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Анотація. У статті висвітлено сучасні параметри інтелектуального капіталу України та проведено
аналіз динаміки його формування.
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Постановка проблеми. В умовах соціально
орієнтованої ринкової економіки інтелектуаль�
ний капітал є важливим фактором розвитку ви�
робництва і має необмежений ресурс як за кіль�
кісно�якісними, так і часовими параметрами.
При цьому у розмаїтті підходів та показників
оцінки формування інтелектуального капіталу
підприємств майже не досліджено зазначену про�
блематику на макроекономічному рівні. Така
ситуація породжена складною економічною при�
родою структурних елементів формування інте�
лектуального капіталу при визначенні збалансо�
ваної системи параметрів щодо його оцінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Знач�
ний внесок у дослідження категорії «Інтелектуаль�
ний капітал» зробили як зарубіжні, так і вітчизня�
ні вчені: Д. Гелбрейт, Т. Стюарт, І. Іванюк, І. Бон�
дар, О. Бутнік�Сіверський, О. Грішнова та інші.

Метою статті є наведення основних резуль�
татів оцінки параметрів формування інтелекту�
ального капіталу України.

Виклад основного матеріалу. В сучасному
світі виробництво продукції та послуг здійс�
нюється в умовах глобалізаційних процесів, де
важливого значення набуває міжнародний поділ
праці, в якому Україна приймає безпосередню
участь. У даному контексті питання ефективно�
го формування інтелектуального капіталу має
визначальне значення для забезпечення конку�
рентоспроможності економіки.

Слід зазначити, що з методологічної точки зору,
інтелектуальний капітал у процесі свого руху по�
єднується з постійним і змінним капіталом та набу�
ває форми товарного капіталу, головною функцією
якого є реалізація інноваційної продукції і одер�
жання додаткової вартості у грошовій формі. Ви�
користання інтелектуальної власності у госпо�
дарській діяльності на умовах її комерціалізації з
метою отримання прибутку є інноваційне підпри�
ємництво [1, с. 63]. Виходячи з наведеного положен�

ня, виникає потреба в оцінці інноваційної діяльності
України як одного з найважливіших показників
формування інтелектуального капіталу (табл. 1).

Дані таблиці 1 засвідчили, що упродовж
2000–2010 рр. спостерігалася нестабільна тенден�
ція щодо питомої ваги підприємств, які впрова�
джували інновації, і станом на 2010 рік даний
показник склав 11,5 % у порівнянні з 14,8 % в
2000 році, або відбулося скорочення на 3,3 відсот�
кового пункту. Подібна тенденція спостерігалася
також із питомою вагою реалізованої інновацій�
ної продукції в обсязі промислової, де скорочен�
ня склало 2,9 відсоткового пункту впродовж
2002–2010 рр. Це свідчить про необхідність удос�
коналення державних механізмів щодо регулю�
вання інноваційних процесів в Україні, що спри�
ятимуть прискоренню трансформації інтелекту�
ального потенціалу в дієвий елемент інтелекту�
ального капіталу, який здатен реалізувати потре�
би та конкурентоспроможність на вітчизняному
та європейському ринках праці. В контексті ви�
рішення даної проблеми особливу увагу слід звер�
нути на удосконалення державних механізмів
соціального захисту інтелектуальної власності як
інноваційного творчого продукту.

Комерціалізація інноваційної діяльності може
здійснюватися в декількох напрямах [3, с. 60]:

— включення об’єкта права інтелектуальної
власності до статутного капіталу підприємства;

— поступка на отримання патенту (до видачі
патенту заявник передає право отримати охорон�
ний документ іншій особі за певну платню);

— продаж патенту (власник патенту продає
охоронний документ зацікавленій особі, втрача�
ючи при цьому всі відповідні майнові права);

— торгівля ліцензіями.
Значної популярності останнім часом набу�

ває процес продажу ліцензій на об’єкти інтелек�
туальної власності. Таке право надається ліцен�
зіаром (власником) ліцензіату (покупцю) на тер�
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Таблиця 1
Показники інноваційної активності промислових підприємств України за 2000–2010 рр.

