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У статті проведено дослідження сут-
ності та особливостей оцінки інтелек-
туального капіталу в аграрному секторі 
економіки через визначення понять стій-
кого розвитку та інтелектуальної ренти. 
Нині джерелами інтелектуальної ренти 
є не лише інновації, а й загальний рівень 
освіти, культура та дисципліна праці, 
творчість, багаторічні національні тра-
диції виробництва, вартість яких не відо-
бражається у фінансовій звітності. Окрім 
того, існує практика використання нелі-
цензованих і незапатентованих інновацій, 
що значно знижує інноваційну діяльність 
підприємств. Врегулювання цієї ситуації 
можливо досягти шляхом розвитку осо-
бистої відповідальності керівництва та 
управлінців підприємства щодо викорис-
тання ліцензованих і запатентованих 
інновацій, постійного збільшення такого 
складника інтелектуального капіталу, як 
людський капітал (залучення фахівців із 
вищою освітою та багаторічним досвідом, 
постійне підвищення кваліфікації, впрова-
дження системи мотивації праці тощо).
Ключові слова: інтелектуальний капі-
тал, аграрний сектор економіки, стійкий 
розвиток, інновації, новітні технології.

В статье проведено исследование сущ-
ности и особенностей оценки интеллек-

туального капитала в аграрном секторе 
экономики через определение понятий 
устойчивого развития и интеллекту-
альной ренты. На сегодня источниками 
интеллектуальной ренты являются не 
только инновации, но и общий уровень 
образования, культура и дисциплина труда, 
творчество, многолетние национальные 
традиции производства, стоимость кото-
рых не отражается в финансовой отчет-
ности. Кроме того, существует практика 
использования нелицензированных и неза-
патентованных инноваций, что значи-
тельно снижает инновационную деятель-
ность предприятий. Урегулирования этой 
ситуации можно достичь путем развития 
личной ответственности руководства и 
управленцев предприятия по использова-
нию лицензированных и запатентованных 
инноваций, постоянного увеличения такой 
составляющей интеллектуального капи-
тала, как человеческий капитал (привлече-
ние специалистов с высшим образованием 
и многолетним опытом, постоянное повы-
шение квалификации, внедрение системы 
мотивации труда и т. д.).
Ключевые слова: интеллектуальный капи-
тал, аграрный сектор, устойчивое разви-
тие, инновации, новейшие технологии.

The article examines the essence and features of the assessment of intellectual capital in the agricultural sector of the economy through the definition of 
sustainable development and intellectual rent. At present the sources of intellectual rent are not only innovations, but also the general level of education, 
culture and labor discipline, creativity, many-year national traditions of production the cost of which is not reflected in financial accounts. Besides, there 
exists the practice of using non-licensed and unpatented innovations, and this practice considerably decreases the enterprises’ innovation activities. The 
solving of this drawback is possible by developing personal responsibility of the managerial staff of enterprise connected with using licensed and patented 
innovations, constant increasing such a component of intellectual capital as human capital (attracting the specialists with higher education and many-year 
experience, constant extension, introducing the system of labor motivation, etc.). The research of the intellectual rent essence was conducted, which is the 
result of using intellectual capital, which represents the totality of material and non-material wealth that are the outcome of human and artificial intellect and 
give its owner the advantages in any sphere of activities owing to the creation of a new value. The intellectual rent is made by the owners of higher quality 
human capital, patents on inventions, and other kinds of intellectual property, that is the intellectual rent represents the super-profit, which can be gained 
from their using. This rent is the main stimulus for raising the innovative activeness of enterprise. The requirements to the intellectual capital in the agrarian 
sector of economics were determined. In the context of sustainable development, the intellectual capital must be based on harmonious uniting of economic, 
ecological, technological, social, and other systems with the requirements of the present and future generations. Thus, the intellectual capital in the agrarian 
sector of economics must provide: rational resource using; preserving natural environment; decreasing the negative impact on the environment; raising 
social well-being of the population; the long term of using; increasing economic efficiency, etc.
Key words: intellectual capital, agricultural sector of economy, sustainable development, innovations, latest technologies.

