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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню місця інтелектуального капіталу в національній економіці. Авто^
ром здійснено спробу розкрити особливості інтелектуального капіталу України в умовах інноваційного розвитку.
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Summary. This article is dedicated to the research of the place of intellectual capital in the national economy. The
author made an attempt to reveal the features of the intellectual capital of Ukraine in conditians of innovative development.
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Постановка проблеми. У сучасному сус�
пільстві інтелектуальний капітал стає основою
багатства. Саме він визначає конкурентоспро�
можність економічних систем, виступає ключо�
вим ресурсом їх розвитку. У процесі створення,
трансформації й використання інтелектуально�
го капіталу беруть участь комерційні підприєм�
ства, державні й суспільні установи та органі�
зації, тобто всі суб’єкти ринкових відносин.
Здатність економіки створювати й ефективно
використовувати інтелектуальний капітал визна�
чає економічну силу нації, її добробут.

Відкритість суспільства для імпорту різнома�
нітних знань, ідей та інформації, здатність еко�
номіки продуктивно їх переробляти — саме від
цього залежить успішний соціально�економічний
розвиток будь�якої країни. У сучасному світі
фірма або організація — це виробник не так то�
варів, як знань. Інтелектуальний капітал більшою
мірою, ніж фізичні активи або фінансовий ка�
пітал, стає стійкою конкурентною перевагою. Ве�
лич нації нині визначається новітніми знаннями,
які вона здатна виробляти в процесі формування
та комерціалізації інтелектуального капіталу, що
виступають початковою та кінцевою стадіями
інтелектуальної інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блематика підвищення ефективності використан�
ня людських ресурсів і відтворення інтелектуаль�
ного потенціалу в умовах інноваційного перетво�
рення національної економіки та розвитку пост�
індустріального суспільства знаходяться в центрі
уваги багатьох вітчизняних і закордонних вчених.

Ці питання розглядають у монографіях та
періодичних наукових виданнях такі вчені, як
С. Бандур, Д. Богиня, В. Геєць, О. Грішнова, Б. Да�
нилишин, Т. Заяць, В. Іноземцев, В. Куценко,
Л. Пашко, М. Семикіна, В. Онікієнко, А. Чухно та ін.

Водночас проблеми, що виникають у забез�
печенні конкурентоспроможності вітчизняної
економіки у світовій інтелектуальній спільноті,
викликають необхідність здійснення подальших
розробок у цьому напрямку.

Мета статті — розкрити особливості інтелек�
туального капіталу України в умовах інновацій�
ного розвитку економіки.

Виклад основного матеріалу. Дослідженням
інтелектуального капіталу економісти почали зай�
матися лише в 90�х роках ХХ століття. Концеп�
ція інтелектуального капіталу не виникла сама
собою, а стала закономірним результатом гене�
зису світової економічної і філософської думки.
З того часу, як людство стало осмислювати свою
творчу продуктивну роль, своє значення в пере�
творенні навколишнього світу, найбільш допит�
ливі вчені намагалися розкрити таємницю твор�
чої сили людини, виявити її характерні якості і
властивості, оцінити, виміряти і дати кількісну
інтерпретацію. Результатом цих досліджень мож�
на вважати теорію інтелектуального капіталу, яка
ще не є сталою і потребує нових досліджень.

Сучасний етап суспільного розвитку характе�
ризується ключовою роллю інновацій і високих
технологій в економіці. В умовах становлення
постіндустріального суспільства здійснюється
перехід від моделі економічного розвитку, засно�
ваного на експорті природних ресурсів, до еко�
номіки знань, що є найпотужнішим відтворю�
вальним ресурсом людства.

В економіці створюються, поширюються та
використовуються конструктивні знання, що за�
безпечують якісне вдосконалення людського ка�
піталу. Останній одночасно відіграє роль переду�
мови та результату становлення і розвитку еко�
номіки знань: з одного боку, цей тип економіки
всебічно використовує знання в різних формах,
з іншого — створює їх у вигляді різноманітної
високотехнологічної продукції, висококваліфіко�
ваних послуг, наукової продукції тощо.

Вкладення у людський капітал забезпечує
формування інтелектуального капіталу. Грані роз�
межування між цими видами капіталу не завжди
помітні, адже їм притаманна спільна функція —
створення, генерування, закріплення і поширен�
ня знань, інформації як головних атрибутів інно�
ваційного розвитку економіки. Якщо інформація
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відображає зроблені висновки про явища й про�
цеси, то знання — результат аналізу, синтезу
інформації, методи її застосування на практиці.
Знання можна розглядати як економічний актив,
ресурс (компетенція економічного суб’єкта) і як
продукт (інновація) [1, с. 62].