Джерело: складено автором за даними [2, с. 330].

мін дії відповідного договору, такі взаємовідно�
сини є вигідними для обох сторін.

Світова практика підтверджує вигідність як
продажу, так і купівлі ліцензій на використання
майнових прав інтелектуальної власності з метою
впровадження передових виробничих технологій
(ПВТ). Структуру розподілу використаних в Ук�
раїні ПВТ у 2010 році зображено на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл використаних в Україні ПВТ
за видами технологій, % (у 2010 році).

Джерело: складено автором за даними [4]

Статистичні дані рисунку 1 засвідчили, що за
розподілом передових виробничих технологій у
2010 році найбільшим попитом користуються
технології «виробництво, обробка та складан�
ня» — 35,6 %, «зв’язок та управління» — 27,6 %,
і «проектування та інжиніринг» — 21,0 %, які є
здебільшого новими для України.

Важливого значення в умовах формування
інтелектуального капіталу набуває підготовка
фахівців у сфері інтелектуальної власності (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка випуску фахівців зі спеціальності
«Інтелектуальна власність» Державним Інститутом

Інтелектуальної власності у 2001–2010 роках.
Джерело: [5]

Відповідно до рисунку 2, слід зазначити, що у
період 2001–2010 рр. було підготовлено 1056
фахівців у сфері інтелектуальної власності. До по�

зитивних тенденцій слід віднести збільшення підго�
товки кваліфікованих фахівців у період 2008–
2010 рр. на 15,6 %. Зазначена динаміка характери�
зує розвиток фахової підготовки та перепідготовки
кадрів сфери інтелектуальної власності у контексті
формування інтелектуального капіталу України.

Інноваційна модель розвитку економіки Ук�
раїни перш за все залежить від стану формуван�
ня інтелектуального капіталу, який пов’язаний із
науковою і науково�технічною діяльністю.

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх
визначення» Закону України «Про наукову та
науково�технічну діяльність» [6], науковою діяль�
ністю вважається інтелектуальна творча діяль�
ність, спрямована на одержання і використання
нових знань. Слід зазначити, що у процесі рин�
кових перетворень чисельність працівників, які
зайняті в наукових організаціях, має тенденцію до
зниження (табл. 2).

Відповідно до даних таблиці 2, слід зауважи�
ти, що із загальної чисельності працівників ос�
новної діяльності, зайнятих у науковому секторі,
для аналізу виділено тільки дослідників, зайня�
тих науковою та науково�технічною роботою.

За класифікацією Держкомстату України щодо
розподілу працівників наукових організацій за ка�
тегоріями персоналу, до категорії «дослідники»
віднесені наукові та інженерно�технічні працівни�
ки, які професійно займаються науковими дослі�
дженнями та розробками й безпосередньо беруть
участь у створенні нових знань, продуктів, процесів,
методів та систем, а також адміністративно�управ�
лінський персонал, що здійснює безпосереднє ке�
рівництво дослідницьким процесом [8, с. 360].

За даними розрахунку таблиці 2, Індекс ви�
конання наукових та науково�технічних робіт в
Україні, що припадає на одного дослідника, най�
більшого значення досяг у 2008 році — 0,807 у
порівняні з 2000 роком — 0,429, або зріст склав
53,15 відсоткового пункту. Слід зазначити, що за
даним Індексом спостерігається постійна тенден�
ція щорічного зростання. Але до негативних явищ
слід віднести поступове зменшення загальної
чисельності дослідників, зайнятих науковою та
науково�технічною роботою. Так,наприклад, у
2000 році цей показник складав — 89,2 тис. осіб,
а вже у 2008 році — 77,4 тис. осіб. Тобто за 8 років
загальна чисельність дослідників скоротилася на
11,8 тис. осіб, або на 13,23 %. Водночас, при за�
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Таблиця 2
Динаміка виконання наукових та науковоQтехнічних робіт в Україні

(у контексті формування інтелектуального капіталу) за 2000–2008 рр.

