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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В період формування постіндустріального 
суспільства інтелектуальна праця, яка базується на знаннях, творчих 
здібностях, професійній кваліфікації працівників, праві на об’єкти 
інтелектуальної власності, структурі управління та інформаційних технологіях, 
стає першоосновою та рушійною силою виробництва, стратегічним фактором 
економічного розвитку національних економік. 

Прогресивний розвиток інтелектуального капіталу є однією з 
найактуальніших проблем розвитку вітчизняної економіки. Аналіз даної 
проблематики має важливе значення як з теоретичної точки зору – уточнення 
соціально-економічних важелів впливу на розвиток інтелектуального 
потенціалу суспільства, так і з практичної – розробки державних систем і 
механізмів управління інтелектуальним капіталом у системі ринкових відносин, 
удосконалення процесів стимулювання інтелектуального капіталу для 
досягнення його безперервного якісного зростання. Все це у значній мірі 
обґрунтовує необхідність проведення досліджень організаційних та 
економічних аспектів управління розвитком інтелектуального капіталу 
вітчизняної економіки, аналізу передумов та наслідків кризи у царині 
інтелектуальної діяльності, а також пошуку шляхів виходу з неї в сучасних 
умовах та розробки дієвих механізмів стимулювання розвитку інтелектуального 
капіталу. 

Існує значна кількість фундаментальних як вітчизняних, так і іноземних 
наукових праць, де розглядаються різні проблеми управління інтелектуальним 
капіталом. Окремі проблеми його становлення досліджувалися ще 
представниками класичної та посткласичної школи. У другій половині ХХ ст. 
поштовх до розробки механізмів управління інтелектуальною компонентою 
виробничих процесів дала теорія “людського капіталу”. Вагомий внесок у 
розвиток цього напрямку зробили такі економісти, як Д. Белл, Дж. К. Гелбрейт, 
В. Ростоу, Т. Шульц, Г. Бекер, А. Брукінг, Л. Туроу, Дж. Вейзі, М. Фішер, 
Е. Денісон, Ф. Махлуп, А. Тофлер, Л. Едвісон, М. Туроу, К.-Е. Свейбі, 
Т. Стюарт, П. Саліван та ін. 

Найбільшу увагу дослідженню механізмів управління розвитком 
інтелектуального капіталу приділили такі вітчизняні економісти, як П. Бабій, 
В. Базилевич, Г. Башнянин, Л. Безчасний, О. Бутнік-Сіверський, С. Вовканич, 
В. Григоренко, О. Грішнова, М. Гуревичов, С. Злупко, Ю. Канигін, І. Каленюк, 
О. Кендюхов, Б. Кульчицький, В. Куценко, М. Малик, Б. Малицький, 
Н. Міценко, І. Ревак, О. Нестеренко, В. Олейко, Л. Семів, Ю. Сафонов, 
В. Удовиченко, А. Чухно, Л. Шимановська-Діанич, С. Шолуденко, Т. Шпарга, 
І. Шовкун та ін. Необхідність ґрунтовного дослідження процесів стимулювання 
розвитку інтелектуального капіталу обумовлена тим, що сьогодні на перший 
план виходять задачі удосконалення інституційної бази його нагромадження. 
Незважаючи на підвищений інтерес до цієї тематики, залишаються недостатньо 
дослідженими важливі аспекти управління інтелектуальним капіталом. 
Дослідники акцентують увагу на певних його складових, а саме: економічна 
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політика в галузі науки, освіти, людського капіталу, інтелектуальних активів, 
захисту об’єктів інтелектуальної власності тощо. Автором висувається гіпотеза, 
що недостатньо дослідженими є проблеми формування організаційно-
економічних механізмів стимулювання розвитку інтелектуального капіталу у 
взаємозв’язку з впливом на це макроекономічного середовища.  