Завдяки розвитку людського та інтелектуаль�
ного капіталу відбувається задоволення іннова�
ційних потреб. Інтелектуалізація суспільного
життя є неодмінною умовою побудови економі�
ки знань як визначального фактора конкуренто�
спроможності. Тому, знову ж таки, пріоритетом в
інноваційному розвитку економіки виступає інте�
лектуальний капітал, адже його політико�еконо�
мічна сутність виражається в історично визначе�
них відносинах з приводу формування й викори�
стання знань, які мають економічну цінність інте�
лектуальних здібностей працівників і господарю�
ючих суб’єктів, які забезпечують їх ефективне ви�
користання з метою додаткового доходу [2, с. 6].

Розвиток цих капіталів визначає рівень інно�
ваційності економіки. Саме тому знаннєва, інтелек�
туальна, інноваційна компонента дедалі більше
перетворюється на провідну на всіх етапах «життє�
вого циклу» нових товарів і послуг, домінує на стадії
проектування, виробництва, управління матеріаль�
ними і нематеріальними активами [3, с. 5].

У багатьох країнах визнана пріоритетність
розвитку інноваційної економіки, розв’язання
комплексу проблем освіти, науки та технологій,
створення сприятливих умов для новаторів і
підприємців у державній політиці. Методи реа�
лізації такої стратегії визначили місце і роль
більшості країн у світовій спільноті, забезпечили
провідні позиції лідерів у принципово важливих
напрямках економічної діяльності.

Перспективи побудови в Україні інтелекту�
ально�інноваційної економічної системи, особли�
во на галузевому рівні, гальмуються існуючими
інституціональними умовами. Знижується здат�
ність національної економіки до створення інно�
вацій, а також можливості впроваджувати пере�
дові іноземні технології.

Як вважають деякі вчені, інтелектуальний
капітал формується та функціонує у певному
інституціональному середовищі під впливом ба�
зисних і похідних інститутів [4, с. 125]. Ці інсти�
тути приймають форми неформальних та фор�
мальних норм і структур, які впливають на інте�
лектуальний капітал як складову економіки. До
формальних належать нормативно�правові акти,
а до неформальних — традиції, норми, установ�
ки, правила (табл. 1).

Стратегічний курс розвитку економіки Украї�
ни зорієнтований на формування її інноваційної
моделі, але економічні та фінансові проблеми
гальмують цей процес і не дозволяють країні
досягти належного рівня інноваційного розвит�
ку. Крім того, в Україні не розроблена чітка стра�

Таблиця 1
Складові інституціонального середовища формування>

функціонування інтелектуального капіталу

* Джерело: [5, с. 125].

тегічна програма інноваційного розвитку еконо�
міки, що може стати прямою загрозою її еко�
номічній безпеці, оскільки наша держава відстає
від розвинутих країн світу за технологічним роз�
витком на декілька десятків років.

Криза сучасного інноваційного виробницт�
ва зумовлюється та проявляється зменшенням
кількості кваліфікованих кадрів на вітчизняних
підприємствах, відсутністю методологічних ос�
нов управління процесом відтворення кадрово�
го потенціалу, особливо в галузях промислового
комплексу, невмінням та неготовністю персона�
лу перепрофілюватися та адаптуватися до нових
умов виробництва.

Аналіз закордонного досвіду і статистичних
даних свідчить, що звичайне запозичення інтелек�
туальних досягнень інших держав без ефективного
використання кадрового потенціалу нації не вирі�
шує проблеми створення незалежної національної
економіки [6, с. 69]. Динамізм, масштабність і
стійкість розвитку інтелектуальної сфери перетво�
рилися для будь�якої країни на вирішальний фак�
тор підвищення конкурентоспроможності еконо�
міки, економічного зростання, підвищення рівня
життя населення, оборонної, технологічної, еколо�
гічної та соціально�економічної безпеки.

Основною проблемою євроінтеграції Украї�
ни в науковий простір є занепад і поступове руй�
нування сфери науки, яка нині має низький рин�
ковий потенціал та здатність виконувати еконо�
мічну функцію. Суттєво знизився і соціальний
статус наукової діяльності у суспільстві.