1 З 2006 року організації, які виконують лише науково�технічні послуги не звітують
Джерело: розраховано автором за даними [7, с. 157].

гальній тенденції скорочення кількості вико�
навців наукових та науково�технічних робіт чи�
сельність докторів наук поступово збільшується,
та у 2008 році їх чисельність склала 4,5 тис. осіб
у порівняні із 4,1 тис. осіб у 2000 році. Поряд з
цим спостерігається зниження чисельності кан�
дидатів наук з 17,9 тис. осіб в 2000 році до 17,1
тис. осіб у 2008 році. Процес зниження чисель�
ності кандидатів наук негативно впливає на фор�
мування інтелектуального капіталу.

Крім того, негативним фактором щодо фор�
мування інтелектуального капіталу є недостатнє
фінансування сфери наукових та науково�тех�
нічних робіт. Розподіл за джерелами фінансуван�
ня наукових та науково�технічних робіт за раху�
нок держбюджету займає менше половини за�
гальних витрат на фінансування наукових та

науково�технічних робіт. Так, у 2008 [9, с. 326]
році частка фінансування за рахунок держбю�
джету виконання наукових та науково�технічних
робіт склала 48,7 %, за рахунок власних коштів
організацій — 7,4 %, коштів вітчизняних замов�
ників — 25,8 %, коштів іноземних держав —
15,6 %, інших джерел — 2,4 %. Це свідчить про
необхідність удосконалення процесу фінансу�
вання наукових та науково�технічних робіт, у
тому числі за рахунок державного замовлення на
виконання пріоритетних напрямів наукових дос�
ліджень, що практично впливає на формування
інтелектуального капіталу України.

Крім фінансування наукових розробок за
бюджетні кошти, значна частина науково�техні�
чних робіт виконується власними силами під�
приємств, організацій (табл. 3).

Таблиця 3
Обсяг наукових та науковоQтехнічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), за видами робіт

Джерело: складено автором за даними [10, с. 325].

Статистичні дані таблиці 3 засвідчили, що з
1995 по 2010 рік обсяг виконаних робіт підпри�
ємствами, організаціями збільшився в 12 разів, в
тому числі: фундаментальних — 23,8 раза; при�
кладних досліджень — 7,7 раза; науково�техніч�
них розробок — 12,8 раза; науково�технічних
послуг — 42 рази. Із загальної суми витрат під�
приємств і організацій на наукові та науково�

технічні розробки найбільші витрати були на
науково�технічні розробки. Так, найвищий цей
показник був у 2003 році — 57,2 % від загальної
кількості витрат, але уже у 2008 році витрати на
науково�технічні розробки склали 47,9 %, тобто
зменшились на 9,3 відсоткового пункту. На зни�
ження цих витрат вплинула фінансово�економі�
чна криза в державі.
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Поряд з цим зростає зацікавленість під�
приємств і організацій щодо фінансування фун�
даментальних досліджень, до яких відноситься
науково�теоретична та експериментальна діяль�
ність, спрямована на вивчення природних та
людських закономірностей тощо. Якщо у 1995
році витрати підприємств і організацій на вказані
дослідження складали від загальної кількості —
11,5 %, у 2005 році — 18,7 %, то у 2010 — 22,2 %,
тобто витрати на дослідження упродовж цих років
зросли на 10,7 відсоткового пункту.

Фінансування прикладних досліджень, які
спрямовані на отримання і використання науко�
вих знань у практичній діяльності, при постійних
коливаннях загалом зменшилося, якщо у 1995
році сума витрат від загальної кількості склала —
29,6 %, то у 2010 році — 18,1 %, тобто зменшення
склало 11,5 відсоткового пункту.