Постановка проблеми. В умовах інноваційної 
економіки відбуваються глибинні зміни технологіч-
ного базису суспільного виробництва. Особливого 
значення на сучасному етапі розвитку набуває 
інтелектуальний капітал, який визначає струк-
туру національної економіки, якість виробництва 
товарів і послуг, ефективність функціонування всіх 
суб’єктів господарювання. Розвиток інтелектуаль-
ної праці та зростання її частки у виробничих про-
цесах є важливими факторами, які визначають 
конкурентоспроможність країни у світовій еконо-

міці, її експортні можливості та частку у світовому 
грошовому доході.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Початок теорії ренти було покладено у фундамен-
тальних працях Ф. Кене, В. Петті, Д. Андерсона, 
А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля, К. Маркса, 
О. Маршалла [3–8]. Теоретичні засади рентних 
відносин у сільському господарстві досліджено у 
праці [9]. Автор [10] визначає сутність та функції 
інтелектуальної ренти. У роботі [11] розглядається 
інтелектуальна рента як джерело та результат 
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інноваційного розвитку. Автори [12] досліджували 
інтелектуальну ренту в моделі інноваційного роз-
витку аграрного сектору економіки. Проте дослі-
дження інтелектуальної ренти в аграрному секторі 
економіки в контексті стійкого розвитку не отри-
мали досить уваги.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення особливостей оцінки інтелектуального 
капіталу в контексті стійкого розвитку аграрного 
сектору економіки України.

Для досягнення поставленої мети дослідження 
визначено такі наукові завдання: 

1) провести дослідження сутності інтелектуаль-
ної ренти в аграрному секторі економіки України 
та її особливостей;

2) визначити вимоги до інтелектуального капі-
талу в аграрному секторі економіки в контексті 
стійкого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно відзначити, що стрімкий розвиток 
науки і техніки зумовлює необхідність включення 
до економічної теорії порівняно нової категорії – 
інтелекту штучного, сутність якого полягає у від-
творенні машинами окремих інтелектуальних дій 
людини (сприйняття інформації, елементи мірку-
вання тощо). Штучний інтелект використовують 
під час побудови так званих «інтелектуальних  
систем» (наприклад, експертних систем, баз 
знань), під час вирішення завдань «машинного 
зору» (орієнтування у просторі, розпізнавання 
обстановки тощо), у складних системах опрацю-
вання інформації [13].

На думку Ж. Шульги, таке визначення інтелек-
туального капіталу містить низку принципових 
посилань, які дають змогу розглядати його як уза-
гальнюючу економічну категорію [13]:

1. Інтелектуальний капітал як узагальнююча 
категорія є сукупністю людського і машинного інте-
лектів, а також інтелектуального продукту.

2. До інтелектуального капіталу як економічної 
категорії належать тільки ті інтелектуальні ресурси 
підприємства, які здатні створювати нову вартість 
або приносити додатковий прибуток. 

3. Інтелектуальний капітал – це засіб створення 
нової вартості, що принципово відрізняє його від 
інтелектуального потенціалу.

4. Базова функція інтелектуального капіталу – 
створення нової вартості.

Отже, на нашу думку, інтелектуальний капі-
тал являє собою сукупність матеріальних і нема-
теріальних благ, які є результатом людського та 
штучного інтелекту і надають власнику переваги 
у будь-якій сфері діяльності завдяки створенню 
нової вартості. 

Доцільно відзначити, що освіта і професійна 
підготовка створюють умови накопичення та 
розвитку сукупного людського капіталу, який не 
просто є джерелом економічних можливостей, 

активним чинником економічного зростання, а 
й характеризує дієздатність економіки на всіх  
рівнях [1]. Крім того, держава через систему освіти 
і професійної підготовки сприяє забезпеченню 
вищого рівня соціально-політичного розвитку та 
соціальних гарантій особи, що опосередковано 
також сприяє економічному розвитку [3].

