельних підприємств;
соціальний капітал: рівень соціальної відповідаль- 
ності будівельних підприємств, формування та 
реалізація соціального захисту;
стейкхолдерні взаємовідносини: групи стейкхол- 
дерів (зацікавлених осіб), які взаємодіють із БП: 
управлінці різного рівня; власники будівельних 
підприємств; робітники БП; акціонери; внутрішні 
контролюючі органи; зовнішні контролюючі орга-
ни; кредитні й інші фінансові установи, девелопе-
ри; органи державного управління; місцеві органи 
управління; замовники; інвестори; забудовники; 
підрядники; проектувальники; постачальники 
товарно-матеріальних цінностей; громадські та 
саморегулівні організації, що функціонують у бу-
дівництві; організації та компанії, що забезпечу-
ють інформаційне забезпечення функціонування 
будівельних підприємств;
інформаційне забезпечення: інформаційні кор- 
поративні системи, економічна інформація, сис-
теми інформаційної безпеки, засоби корпоратив-
них комунікацій і зв’язку, технічна інформація, 
проектно-кошторисна документація.

Отже, у результаті дослідження систематизовано 
теоретико-методичні підходи до структури інтелектуально-
го капіталу, виділено його елементи на будівельних підпри-
ємствах для розробки та реалізації стратегії управління.
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