Всі ці негативні тенденції пояснюються, у
першу чергу, послабленням ролі держави у сфері
управління дослідженнями і розробками, їх ко�
ординації, відсутністю системи управління знан�
нями в країні та проблемою недофінансування
науково�дослідних і конструкторських розробок.
За останні роки витрати на наукові дослідження
та розробки в Україні склали в середньому за рік
0,3–0,5 % ВВП [7, с. 15]. Як засвідчує світова
практика, якщо на фінансування науки припадає
менше 1 % ВВП, вона виконує лише освітню і
пізнавальну функцію; якщо ж більше 1 % — еко�
номічну функцію. У країнах Євросоюзу видатки
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на розвиток науки в середньому складають 2 %,
освіти — 10–12 % ВВП [8, с. 36].

Основними джерелами фінансування науко�
во�дослідних робіт, які сприяють продукуванню
знань та їхній трансформації у матеріальне вироб�
ництво, є Державний бюджет, держзамовлення,
замовлення підприємств, іноземні інвестиції.
Позабюджетне фінансування характеризується
високою часткою в ньому приватного підприєм�
ницького сектора (31 %), на відміну від держав�
ного, який у 6 разів менший [9].

Важливо також ширше залучати іноземний
капітал, але це джерело фінансування поки що в
Україні задіяне недостатньо. Те саме можна ска�
зати і про банківське кредитування, активізацію
участі приватного капіталу, використання заоща�
джень населення, підвищення ефективності про�
грамно�цільової форми у системі фінансування
інноваційної діяльності. А найперспективнішим
нам видається ефективне залучення корпоратив�
ного сектора економіки з відповідними держав�
ними гарантіями фінансового забезпечення нау�
ково�інформаційної і технологічної діяльності.

Проблема недофінансування освіти сприяє
зниженню пріоритетності її ролі як визначально�
го фактора людського розвитку, що, у свою чер�
гу, вплинуло на зниження науково�технічного
потенціалу країни. Внаслідок цього протягом
останніх років спостерігається відтік з України
кваліфікованих наукових і технічних кадрів, ма�
совий перехід учених в інші сфери діяльності,
занепад багатьох наукових шкіл, стрімка деграда�
ція матеріально�технічної бази наукових та нау�
ково�технологічних досліджень.

Також збільшилася кількість науковців вищої
кваліфікації, які працюють поза наукою, нарос�
тають процеси сумісництва. Загальна чисельність
сумісників у вітчизняній науці сягає близько 65
тис. осіб, або понад третини наявного штатного
персоналу наукових організацій країни. Дослід�
ники, доктори і кандидати наук складають май�
же половину чисельності сумісників. Окрім того,
від 5 до 10 % науковців вищої кваліфікації віком
до 60 років взагалі не беруть участі у науковій і
науково�технічній діяльності [10, с. 151].

Водночас у деяких західноєвропейських краї�
нах розроблені державні програми щодо залучен�
ня до роботи у наукоємні і високотехнологічні
галузі економіки «дешевих» іноземних спеціа�
лістів вищої кваліфікації, що сприяє активізації
міграції українських науковців за кордон.

Невизначеність стратегії інноваційного роз�
витку України підтверджується результатами не�
залежних оцінок світового рейтингу конкуренто�
спроможності національних економік, який що�
річно надається Всесвітнім економічним фору�
мом (ВЕФ). Підсумки цього дослідження опри�
люднені у «The Global Competitiveness Report.
World Economic Forum». У звіті ВЕФ представлені

два індекси, на основі яких складають рейтинги
країн, — індекси глобальної конкурентоспромож�
ності (Global Competitiveness Index, GCI) та індек�
си конкурентоспроможності бізнесу (Business
Competitiveness Index, BCI). У 2010 році Україна
посідає 82 місце серед 133 країн світу (у 2005 р.
вона посідала 64 місце) [11].

Група лідерів (країн, що увійшли до першої
десятки) складається зі США, Швейцарії, Данії,
Швеції, Німеччини, Фінляндії, Сінгапуру, Японії,
Великої Британії та Нідерландів. Україна хронічно
відстає від більшості, поступається Литві, Латвії,
Угорщині, Польщі, Хорватії, Росії, Казахстану, Уз�
бекистану, Азербайджану, В’єтнаму, Бразилії. Такі
показники свідчать про втрати інтелектуального
капіталу нації, гальмування розбудови інноваційно�
го суспільства, економіки, яка ґрунтується на роз�
повсюдженні та використанні наукових знань.