Таким чином, в умовах сьогодення стратегія 
розвитку вітчизняних аграрних підприємств пови-
нна орієнтуватися на отримання та зберігання 
конкурентних переваг на ринку саме за рахунок 
використання унікальних знань та неперервного 
навчання персоналу, тобто накопичення інте-
лектуального капіталу. Використання інтелек-
туального капіталу є основним завданням для  
будь-якого підприємства, оскільки він забезпечує 
його конкурентні переваги на ринку, тому що міс-
тить: знання, навички, професійне вміння людини 
(людський капітал); інформаційні ресурси, новітні 
технології (організаційний капітал); відносини  
з клієнтами, конкурентноздатність продукції (спо-
живчий капітал). 

Оцінка потоків від використання інтелектуаль-
ного капіталу в аграрному секторі економіки пови-
нна, на нашу думку, складатися з трьох взаємоза-
лежних складників – «аграрної освіти – аграрної 
науки – агропромислового виробництва». У зв’язку 
з цим постає завдання визначення показників для 
аналізу та оцінки ефективності використання інте-
лектуальних активів, управління інтелектуальним 
капіталом вищих навчальних закладів та безпосе-
редньо результатами їх використання в агропро-
мисловому виробництві.

На нашу думку, головним складником інтелекту-
ального капіталу в аграрному секторі економіки є 
аграрна освіта, для оцінки якої доцільним є вико-
ристання результатів досліджень С.М. Ілляшен- 
ка [6]. Так, у складі інтелектуального капіталу слід 
виділяти дві частини:

‒ ресурсну, як сукупність інтелектуальних 
ресурсів;

‒ потенційну, тобто можливість і здатність 
ефективно реалізувати інтелектуальний капітал.

Інтелектуальний капітал в аграрному секторі 
економіки можна розділити на чотири основ- 
них складники, такі як: ринкові активи, інтелек-
туальна власність як активи, людські активи,  
інфраструктурні активи. Загальний огляд  
методів його вимірювання зроблено шведським 
ученим К.-Е. Свейбі на своєму персональному 
сайті, де він виділяє 25 методів вимірюван- 
ня інтелектуального капіталу, згрупованих у  
4 категорії (табл. 1). 

Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази 
та наукової літератури дає змогу узагальнити  
та виділити такі методи виміру інтелектуального-
капіталу або окремих його складників, які поки ще 
не знайшли широкого застосування в аграрному 
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секторі економіки [4]: ринкові; інвестиційні; витрат 
та доходів; експертні; бухгалтерські. 

Вибір методів оцінки вартості в кожному кон-
кретному випадку необхідно робити на основі 
переваг і недоліків кожного з них. Основними акти-
вами, які виокремлюють сільське господарство 
від інших галузей, є рослини і тварини, тому для 
сільськогосподарських підприємств важливою є 
достовірна оцінка прав інтелектуальної власності, 
пов’язаних з їх створенням і використанням (права 
на сорт рослин та породу тварин) [2].

У зв’язку з цим інтелектуальний капітал як нову 
і складну категорію доцільно визначати через коло 
його складників, які доповнюють один одного, 
оскільки вони за своїм змістом неоднорідні та 
мають свої особливості (рис. 1).

 Виходячи з сутності ренти як економічної кате-
горії, інтелектуальну ренту можна визначити як 
надприбуток, який можливо отримати за умови 
використання інтелектуальних факторів виробни-
цтва (інтелектуального капіталу), безпосередньо 
не пов'язаних з експлуатацією природних ресурсів. 
Вона утворюється у власників кращих за якістю люд-
ського капіталу, патентів на винаходи, інших видів 
інтелектуальної власності. Інтелектуальна рента є 
результатом таланту та ініціативи вчених, винахідни-
ків, інженерів, менеджерів і підприємців, які можуть 
претендувати на основну частину надприбутку. Ця 
рента є головним стимулом для підвищення інно-
ваційної активності підприємства [14]. Отже, постає 
питання щодо її еколого-соціо-економічної спрямо-
ваності з метою забезпечення стійкого розвитку.

