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інТелекТУальна ВлаСніСТь (немаТеріальні акТиВи)  
як СклаДОВа СТаТУТнОГО капіТалУ піДприємСТВа

анотація. В статті розглянуто суть та необхідність створення нематеріального капіталу, складовою якого 
є інтелектуальна власність в сучасних умовах господарювання і функціонування підприємств. Визна-
чаються основні види вкладів, якими можна наповнювати статутний капітал підприємства. Висвітлю-
ється поняття та зміст інтелектуальної власності у якості нематеріального активу. Досліджено питання 
формування статутного капіталу, шляхом внесків нематеріальних активів та визначено специфіку прав 
інтелектуальної власності. Розглянуто порядок внесення об’єкта інтелектуальної власності до статутного 
капіталу підприємства та переваги даної стратегії. Розкрито особливості охорони прав інтелектуальної 
власності, що були передані до статутного капіталу підприємства. Аналіз нормативно-правової бази пе-
редачі нематеріального активу у власність підприємства. Визначено основні групи майнових прав, що 
можуть розг-лядатися як внесок до статутного капіталу підприємства у вигляді нематеріального активу. 
Досліджено необхідність документального оформлення операції передачі прав інтелектуальної власності 
до статутного капіталу, порядок розпорядження майновими права інтелектуальної власності. Розгляну-
то особливості захисту об’єкта інтелектуальної власності, що використовуються для мінімізації ризиків 
пов’язаних з їх використанням.
ключові слова: об'єкти інтелектуальної власності, нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, 
статутний капітал, майнові права.
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InTellecTual prOperTy (InTangIble asseTs)  
as a cOmpOsITIOn Of The cOmpany's sTaTuTe capITal

summary. The essence and necessity of intangible capital creation is discussed in the article, which includes 
intellectual property in modern realities of enterprise management and functioning. The main types of depos-
its, which can be filled with the authorized capital of the enterprise, are determined. Both the concept and the 
content of intellectual property as an intangible asset are highlighted. The formation of the authorized capital 
by means of intangible assets contributions as well as the specifics of intellectual property rights is determined. 
The right of intellectual property to private non-property rights and property rights of intellectual property are 
distinguished, which has a further influence on the choice of the object and the maintenance of these rights, 
which are transferred to the authorized capital. The order of introduction of the intellectual property object into 
the authorized capital of the enterprise and the advantages of this strategy are outlined. The peculiarities of 
protection of intellectual property rights that were transferred to the authorized capital of the enterprise are 
disclosed. Analysis of the regulatory framework for the transfer of an intangible asset to the ownership of the 
enterprise has been made. The basic groups of property rights, which can be considered as a contribution to 
the authorized capital of the enterprise in the form of an intangible asset, are determined. Conditions are set 
out, which should correspond to intangible assets for their inclusion in the authorized capital of the enterprise.  
The procedure for conducting an appraisal of intellectual property rights in monetary terms is indicated.  
The article also discusses the risks of forming an authorized capital of an enterprise by virtue of intellectual prop-
erty rights. The necessity of documentary registration of the transfer of intellectual property rights to the author-
ized capital, procedure of disposition of property rights of intellectual property is investigated. The peculiarities of 
protection of the intellectual property object used to minimize the risks associated with their use are investigated. 
Keywords: intellectual property objects, intangible assets, intellectual capital, authorized capital, property rights.

Постановка проблеми та її зв’язок з ак-
туальними теоретичними завдання-

ми. Однією із складових інтелектуальної влас-
ності є об’єкти промислової власності (винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, заки для 
товарів та послуг, ноу-хау і т.д.), які створені на 
підприємстві, мають правовий захист, практич-
не втілення у вигляді можливості впровадження 
у виробництво (або інших видів комерціаліза-
ції) та приносять власнику прибутки [2]. Таким 
чином поглиблення глобалізаційних процесів 
передбачає створення сучасної моделі підпри-
ємства, основною складовою якої є інтелекту-
альний капітал, який формують нематеріальні 

активи. Зростання конкурентоспроможності під-
приємств передбачає ефективне використання 
нематеріальних активів, частка яких у структурі 
активів суб'єктів підприємницької діяльності по-
стійно зростає.