Дуже актуальною є проблема включення цих складових до системи 
ринкових відносин. Більш глибокого дослідження потребує вивчення 
механізмів оцінювання та ціноутворення інтелектуального капіталу. При цьому 
така потреба присутня як на мікроекономічному, так і на макроекономічному 
рівнях. Описані вище причини зумовили вибір теми дисертації та її структури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертації відповідає науковим напрямкам досліджень Львівського національного 
університету імені Івана Франка за темою “Ринкові та інституційні механізми 
розвитку господарської системи України” (номер державної реєстрації 
0114U000872), де визначено вплив ринку і ринкових процесів в Україні на 
структуру інтелектуального капіталу, і кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Львівського торговельно-економічного університету: “Проблеми 
функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 
0111U008260), де автором визначені основні напрями стимулювання розвитку 
інтелектуального капіталу в економіці України. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – аналіз структури та 
механізмів стимулювання розвитку інтелектуального капіталу в сучасній 
економіці України. 

Реалізація цієї мети передбачає вирішення таких завдань: 
– проаналізувати сутність та компонентне наповнення категорії 

“інтелектуальний капітал”; 
– здійснити систематизацію наукових поглядів на природу і структуру 

інтелектуального капіталу; 
– дослідити принципи і методологію структурного оцінювання 

інтелектуального капіталу; 
– проаналізувати інституційну базу управління розвитком 

інтелектуального капіталу і визначити шляхи її вдосконалення; 
– виявити позитивні і проблемні фактори розвитку вітчизняного 

інтелектуального капіталу під впливом ринкової трансформації економіки; 
– дослідити та систематизувати специфічні особливості формування 

інтелектуального капіталу в Україні; 
– вивчити передовий міжнародний досвід перетворення інтелектуальних 

ресурсів в інтелектуальний капітал країни; 
– запропонувати напрями розвитку інституційного механізму 

стимулювання розвитку інтелектуального капіталу в умовах глобального 
інформаційного суспільства. 

Об’єктом дослідження є процеси становлення і розвитку інтелектуальної 
сфери національної економіки України за умов її трансформації.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади 
вдосконалення та розвитку інтелектуального капіталу в Україні. 
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Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у роботі 
використано сукупність загальнонаукових і спеціалізованих методів та прийомів 
наукового дослідження: системний підхід (для встановлення характеру взаємозв’язків 
та взаємозалежностей між інституційною базою і забезпеченням розвитку 
інтелектуального капіталу під впливом ринкової трансформації економіки); 
структурно-логічний та семантичний аналіз (для уточнення і формулювання 
понятійного апарату інституційно-правового та економічного механізмів 
стимулювання розвитку інтелектуального капіталу); кількісного та якісного 
порівняння (для оцінювання джерел формування та напрямів використання 
ресурсного забезпечення державного регулювання розвитку інтелектуального 
капіталу); статистичного аналізу, графічні методи та метод інтегрального оцінювання 
(для аналізу і оцінювання інтелектуального капіталу як в цілому, так і у розрізі 
людського, структурного, клієнтського і соціального капіталів); аналоговий метод (для 
визначення місця України у світових рейтингах розвитку інтелектуального капіталу); 
системно-структурний аналіз та моделювання (при оцінюванні впливу державного 
регулювання розвитку інтелектуального капіталу  на соціально-економічний розвиток 
держави). 

Інформаційна основа дослідження – офіційна статистика Державного 
комітету статистики та інших міністерств з питань розвитку національної 
економіки, зокрема її інтелектуальної сфери. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
удосконалено: 
– класифікаційні характеристики інституційної бази розвитку 

інтелектуального капіталу за умов ринкової трансформації вітчизняної 
економіки, які, на відміну від існуючих класифікацій, передбачають 
високоякісну освіту і людський капітал; ефективну фундаментальну науку та 
науково-технічний венчурний бізнес; виробництво знань і високих технологій; 
інформаційне суспільство; трансфер ідей, винаходів і відкриттів від 
фундаментальної науки до виробництва. У подальшому це може бути 
використано при розробці економічних механізмів стимулювання розвитку 
інтелектуального капіталу;  