До науково�технічних послуг належить діяль�
ність у галузі інтелектуальної власності, контро�
лю якості продукції та послуг, консалтингових
послуг тощо, які сприяють формуванню, систе�
матизації, розвитку, розповсюдженню та викори�
станню наукових знань. Якщо у 1995 році показ�
ник фінансування підприємствами науково�тех�
нічних послуг становив 3,4 % від загального об�
сягу фінансування, у 2005 році — 16,6 %, у 2010
році — 10,4 %, тобто починаючи з 1995 року до
2010 року збільшення склало 7 відсоткових пун�
кти. Хоча за останні два роки витрати на науко�
во�технічні послуги зменшилися, але у порів�
нянні з 90�ми роками ріст даного показника ха�
рактеризується процесом розробки та впрова�
дження інтелектуального продукту й ефективною
діяльністю інтелектуальної власності, що досить
позитивно впливає на формування інтелектуаль�
ного капіталу країни. Оскільки впровадження на�
уково�технічних розробок у виробничу діяльність
сприяє формуванню інтелектуального потенціа�
лу, який у подальшому за допомогою новітніх
технологій та комерціалізації інноваційної діяль�
ності набуває форми інтелектуального капіталу.

Одним із найважливіших індикаторів резуль�
тативності формування інтелектуального капіта�
лу є кількість друкованих наукових праць. Зок�
рема, попри постійне скорочення науковців та
вікові структурні зміни серед них, загальна
кількість друкованих наукових праць поступово
збільшується (рис. 3).

З наведених даних випливає, що загальна
кількість друкованих праць має тенденцію до
постійного збільшення, причому як монографій,
підручників, посібників, так і статей у наукових
фахових виданнях. Так, у 2008 році загальна кіль�
кість наукових праць порівняно з 2007 роком
зросла на 10,7 % і склала 307,8 тис. публікацій.

Однак, за даними 2008 року, у розрахунку на
100 наукових виконавців загальна кількість робіт
скоротилася з 220 до 206 публікацій. Із загальної

кількості друкованих робіт 4,7 тис. складають
окремі монографії, 234 із яких видано за кордо�
ном, 189,9 тис. — статті у фахових наукових жур�
налах, 25,8 тис. з яких надруковано у журналах,
що входять до міжнародних баз даних, та 18,5
тис. — підручники та навчальні посібники [12,
с. 156]. Але, навіть при скороченні кількості на�
укових праць на 6,4 %, що припадає на 100 вико�
навців, динаміка результативності друкованих
робіт постійно зростає та створює сприятливі
умови для ефективного формування та розвитку
інтелектуального капіталу України.

Пріоритетні орієнтири України до інтеграції
у європейський економічний простір підтверджу�
ють першочергове значення розвитку наукової та
інтелектуальної діяльності в умовах глобальної
конкуренції. Для країн європейського простору
суттєвого значення набуває навчання, збережен�
ня та залучення до інтелектуальної діяльності
якнайбільшого числа кваліфікованих фахівців.
Виходячи з того, що збалансованість ринку інте�
лектуальної праці виступає базовим параметром
формування інтелектуального капіталу та знач�
ним чином впливає на конкурентоспроможність
національної економіки.

При цьому попит на ринку інтелектуальної
праці визначається здатністю виробництва ство�
рювати нові робочі місця шляхом нових інвестицій
і впровадження інновацій. З точки зору економі�
чної ефективності, додаткових фахівців залучати�
муть у сферу виробництва доти, поки зростання
витрат на організацію їхньої праці буде меншим
за прибуток, який вони приносять підприємству.
Практика розвинених країн і прогресивних під�
приємств показує, що добре організована інтелек�
туальна праця дає прибутки у багато разів вищі,
ніж проста репродуктивна праця [13, с. 63–64].

Враховуючи здатність інтелектуального ка�
піталу до створення інтелектуального продукту,
його носій�власник, таким чином, приймає
участь у розвитку науково�технічного прогресу,
що безпосередньо сприятиме підвищенню попи�
ту на висококваліфіковану інтелектуальну працю.

Але на сучасному етапі економічного роз�
витку в Україні спостерігається тенденція пере�

Рис. 3. Результативність наукових друкованих робіт
в Україні за 2002–2008 роки.

Джерело: складено автором за даними [11, с. 81, с. 171]
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вищення пропозиції над попитом на ринку інте�
лектуальної праці.

Тому виникає необхідність проаналізувати ди�
наміку висококваліфікованого ринку праці (табл. 4).