Наявність нематеріальних активів у складі 
ресурсів підприємства збільшує ринкову вар-
тість підприємств, підвищує інвестиційну прива-
бливість та забезпечує захист їхніх прав, шляхом 
того, що з одного боку в нематеріальних активах 
вміщується результат інтелектуальної творчої ді-
яльності людини, а з другого боку такий резуль-
тат призводить до логічного зменшення витрат 
на виробництво продукції, як наслідок – змен-
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шення собівартості продукції або збільшення об-
сягів її реалізації шляхом формування у покупця 
візуального розпізнання марки для товарів і по-
слуг та формування визнання бренду.

Отже, проблема використання об’єктів інте-
лектуальної власності в якості внеску в статут-
ний капітал підприємства є надзвичайно акту-
альною та сучасною, особливо для вітчизняних 
підприємств в контексті євроінтеграції та вима-
гає подальшого дослідження.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням інтелектуаль-ної власності 
як статутного капіталу підприємства займали-
ся чисельна кількість закордонних науковців, 
таких як Н. Бонтіс, Дж.К. Гелбрейт, Е. Брукінг, 
Л. Прусак, П. Друкер, Т. Стюарт, М. Мелоун, 
Л. Едвігсон, Д. Даффі, І. Нонака, Т. Давенпорт 
та інші. Значний внесок у розробку теоретичних 
і прикладних питань щодо визначення інтелек-
туальної власності як нематеріального активу 
внесли вітчизняні науковці: О. Бутнік-Сівер-
ський, Д. Крупка, І.П. Хвищун, П.М. Цибульов, 
Д. Богиня, В. Геєць, О. Грішнова, Є.І. Ходаків-
ський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук та інші. 

У працях цих фахівців досліджується проблема-
тика визначення сутності нематеріальних активів 
та інтелектуальної власності, практичного та тео-
ретико-методологічного обліку даного виду активу 
і т.д. Незважаючи на те, що вивченням інтелекту-
ального капіталу займаються безліч зарубіжних 
і вітчизняних вчених, ця тема є актуальною у роз-
різі інноваційно-глобалізаційних процесів.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналізуючи роботи сучасних 
вчених, які займались дослідженням даного пи-
тання, можна зробити висновок, що їх увага була 
приділена питанням дослідження сутності інте-
лектуальної власності на підприємствах. Однак, 
не достатньо розглянуто та досліджено складові 
майнових прав об’єктів інтелектуальної власності 
під час процесу формування статутного капіталу 
підприємства нематеріальними активами. 

мета статті. Дослідження складових майно-
вих прав об’єктів інтелектуальної власності під 
час процесу формування статутного капіталу 
підприємства нематеріальними активами.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Статутний капітал – це зареєстрований 
у встановленому законом порядку й закріплений 
в установчих документах грошовий еквівалент 
майна або безпосередньо кошти, які повинні 
бути передані підприємству у власність (повне 
господарське ведення, оперативне керування) 
у вигляді внесків для забезпечення його госпо-
дарської діяльності і як сплата його учасниками 
одержуваних ними майнових прав [7]. 

Інститут статутного капіталу підприємства 
є одним із центральних в корпоративному праві. 
При цьому для розвитку принципу свободи під-
приємницької діяльності на рівні законодавства 
передбачена варіація об’єктів власності, пере-
важно для учасників та засновників при фор-
муванні внесків. Серед таких об’єктів – об’єкти 
права інтелектуальної власності (зокрема май-
нові права на ці об’єкти), що за своїм характером 
походження мають певні особливості.

Згідно ст. 13 «Закону про господарські това-
риства», ст. 86 ГКУ та ст. 11 «Закону про акціо-

нерні товариства» визначено такі види вкладів, 
якими можна наповнювати статутний капітал: 

– рухоме майно; нерухоме майно; гроші; цінні 
папери;

майнові права: 
– корпоративні права: сукупність майнових 

та немайнових прав, які ви-пливають з права 
власності на частку в статутний капітал іншо-
го суб'єкта (якщо учасник вносить до статутно-
го капіталу господарського товариства частку  
(її частину), якою він володіє в статутному капі-
талі іншого господарського товариства, то в ре-
зультаті цього в останньому відбувається зміна 
складу учасників. 