Сучасні дослідники здебільшого концентру-
ються на визначенні джерел виникнення інтелек-
туальної ренти і механізмів її розподілу. Більшість 

учених, крім інновацій як джерел виникнення інте-
лектуальної ренти на макро- та мікрорівні, на нашу 
думку, обґрунтовано називає загальний рівень 
освіти, культуру праці, творчість, багаторічні наці-
ональні традиції виробництва. При цьому як осно-
вні особливості інтелектуальної ренти можна виді-
лити такі [15]:

1) інтелектуальна рента виникає в інноваційних, 
інформаційних і соціальних галузях економіки;

2) економічними суб'єктами присвоєння інте-
лектуальної ренти є власники інтелектуального 
капіталу та інтелектуальних ресурсів;

3) джерелами формування інтелектуальної 
ренти є надприбуток, монопольний прибуток, еко-
номія витрат від використання якісних інтелекту-
альних ресурсів;

4) специфіка правового забезпечення інтелек-
туальної власності;

5) з мікроекономічного погляду джерелом інте-
лектуальної ренти найчастіше виступають іннова-
ції, оскільки вони надають суб'єктам господарю-
вання конкурентні переваги у вигляді додаткового 
доходу з об'єктів інтелектуальної власності. Зва-
жаючи на види інновацій, які використовують інно-
ваційні активні підприємства, терміни їх корисного 
використання, результати запровадження, інте-
лектуальну ренту можна розділити на три форми: 
монопольну, диференційну, абсолютну;

6) найбільш можливими щодо формування в аг- 
рарних суб'єктів господарювання, як свідчать 
дослідження, є диференційна та абсолютна ренти, 
оскільки ці форми більшою мірою залежать від 
інноваційної активності суб'єктів інноваційного 
процесу на мікрорівнях. Крім того, умовою абсо-
лютної ренти є лише наявність інноваційно спрямо-

Таблиця 1
Методи оцінки інтелектуального капіталу

Методи оцінки 
інтелектуального капіталу  

за категоріями
Характеристика методів

Методи прямого вимірювання 
інтелектуального капіталу – 
Direct Intellectual Capital  
Methods (DIC)

Належать методи, засновані на ідентифікації та оцінці в грошовому вимірі окре-
мих активів і окремих компонентів інтелектуального капіталу. Виводиться інте-
гральна оцінка інтелектуального капіталу компанії залежно від оцінки окремих 
його складників або окремих активів.

Методи ринкової  
капіталізації –  
Маrket Capitalization Methods 
(МСМ)

Обчислюється різниця між ринковою капіталізацією компанії і власним капіталом 
її акціонерів. Одержана величина розглядається як вартість її інтелектуального 
капіталу.

Методи віднесення на активи – 
Return on Assets Methods (ROA)

Відношення середнього доходу компанії до сплати податків за певний період до 
матеріальних активів компанії (ROA компанії). Показник порівнюється з анало-
гічним показником для галузі загалом. Для обчислення середнього додаткового 
доходу від інтелектуального капіталу одержана різниця множиться на матері-
альні активи компанії. Далі шляхом прямої капіталізації або дисконтування одер-
жуваного грошового потоку можна отримати вартість інтелектуального капіталу 
компанії.

Методи підрахунку балів – 
Scorecard Methods (SC)

Ідентифікуються різноманітні компоненти нематеріальних активів або інтелек-
туального капіталу. Генеруються і додаються індикатори та індекси у вигляді 
підрахунку балів. Застосування цих методів не передбачає одержання грошової 
оцінки інтелектуального капіталу.

Джерело: розроблено автором за даними [8]
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ваного менеджменту, і ця форма ренти може вини-
кати в різних за розмірами та формою власності 
підприємствах. У такому контексті ключового зна-
чення набувають механізми виникнення в економіч-
ному середовищі підприємств-новаторів і система 
заходів щодо стимулювання перетворення консер-
вативних суб'єктів господарювання в новаторів.

У сучасних же умовах суб’єкти господарю-
вання, особливо аграрного сектору економіки, 
намагаються забезпечити свій довготривалий 
розвиток, який можливий з урахуванням еколого-
соціо-економічних умов, що називається стійким 
розвитком. Так, стійкий довгостроковий розви-
ток являє собою безперервний процес змін, які 
забезпечують гармонійне поєднання економічних, 
екологічних, технологічних, соціальних та інших 
систем із потребами нинішніх і майбутніх поко-
лінь. Це зумовлює доцільність використання в 
українському перекладі «sustainable development» 
як «стійкий розвиток», а не «сталий розвиток». 
Суперечливість пов’язана з тим, що одне поняття 
об’єднує два внутрішньо протилежні за значенням 
слова – «сталість» як рівновагу та «розвиток» як 
процес змін. Крім того, в англомовному оригіналі 
розглянуте поняття походить від слова sustain – 
«спиратися, підтримувати, витримувати», а термін 
sustainability передає насамперед стан стійкості, 
інакше кажучи, рівноважний стан, чимось підтри-
муваний. Такої думки дотримується низка вітчиз-
няних науковців [16].