– принципи і методологію структурного оцінювання інтелектуального 
капіталу України. Основна новація полягає в систематизації компонентного 
наповнення, що дозволяє досягти релевантних результатів як в цілому, так і у 
розрізі людського, структурного, клієнтського і соціального капіталів. 
Запропонована авторська методика достатньою мірою охоплює найважливіші 
аспекти розвитку інтелектуального капіталу і ґрунтується виключно на 
офіційній, відкритій для доступу статистичній інформації, що робить її 
прийнятною для використання як на мікро-, так і на макроекономічному рівні;  

– механізми інституційного впливу на розвиток вітчизняного 
інтелектуального капіталу, які, на відміну від існуючих, дозволяють повною 
мірою охопити специфічні особливості регулювання цього ринку. Зокрема, 
запропоновано інструменти індикативного регулювання виробництва й обміну 
продуктів інтелектуальної власності, що проявляється через контроль, 
управління та захист інтелектуальної сфери, які здійснюються за допомогою 
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чинного законодавства та економічних механізмів безпосереднього або 
непрямого регулювання інтелектуальної сфери;  

набули подальшого розвитку: 
– підходи до визначення категорії “інтелектуальний капітал” та до 

систематизації механізмів стимулювання його формування та розвитку. На 
відміну від існуючих підходів, авторський підхід передбачає врахування 
механізмів управління такими формалізованими формами, як інформаційно-
комунікаційні технології та об’єкти інтелектуальної власності, які у процесі 
використання забезпечують розвиток людського капіталу і створення нових 
знань;  

– механізми перетворення інтелектуального потенціалу суспільства в 
інтелектуальний капітал держави. На відміну від існуючих методів 
інституційного впливу на розвиток інтелектуальних ресурсів, запропонований 
механізм дозволяє активніше використовувати сформований науково-технічний 
потенціал в економіці країни шляхом запровадження інструментів 
диверсифікації джерел фінансування освіти (багатоканальна система 
фінансування), формування професійного централізованого фонду, 
запровадження гнучких форм зайнятості і нових форм організації бізнесу;  

– інституційні важелі стимулювання розвитку інтелектуального капіталу, 
які розширено завдяки механізмам диверсифікації джерел фінансування науки,  
програмі протидії руйнуванню вітчизняних наукових шкіл, ефективної 
політики зайнятості і оплати праці;  

– теоретико-практичні пропозиції щодо механізму удосконалення 
управління інтелектуальним капіталом в Україні, які охоплюють питання 
державної політики розвитку, нормативно-правове та інформаційне 
забезпечення, методи і важелі інституційної підтримки інтелектуального 
капіталу України, що доповнено інструментами узгодженого забезпечення 
інформацією учасників освітнього ринку, ринку продуктів інтелектуальної 
власності та ринку праці у відповідності до потреб вітчизняної економіки.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Теоретична 
значимість дисертації обумовлена поглибленням наукового аналізу суспільного 
інтелектуального капіталу, прицільним дослідженням кореляції 
трансформаційних економічних процесів національної економіки з основними 
складовими інтелектуального капіталу. 

Практичне значення роботи полягає у розробленні пропозицій та 
рекомендацій в царині стимулювання розвитку інтелектуального капіталу 
України. Методологічні та практичні рекомендації можуть бути використані 
органами державної влади при розроблені нормативних актів з оплати праці, 
правового захисту об’єктів інтелектуальної власності, проведенні інноваційної 
політики тощо. 

Результати, отримані в процесі дослідження, використовують у 
навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету при 
викладанні навчальних дисциплін “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, 
“Фінанси підприємств”, “Історія економічних вчень”, “Менеджмент”, 
“Інвестування”, “Інвестиційне кредитування”, “Державне регулювання 
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економіки” (довідка № 474/22 від 17.01.2017 р.).  
Низка положень і теоретичних висновків дослідження були використані у 

Львівському торговельно-економічному університеті при розробці методики 
оцінки ефективності функціонування та розвитку інтелектуального капіталу на 
мікро- та макрорівнях (довідка № 475/22 від 17.01.2017 р.). Зокрема, були взяті 
до уваги пропозиції щодо врахування при визначенні інтегрального показника 
ефективності функціонування інтелектуального капіталу ряду факторів 
соціального і економічного порядку. 