У сучасних складних економічних умовах пе�
ред суб’єктами господарювання постає безліч про�
блем, пов’язаних з удосконаленням та підвищен�
ням ефективності виробництва, збереженням кон�
курентоспроможності, забезпеченням високих
результатів діяльності. Все це вимагає впроваджен�
ня новітніх досягнень науки і техніки у виробни�
чий процес, використання прогресивних методів
організації та управління діяльністю підприємства.

Для відродження та інтенсивного розвитку
реального сектора економіки в Україні потрібен
висококваліфікований персонал, що володіє су�
часними знаннями та навичками [12, с. 322]. Існує
думка, що такої робочої сили, в тому числі фахівців
з високим рівнем освіти й інтелектуальним потен�
ціалом, в Україні сьогодні цілком достатньо
[13, с. 4]. Однак аналіз реальної ситуації свідчить,
що в галузях вітчизняної промисловості, які виз�
начають науково�технічний прогрес (приладобуду�
вання, точне машинобудування, радіоелектроніка
та інші наукомісткі галузі), за роки реформ втра�
чено понад 70 % виробничого персоналу.

Нова кадрова політика в Україні вимагає фор�
мування та функціонування нових механізмів і
форм управління людськими ресурсами. Необхід�
не їхнє теоретичне обґрунтування, оскільки зміню�
ються умови формування, розвитку та затребува�
ності кваліфікованих кадрів. Відбуваються суттєві
зміни в плануванні, фінансуванні, організації про�
цесу управління кадрами промислових підпри�
ємств, поширюються процеси регіоналізації, інтег�
рації, диверсифікованості виробництва [14, с. 114].

Логічним шляхом виходу з критичної ситу�
ації можна вважати взаємовигідне об’єднання
зусиль сфер науки, економіки та освіти.

На етапі переходу до інноваційної економі�
ки в період формування економіки знань на ос�
нові впровадження високих технологій і комп’ю�
теризації всіх сфер людської діяльності необхід�
но кардинально змінити відношення до головної
продуктивної сили суспільства — людини висо�
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коінтелектуальної, високопродуктивної праці.
Роль висококваліфікованого фахівця в іннова�
ційному процесі, у створенні та реалізації висо�
котехнологічних інноваційних проектів вирі�
шальна і постійно зростатиме. Об’єктивна потре�
ба інноваційного розвитку економіки вимагає
нової концепції підготовки кадрів. В її основу
повинні бути покладені такі принципи:

— розвиток і самореалізація творчої особистості;
— постійна націленість на генерацію перс�

пективних науково�технічних нововведень, по�
шук шляхів і методів їх практичної реалізації;

— орієнтація на підготовку висококваліфіко�
ваних і високоінтелектуальних фахівців, систем�
них менеджерів інноваційної діяльності;

— відношення до процесу навчання та підго�
товки кадрів як до складової виробничого проце�
су, коли витрати на підготовку кадрів повинні
сприйматися не як витрати на працівників, а як
довгострокові інвестиції, необхідні для процвітан�
ня підприємства, регіонів і країни в цілому;

— забезпечення управління соціальними та
психологічними аспектами процесу створення
інновацій, використання творчого потенціалу
колективу, прискореного широкомасштабного
впровадження у практику інноваційних розробок;

— створення системи безперервного навчання,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів,
інтегрованої у виробництво інноваційної продукції;

— співробітництво університетів та інших
вищих навчальних закладів з передовими підпри�
ємствами будь�яких форм власності, що реалізу�
ють інноваційні проекти, та їх спільна діяльність
щодо розробки спеціалізованих навчальних про�
грам, видання підручників, монографій з метою
підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Кадрове забезпечення розвитку інноваційної
діяльності — одна зі складових інноваційних про�
цесів. Підготовка кадрів для інноваційної діяль�
ності повинна носити комплексний характер, за�
безпечуючи весь «життєвий цикл» інновацій. При
створенні та виробництві інноваційного продукту
потрібні команди фахівців, що вміють аналізува�
ти ринок, здійснювати стратегічне планування й
управління проектами, проводити фундаментальні
та прикладні наукові дослідження, організовувати
інноваційну інфраструктуру. Також вони повинні
здійснювати дослідно�конструкторські та техно�
логічні розробки, організовувати експерименталь�
не виробництво, гарантувати захист інтелектуаль�
ної власності, просувати продукт на ринки, забез�
печувати експлуатацію інновацій.