Таблиця 4
Попит та пропозиція кваліфікованих фахівців на зареєстрованому ринку праці

за професійними групами у 2005–2010 рр.

Джерело: складено автором за даними [14].

Слід зауважити, що до інтелектуальної праці
загалом схильні фахівці з вищою освітою та відпо�
відними компетенціями, навичками, досвідом,
здібностями, тому при оцінюванні інтелектуаль�
ного ринку праці було враховано: законодавців,
вищих державних службовців, керівників; про�
фесіоналів; фахівців.

За даними таблиці 4, досить помітним є пе�
ревищення пропозиції над попитом на кваліфі�
кованому ринку праці. До негативних тенденцій
слід віднести значне зниження потреби під�
приємств у кваліфікованих працівниках, у по�
рівнянні 2005 року до 2010 року загальна потре�
ба у фахівцях за усіма зазначеними категоріями
зменшилася на 54 %. Доречно зауважити, що
відбулося зменшення навантаження на вільну
вакантну посаду (місце), передусім для профе�
сіоналів та фахівців, у 2007 році в порівнянні з
2005 роком. Але вже у 2009–2010 рр. ситуація
зазнає кардинальних змін у бік зросту наванта�
ження на одне вільне робоче місце за усіма заз�
наченими категоріями фахівців.

Вказані тенденції досить негативно впливають
як на формування інтелектуального капіталу, так і
економіку України загалом. За таких обставин на
ринку інтелектуальної праці збільшується мож�
ливість висококваліфікованих фахівців до трудо�
вої міграції, що безпосередньо гальмує процес
формування інтелектуального капіталу.

З метою більш поглибленої оцінки пара�
метрів формування інтелектуального капіталу
доцільно здійснити його вартісну оцінку, одним
із методів фінансової оцінки інтелектуального
капіталу є коефіцієнт «Тобіна».

Цей коефіцієнт на макроекономічному рівні
можна розрахувати за наступною формулою [15,
с. 85]:

К
Тобіна

 = 
ОК

ВВП

І
, (1)

де І
ОК

 — інвестиції в основний капітал.
За допомогою наведеного коефіцієнта мож�

на розрахувати інвестиції в основний капітал у
відповідності до обсягу ВВП (табл. 5).

Таблиця 5
Інтегральна вартісна оцінка інтелектуального капіталу національного господарства України

(з використанням коефіцієнта «Тобіна»)

Джерело: розраховано автором за даними [16].

Дані таблиці 5 свідчать про те, що починаючи
з 2001 року ефективність інвестицій в основний
капітал знижувалась, і в 2008 році коефіцієнт «То�
біна» складав 4,1 у порівняні із 7,2 у 2000 році. Такі
невтішні показники засвідчують несприятливий

інвестиційний клімат в Україні та зниження за�
цікавленості іноземних інвесторів. Проте просте�
жується покращення інвестиційного становища за
останні 2 роки, де у 2009 році коефіцієнт «Тобіна»
становив 6,0 та у 2010 році досяг найвищої межі за
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останні 10 років, склавши 6,4. Зростання цього
показника є досить вагомим в умовах інновацій�
ного спрямування України.

Висновки та перспективи подальших досліQ
джень. Враховуючи все вищезазначене, слід за�
уважити, що майбутнє України потребує розбу�
дови такої моделі «економіки знань», яка на�
дасть можливостей входження в коло країн з
високим рівнем розвитку науково�технічного
прогресу. Аксіомою вже є такий факт: щоб вий�
ти на шлях сталого соціально�економічного
розвитку, потрібно якомога швидше задіяти всі
потужності та резерви щодо формування інте�
лектуального капіталу України як вагомої про�
дуктивної сили суспільства. При цьому пара�
метри формування інтелектуального капіталу
впливають на розвиток науково�технічного
прогресу та створюють умови для комерціалі�
зації знань. Таким чином, тенденції формуван�
ня інтелектуального капіталу України є визна�
чальними важелями при удосконаленні держав�
ного механізму регулювання цих процесів.
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