– права користування будинками, спорудами, 
приміщеннями, транспортними засобами, при-
родними ресурсами; 

– права на об'єкти права інтелектуальної 
власності: майнові права на знаки для товарів 
і послуг (торгові марки), на винаходи та корисні 
моделі, промислові зразки, на комп'ютерні про-
грами, інші об'єкти, визначені законами; 

– зобов'язальні права: право вимоги учасника 
до іншого суб'єкта (унаслідок цього внеску змі-
нюється кредитор у зобов'язанні, тобто замість 
учасника, який вніс в статутний капітал право 
вимоги, кредитором стає господарське товари-
ство, до якого перейшло право вимоги) [7; 8]. 

Цивільне законодавство чітко розмежовує 
право інтелектуальної власності на особисті не-
майнові права та майнові праві інтелектуальної 
власності, що має подальший вплив на вибір 
об’єкта та супроводження його прав, які переда-
ються в статутний капітал. 

Вкладом до статутного капіталу господар-
ського товариства, згідно з ст. 115 ЦК України, 
можуть бути майнові та інші відчужувані права, 
що мають грошову оцінку, якщо інше не встанов-
лено законом [9].

Ст. 424 ЦКУ також встановлено, що вкла-
дом до статутного капіталу юридичної особи 
є майнові права інтелектуальної власності [9]. 
Звернувшись до основних кодексів (ст. 115 ЦКУ  
ст. 86 ГКУ), узагальнивши наведені вище норми, 
стає зрозуміло, що внеском у вигляді нематері-
альних активів можуть бути три групи прав:

1. Права користування природними ресурса-
ми, зокрема землею і водою. 

2. Права користування основними засобами, 
наприклад будівлями, спорудами, транспортни-
ми засобами, обладнанням тощо. 

3. Права користування майновими правами 
на об'єкти права інтелектуальної власності, ска-
жімо, право користування торговою маркою (зна-
ком для товарів і послуг), комп'ютерною програ-
мою, базами даних тощо [7].

Передача або внесення об’єкту інтелектуаль-
ної власності до статутного капіталу підприєм-
ства будь-якої форми господарювання є широ-
ко поширеною формою сплати часток або акцій 
в комерційних підприємствах зі сторони право-
власників та розробників об’єктів інтелектуаль-
ної власності.

Вишенська І.П. взагалі говорить «про заміну 
традиційного капіталу на інтелектуальний капі-
тал у вигляді нематеріальних активів (інформа-
ція, інтелектуальна власність, комп’ютерні про-
грами тощо), що викликає цілу низку проблем 
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підвищення ефективності використання цих 
активів з тієї позиції, що перетворення нематері-
ального активу в гроші і навпаки не задовольняє 
вимог сьогодення» [1].

Беручи до уваги специфіку прав інтелекту-
альної власності сконцентруємо увагу на май-
новому характері цих прав. Йдеться про те, що 
в статутний капітал можуть бути передані лише 
наступні права: право на використання об’єкта 
інтелектуальної власності, виключне право за-
побігати неправомірному використанню об’єкта 
інтелектуальної власності в т.ч. забороняти таке 
використання, а також інші майнові права інте-
лектуальної власності встановлені законом.

Деякі автори пропонують власні критерії 
та визначення, за якими об’єкти повинні відно-
ситись до нематеріальних активів. Так, Д.А. Ла-
заренко зазначає, що об’єкт вважається активом, 
якщо він: задовольняє визначення активу; є ви-
мірюваним, значущим, достовірним [3, с. 139]. 
Котенко Л.Н. та Т.В. Полєвая відмічають відмін-
ні особливості нематеріальних активів як ресур-
сів підприємства, які багато в чому визначають 
порядок їх обліку, аудиту та економічного ана-
лізу: – всі об’єкти нематеріальних активів різні 
за своєю природою і характеру використання; – 
не мають матеріально-речової форми; – майнові 
права підприємства на об’єкти інтелектуальної 
власності мають бути документально підтвер-
джені; – складність оцінки нематеріальних ак-
тивів; – не всі об’єкти нематеріальних активів 
можна розглядати відокремлено від іншого май-
на підприємства; – складність визначення стро-
ку корисного використання; – високий ступінь 
невизначеності моменту та величини отримання 
прибутку від використання об’єктів прав [4].