Наразі отримання доходу від накопиченого
капіталу інноваторів�науковців ускладнюється че�
рез те, що в Україні багато науковців, які мають
нові розробки, що втілили їхню працю, досвід,
знання, засвідчили права інтелектуальної власності
відповідними свідоцтвами, патентами, не в змозі
продати свої інновації, бо фактично їх власником

є організація, де вони зайняті. Крім того, переваж�
на більшість підприємців не мають необхідних
коштів для виробничого впровадження інновацій.

Актуалізація питань відтворення інтелекту�
ального капіталу, що зумовлена інноваційним
типом розвитку економіки, вимагає переосмис�
лення ролі держави в забезпеченні цього проце�
су та виражається в його апріорному впливі на
функціонування таких сфер, як наука, освіта й
економіка, суспільна роль яких набуває значен�
ня сфер, що формують інтелект нації.

Зміна парадигми розвитку промислового сек�
тора української економіки та необхідність пере�
ходу на інноваційну стадію її розвитку вимагає
створення на державному рівні інституційного
механізму стійкого відтворення кадрового потен�
ціалу за допомогою проведення системної дер�
жавної політики у сферах, що формують інтелек�
туальний потенціал країни.

Зазначене передбачає осмислення та законо�
давче закріплення довгострокових цілей і системи
пріоритетів держави, а також форм її участі у про�
цесі розширеного відтворення кадрового потенціа�
лу вітчизняних промислових підприємств. На наш
погляд, механізм стійкого відтворення інтелектуаль�
ного капіталу національної економіки повинен
включати комплекс таких взаємопов’язаних заходів:

1) упровадження ефективних механізмів дер�
жавного фінансування відтворення інтелектуаль�
ного капіталу. Держава повинна прагнути до ство�
рення системи, що підвищує ймовірність одер�
жання вищої освіти незаможними, але здібними
громадянами, шляхом надання фінансової допо�
моги, що компенсують на пільговій, зворотній
основі значну частину індивідуальних витрат;

2) розробки моделей взаємодії держави, бізне�
су та суспільства за допомогою залучення у сферу
відтворення кадрового потенціалу недержавних
підприємств та установ, створення сприятливих
умов для їх діяльності. Вітчизняна економіка має
гостру потребу в життєздатних інститутах соціаль�
ного партнерства у сфері зайнятості для коорди�
нації діяльності населення, недержавних і держав�
них підприємств, що представляють інтереси їх
союзів та асоціацій. У країнах з розвиненою еко�
номікою саме такі інститути забезпечують стійкі,
ефективні зв’язки між роботодавцями, освітніми
установами та населенням і відповідно швидку
адаптацію трудової сфери до змін в економіці. У
нашій країні такі інститути тільки зароджуються;

3) розробки державних і регіональних про�
гнозів потреби в кадрах, що припускають форму�
вання держзамовлення на підготовку, підвищен�
ня кваліфікації та перепідготовку кадрів;

4) удосконалення структури служби зайня�
тості, її функцій і системи фінансування.

Отже, за світовим виміром конкурентоспро�
можним є не той, хто використовує найдешевші
виробничі ресурси чи здійснює великомасштабні
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фінансові операції, а той, хто безперервно вдос�
коналюється і впроваджує інновації. Сьогодні
досягли успіху держави, які не володіють багати�
ми природними ресурсами, натомість мають доб�
ре розвинену освіту і науку, потужний людський
капітал. У постіндустріальному суспільстві на
перший план виходять інтелектуальні фактори
економічного зростання у вигляді інноваційного
капіталу, інтелектуального продукту, інтелекту�
альної власності, які відіграють у становленні
нової економіки ту саму роль, що матеріально�
речовий чинник — в індустріальній. У цьому
контексті вони набувають значення стратегічно�
го фактора економічного розвитку.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Як
доводять результати функціонування провідних
економічних систем світу, інтелектуальний капітал
є домінантою економічного процесу на сучасному
етапі розвитку. Процеси його відтворення, накопи�
чення та управління ним визначають перспективи
й орієнтири розвитку України — перехід до еконо�
міки інтелектуального типу. Такий перехід, у свою
чергу, надасть країні конкурентних переваг на світо�
вому ринку шляхом формування та функціонуван�
ня високоінтелектуальних галузей, нанотехнологій,
новітніх видів виробництва. Оскільки основним
стратегічним ресурсом економічного зростання є
інтелектуальний капітал національного господар�
ства, то забезпечення його формування нині —
єдиний механізм виходу з глобальної кризи.
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