Таким чином, стійкий розвиток – це модель 
функціонування системи із обмеженими параме-
трами, що забезпечує збалансовану динамічну 
рівновагу протягом визначеного проміжку часу між 
компонентами інтегрованої соціо-економіко-еко-
логічної системи [16]. Його мета полягає у пошуку 
парадигми об'єднання економічного зростання і 
підвищення життєвого рівня з поліпшенням стану 
навколишнього середовища. Теорія стійкого роз-
витку ґрунтується на альтернативних цінностях, 
методах, переконаннях, ніж економічне зростання, 
яке ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за 

екстенсивною та інтенсивною моделями.
У сучасних же умовах суб’єкти господарю-

вання, особливо аграрного сектору економіки, 
намагаються забезпечити свій довготривалий 
розвиток, який можливий з урахуванням еколого-
соціо-економічних умов, який називається стій-
ким розвитком. Отже, концепція стійкого розви-
тку значним чином залежить від раціонального, 
бережливого та поважного ставлення до природи 
як живого організму, що висуває певні вимоги до 
інтелектуального капіталу (рис. 1):

‒ забезпечення раціонального ресурсовико-
ристання;

‒ збереження навколишнього природного 
середовища;

‒ зменшення негативного впливу на довкілля;
‒ створення додаткових робочих місць (змен-

шення рівня безробіття, підвищення рівня життя 
тощо); 

‒ забезпечення тривалого терміну викорис-
тання;

‒ збільшення економічної ефективності тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Про-

ведено дослідження сутності інтелектуальної 
ренти, яка є результатом використання інтелек-
туального капіталу, що являє собою сукупність 
матеріальних і нематеріальних благ, які є резуль-
татом людського та штучного інтелекту і надають 
власнику переваги у будь-якій сфері діяльності 
завдяки створенню нової вартості. Інтелектуальна 
рента утворюється у власників кращих за якістю 
людського капіталу, патентів на винаходи, інших 
видів інтелектуальної власності, тобто являє 
собою надприбуток, який можливо отримати від їх 
використання. Ця рента є головним стимулом для 
підвищення інноваційної активності підприємства.

Визначено вимоги до інтелектуального капі-
талу в аграрному секторі економіки, який у  
контексті стійкого розвитку повинен ґрунтуватися 
на гармонійному поєднанні економічних, еколо-
гічних, технологічних, соціальних та інших сис- 
тем із потребами нинішніх і майбутніх поколінь. 

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу

Джерело: розроблено автором
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Отже, інтелектуальний капітал в аграрному сек-
торі економіки повинен забезпечувати: раціо-
нальне ресурсовикористання; збереження навко-
лишнього природного середовища; зменшення 
негативного впливу на довкілля; зростання соці-
альної забезпеченості населення; тривалий тер-
мін використання; збільшення економічної ефек-
тивності тощо. 

Тенденції розвитку світової економіки перекон-
ливо показують, що у нашої країни не може бути 
іншого шляху розвитку, ніж формування такої еко-
номічної моделі, яка була б заснована на знаннях, 
тобто економіки інноваційного типу. Недооцінка 
цього уже в найближчі роки може привести до 
того, що Україна буде витиснута з ринку високо-
технологічної продукції, а це, зрозуміло, не дасть 
змоги підняти до сучасних стандартів рівень життя 
населення і забезпечити продовольчу безпеку 
держави. Це зумовлює необхідність збереження 
та розвитку інтелектуального капіталу в аграр-
ному секторі економіки як одному із провідних 
галузей економіки України, що здатен забезпечити 
інноваційний розвиток країни загалом.
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