Наявність різних категорій для позначення 
нематеріальних активів і їх окремих складових 
визначає необхідність визначення їх складу 
і структури. Оскільки володіючи такою інфор-
мацією, можна оптимізувати їх структуру на 
підприємстві з метою покращання процесу ви-
робництва та реалізації продукції, фінансових 
показників діяльності, а також підвищення 
ефективності використання технології діючого 
підприємства [6].

При цьому, стратегія внесення об'єктів інте-
лектуальної власності як нематеріальних акти-
вів до статутного капіталу надає ряд наступних 
переваг:

– можливість сформувати значний за своїми 
розмірами статутний капітал без відволікання 
коштів й забезпечити доступ до банківських кре-
дитів і інвестицій;

– використовуючи інтелектуальну власність як 
об’єкт застави нарівні з іншими видами майна;

– можливість амортизувати інтелектуальну 
власність у статутному капіталі і замінити її ре-
альними коштами, тобто капіталізувати інтелек-
туальну власність;

– авторам і підприємствам-власникам інте-
лектуальної власності – можливість стати засно-
вниками дочірніх і самостійних фірм без відгалу-
ження коштів;

– право на отримання частки прибутку (диві-
дендів); 

– право на участь в управлінні підприємством 
через загальні збори правління; 

– право на отримання ліквідаційної квоти 
у разі ліквідації підприємств [10].

Для передачі, як внеску в статутний капітал 
господарчого товариства та відображення в ба-
лансі нематеріальні активи повинні відповідати 
певним умовам: 

– їх вартість повинна бути достовірно визна-
чена;

– вони мають відповідати критеріям оборотоз-
датності: винятковості, ко-рисності, відчужува-
ності, можливості їхньої грошової оцінки, інвес-
тиційної привабливості [10].

Під час внесення майнових прав інтелек-
туальної власності до статутного капіталу 
обов’язково потрібно провести оцінку таких прав, 
тому що факт створення підприємства будь-
якої господарської форми власності має на ува-
зі обов’язкове вкладення конкретної грошової 
суми. Тому визначення оцінки майнових прав 
в грошовому еквіваленті має логічне місце. Коли 
ухвалюється рішення між суб’єктами господар-
ської діяльності щодо внесення майнових прав 
інтелектуальної власності у вигляді частки – ек-
вівалента грошової суми до статутного капіта-
лу, враховується особливість правової охорони 
об’єкта інтелектуальної власності, у відповіднос-
ті вимог чинного законодавства.

Передання майнових прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності як вклад до статут-
ного капіталу підприємства будь-якої господар-
ської форми – це свідоме відчуження цих прав їх 
володільцем (автором) на користь підприємства. 
Тому, після процесу відчуження, підприємство 
стає власником майнових прав, що йому пере-
дані. Відтак засновник (учасник), передавши ці 
права в статутний капітал, втрачає право на їх 
використання.

Отже, при внесення майнових прав під час 
формування статутного капіталу юридичної осо-
би слід пам’ятати, що передати майнові права 
інтелектуальної власності можливо лише після 
створення юридичної особи-правонаступника, а 
юридична особа вважається створеною з дня її 
державної реєстрації. 

Стратегічне управління будь-яким підприєм-
ством у ринковому середовищі зосереджується на 
правильному визначенні поточних позицій під-
приємства на ринку, показників його господар-
сько-фінансової діяльності, сильних і слабких 
сторін. В сучасних умовах адекватність прийня-
тої стратегії розвитку бізнесу або території стра-
тегічним цілям залежить від результатів стра-
тегічного аналізу. Стратегічний аналіз формує 
інформаційну базу для прийняття рішення, але 
його методи залежать від складності внутріш-
нього та зовнішнього середовища господарської 
системи [11].

У разі внесення майнових прав інтелектуаль-
ної власності до статутного капіталу підприєм-
ства будь-якої форми господарювання у першу 
чергу здійснюється ідентифікація об’єкта за на-
ступним алгоритмом: 

– хто є власником прав на відповідний об’єкт; 
– чи існують права третіх осіб стосовно відпо-

відного об’єкта, підтверджені договором застави, 
ліцензійним договором тощо; 

– можливість використання об’єкта інтелек-
туальної власності господарським товариством, 
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до статутного капіталу якого вносяться майнові 
права на такий об’єкт; 

– чи є чинними майнові права на такий об’єкт 
інтелектуальної власності; 

– строк чинності майнових прав на об’єкт інте-
лектуальної власності [1].