Методологія стимулювання розвитку інтелектуального капіталу в Україні 
успішно апробована під час розробки аналітичної записки Регіонального 
філіалу НІСД у м. Львові на тему: “Напрями забезпечення співробітництва у 
сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей населення в 
рамках реалізації економічної складової Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС” (довідка № 1/03-03 від 24.01.2017 р.). Її використання забезпечило більш 
повне та якісне інтегральне оцінювання інтелектуального капіталу, а також 
урізноманітнення структури об’єктів інтелектуальної власності, що пов’язано з 
ефективністю інформаційної інфраструктури, у т.ч. появою нового напряму в 
кібернетиці – телематики. Впровадження запропонованих заходів дозволить 
ефективніше стимулювати розвиток інтелектуального капіталу в Україні та 
сприятиме удосконаленню механізмів управління цим напрямом. 

Рекомендації щодо розвитку інтелектуального капіталу 
використовуються департаментом економічної політики Львівської обласної 
державної адміністрації для оптимізації підходів до відбору проектних ідей 
Плану заходів з реалізації “Стратегії розвитку Львівської області на 2019-2020 
роки” в частині програми “Якість життя” п. 2.3 “Розвиток особистості” 
(визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проектів з метою 
максимально ефективного використання наявних інтелектуальних ресурсів) 
(довідка № 5-19-380 від 17.05.2019 р.). 

Пропозиції щодо активізації розвитку інтелектуального капіталу країни, у 
т.ч. на рівні міст та областей, використані Управлінням департаменту екології 
та природних ресурсів Рівненської ОДА при розробці планів економіко-
екологічного розвитку області (довідка № 2780/05/1-05/19 від 01.10.2019 р.). 

Система оцінювання та стимулювання розвитку інтелектуального 
капіталу впроваджена при розробці пропозицій для контролю та підвищення 
продуктивності роботи трудового колективу Львівської філії ПАТ 
“Укртелеком” (довідка № 57-С-19 від 30.09.2019 р.).  

Методика оцінювання системи інтелектуального капіталу підприємства 
успішно апробована в ТзОВ “Апогей Агро” (довідка № 07/02-Н17 від 07.02.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, одноосібно 
виконаною науковою працею. З робіт, опублікованих у співавторстві, використано 
лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися та отримали 
схвальні відзиви на 15 міжнародних та 3 всеукраїнських наукових 
конференціях: IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa 
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przestrzen Europy – 2013” (07-15 kwietnia 2013 r., Przemysl), дев’ятій 
міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Науковий потенціал 
2013” (25-27 березня 2013 р., Київ), VII Международна научна практична 
конференция “Achievement of high school – 2012” (17-25 November 2012 г., 
София), IX Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “DNY VEDY - 2013” (27 
brezen – 05 dubna 2013 r., Praha), X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej 
konferencji “Nauka i inowacja – 2014” (07-15 pazdziernika 2014 r., Przemysl), X 
International scientific and practical conference “Scientific Horizons – 2014” (30 
September – 7 October  2014, Sheffield, England), IX Miedzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2013” (07-15 lutego 
2013 r., Przemysl), IX Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “VEDA A 
VZNIK-2012/2013” (27 prosincu 2012 - 05 ledna 2013 r., Praha), IX Mezinarodni 
Vedecko-Prakticka Konference “Veda а technologie: krok do budoucnosti – 2013” 
(27 unora - 05 berezen 2013 r., Praha), VII Mezinarodni Vedecko-Prakticka 
Konference “Vědecký průmysl Evropskéno kontinentu 2012” (27.11.2012-
05.12.2012 r., Praha), IX Международна научна практична конференция 
“Ключови въпроси в съвременната наука – 2013” (17-25 април 2013 г., София), 
X Международна научна практична конференция “Научният потенциал на 
света – 2014” (17-25 септември 2014 г., София), дев’ятій міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції “Простір і час сучасної науки” (22-24 квітня 
2013 р., Київ), міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Сильна 
економіка України: пріоритетні напрями розвитку” (2 жовтня 2014 р., 
Тернопіль), міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні 
пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (2 
листопада 2017 р., Львів); всеукраїнській науковій інтернет-конференції 
“Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 
становлення” (29-30 вересня 2014 р., Тернопіль), всеукраїнській науковій 
інтернет-конференції “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 
технічні аспекти становлення” (30-31 жовтня 2014 р., Тернопіль), 
всеукраїнській інтернет-конференції “Наукові дослідження: шлях від 
теоретичного пошуку до практичної реалізації, 28-29 березня 2013 р., 
Тернопіль).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 29 наукових праць, серед 
яких 10 статей у фахових виданнях України, 8 виданнях, що одночасно 
включені до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття в іноземному 
науковому виданні, 18  публікацій за матеріалами конференцій. Загальний 
обсяг публікацій – 10,28 д.а., з яких автору належить 6,92 д.а. 

Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг дисертації становить 306 
сторінок і містить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел 
(314 найменувань на 30 сторінках) та 15 додатків (на 41 сторінці). Основний 
текст роботи викладено на 261 сторінці і включає 22 рисунки та 22 таблиці. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 
завдання, об’єкт, предмет, теоретичну і практичну цінність отриманих 
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результатів, наведено кількість публікацій та ступінь апробації, сформульовано 
наукову новизну.  

У першому розділі дисертації “Теоретико-методологічні основи 
дослідження інтелектуального капіталу” розглядаються суть, основні 
компоненти інтелектуального капіталу та економічний інструментарій його 
дослідження. Проаналізовано й узагальнено наукові підходи щодо сутності 
категорії “інтелектуальний капітал”. Дисертант доходить висновку, що 
інтелектуальний капітал – це складна багатофакторна категорія, яка 
характеризує сукупність інтелектуальних ресурсів, які є результатом творчої 
діяльності людини і які в процесі використання забезпечують людині, 
суб’єктам господарювання та державі конкурентні переваги та відповідні 
доходи. У структурі інтелектуального капіталу виокремлено людський капітал, 
структурний капітал та об’єкти інтелектуальної власності, що взаємодіють як з 
людським, так і зі структурним капіталом.  

Управління інтелектуальним капіталом на макрорівні розглядали з 
позицій сучасного рівня і можливості забезпечення подальшого розвитку 
економічної системи. Інтелектуальний капітал охоплює сукупний людський, 
сукупний структурний капітал і об’єкти інтелектуальної власності. 

Для дослідження змісту та структури інтелектуального капіталу 
використано структурний, функціонально-структурний та термінологічний 
підходи. Структура інтелектуального капіталу включає людський та структурний 
капітали, який запропоновано доповнити об’єктами інтелектуальної власності. 
Виявлено, що персоніфікований інтелектуальний капітал як засіб виробництва 
не може бути відчужений від його носія, а у випадку його заміщення 
персоніфікованим інтелектуальним капіталом феномен відчуження продукту не 
приводить до формування зазначеної суперечності. 

Проведено узагальнення і систематизацію положень представників різних 
наукових шкіл вітчизняної і світової економічної науки стосовно змісту, 
структури, значення інтелектуального капіталу для соціально-економічного 
розвитку суспільства (табл. 1).  

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, коли формується 
національний ринок інтелектуальної власності, важливе значення для оцінки 
інтелектуального капіталу має визначення вартості інтелектуальних продуктів. 
Мікроекономічний аналіз механізму формування ціни інтелектуального 
продукту показує, що для визначення базової ціни можна використати методи 
оцінки витрат, аналогів і оцінки потенційної прибутковості. Ціна 
інтелектуального продукту залежить як від витрат виробника, так і від 
величини чистої поточної вартості, яку отримує його користувач. Кінцева ціна 
інтелектуального продукту залежить від трьох груп чинників: 1) якісні 
характеристики інтелектуального продукту; 2) правові чинники, головним 
серед яких є право інтелектуальної власності; 3) економічні чинники (тип 
ринкової структури, розмір ринку інтелектуального продукту, величина витрат 
на освоєння винаходу, стан ринкової кон’юнктури, динаміка курсу валют і 
процентної ставки, темп інфляції, інституційне регулювання інтелектуальної 
діяльності). 