При цьому слід зазначити, що при прийнят-
ті рішення щодо внесення майнових прав інте-
лектуальної власності до статутного капіталу 
підприємства необхідно враховувати особливість 
правової охорони відповідного об’єкта інтелекту-
альної власності (патент на винахід; патент на 
корисну модель; знак для товарів та послуг; па-
тент на промисловий зразок). 

Тому засновники повинні знати про всі ризики 
формування статутного капіталу власного підпри-
ємства за рахунок майнових прав інтелектуальної 
власності на такі об’єкти, як корисні моделі та про-
мислові зразки, крім того, строки чинності майно-
вих прав на такі об’єкти досить невеликі. Таким 
чином, при ухваленні рішення щодо внесення май-
нових прав інтелектуальної власності до статут-
ного капіталу підприємства з будь-якою формою 
господарювання варто надавати переваги майно-
вим правам на знаки для товарів і послуг, об’єкти 
авторського права, об’єкти суміжних прав та вина-
ходи. Варто відмітити, що в процесі передачі прав 
інтелектуальної власності до статутного капіталу 
підприємства необхідно документально оформити 
дану операцію у відповідних документах:

1) у статутних документах підприємства;
2) у договорі про передання майнових прав ін-

телектуальної власності [12].
Потрібно пам’ятати, що розпорядження май-

новими правами інтелектуальної власності здій-
снюється за договірними умовами: ліцензія на 
використання об’єкту інтелектуальної власності 
(виключна, невиключна, одинична), ліцензійний 
договір, договір на створення за замовленням 
та використання об’єкта права інтелектуальної 
власності, договір про передачу виключних прав 
інтелектуальної власності, договір про намі-
ри. Згідно цього, необхідно зосередити увагу на 
обов’язковості підписання одного із перелічених 
вище договорів як однієї із головних умов вне-
сення об’єкта інтелектуальної власності до скла-
ду нематеріальних активі в статутний капітал, 
інакше внесення його в статутний капітал не 
буде відповідати чинному законодавству. Пись-

мова форма такого договору також передбачає 
реєстрацію та використовується з метою захисту 
прав первинного суб’єкту інтелектуальної влас-
ності, для захисту від можливих ризиків.

Висновки і пропозиції. При прийнятті рішен-
ня щодо внесення майнових прав інтелектуальної 
власності до статутного капіталу, при формуванні 
статутного капіталу підприємства шляхом вне-
сення складової у вигляді об’єктів інтелектуальної 
власності потрібно враховувати, що:

– 3 ст. 424 Цивільного кодексу України ; ч. 1  
ст. 86, ч. 5 ст. 156 та ч. 6 ст. 157 Господарського ко-
дексу України ; ч. 1. ст. 11, ст. 23 Закону України 
“Про акціонерні товариства”; п. 2.16 Положення 
про порядок реєстрації випуску акцій, затверд-
жене рішенням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку № 942 від 26.04.2007 р.: 
закріплено можливість внесення майнових прав 
інтелектуальної власності як внеску до статутно-
го капіталу господарського товариства порядок 
внесення об'єктів інтелектуальної власності до 
статутного капіталу підприємства;

– ст. 24, 52 Закону України «Про господарські 
товариства» ; ст. 14 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»: визначено мінімальний роз-
мір внеску до статутного фонду: для акціонерних 
товариств – від 1250 мінімальних заробітних 
плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної 
плати; для товариств з обмеженою відповідаль-
ністю – від 100 мінімальних заробітних плат, ви-
ходячи зі ставки мінімальної заробітної плати;

– Закон України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових 
послуг»: передбачено заборону формування ста-
тутного капіталу за рахунок нематеріальних 
активів для фінансових установ – юридичних 
осіб, таких як банки, кредитні спілки, ломбарди, 
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові 
компанії, установи накопичувального пенсійно-
го забезпечення, інвестиційні фонди і компанії 
та інші юридичні особи, виключним видом діяль-
ності яких є надання фінансових послуг.

Тому, основним завданням на яке потрібно 
звертати увагу для мінімізації можливих ризи-
ків існування підприємства будь-якої форми гос-
подарського діяльності є правова характеристи-
ка об’єкта інтелектуальної власності, процедура 
оцінки та передачі об’єкта інтелектуальної влас-
ності як частки в статутний капітал підприємства.
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