 8

 
Таблиця 1 

Еволюція поглядів на інтелектуальний капітал  
у світовій економічній думці (згруповано автором) 

Школи та напрями 
політичної та 

аналітичної економії 

 
Представники 

Підходи до визначення сутності та значення 
інтелектуального капіталу для соціально-

економічного розвитку суспільства 
Класична школа В. Петі, 

А. Сміт, 
Д. Рікардо, 
Дж. С. Мілль 

Поряд із фізичним виділяли інтелектуальний 
капітал і вважали, що знання, здобуті у процесі 
навчання і трудової діяльності, є важливим 
фактором економічного розвитку 

Історична школа Ф. Ліст Одним з головних завдань держави є створення 
найсприятливіших умов для розвитку 
інтелектуального капіталу нації. Заради його 
розвитку необхідно жертвувати благами сьогодні, 
щоб отримати вигоди в майбутньому. 

Марксистська 
школа 

К. Маркс В основу покладено постулат про визначальну роль 
сфери матеріального виробництва в розвитку науки 
і заперечення інтелектуальної обумовленості 
економічних процесів 

Неокласична школа А. Маршал Шкільну освіту розглянуто як передумову 
майбутніх успіхів індивідів у житті, тому необхідна 
фінансова підтримка обдарованих дітей. Багатством 
людини є її сили, здібності, навички, які 
забезпечують виробничу ефективність.  

Інституційна школа М. Вебер, 
Дж. Гелбрейт 

Визначено вплив релігійних мотивацій особистості 
на її економічну поведінку. Обґрунтовано вплив 
фаховості керівництва на результати діяльності 
фірми. 

Українська 
економічна думка 

В. Каразин, 
М. Туган-
Барановський, 
В. Вернадський 

Показано взаємозв’язок господарських успіхів з 
рівнем освіти, вказано необхідність “застосування 
досягнень науки і мистецтв до домоводства”, про-
аналізовано залежність нерівномірності розвитку 
економіки від НТП. Розглянуто перетворення 
біосфери в ноосферу завдяки розвитку науки, 
наукового розуміння і соціальної праці людини. 

Теорія “людського 
капіталу” 

Т. Шульц, 
Г. Беккер, 
Ф. Махлуп, 
Л. Туроу 

Розглянуто процес формування людського капіталу 
і його вплив на підвищення доходів індивідів та 
ВВП країни, обґрунтовано залежність між 
витратами на “індустрію знань” та економічним 
зростанням 

 

На макрорівні оцінити вплив інтелектуальних складових на економічний 
розвиток країни можна за допомогою показників: частка ВВП, яка виробляється у 
наукомістких галузях економіки та індекс людського розвитку. 

У другому розділі дисертації “Вплив трансформаційних процесів в 
Україні на основні складові інтелектуального капіталу” проаналізовано 
інституційно-правову базу формування і захисту інтелектуального капіталу, 
вплив ринкової трансформації економіки на основні його складові. Розглянуто 
специфіку формування основних складових інтелектуального капіталу в 
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трансформаційній економіці України.  
Проаналізовано значення та основні інструменти інституційного 

регулювання розвитку інтелектуального капіталу, що охоплює неформальні 
інституції і формальні інститути. Ґрунтовно досліджено нормативно-законодавчу 
базу, яка визначає принципи формування основних складових інтелектуального 
капіталу суспільства. Показано, що Законами “Про освіту”, “Про загальну середню 
освіту”, “Про вищу освіту” та ін. закладено основи нормативно-правового 
регулювання організації навчально - виховного процесу, визначено повноваження 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та здійснено перехід до 12-річної 
загальноосвітньої середньої освіти. Виявлено, що темпи і глибина перетворень в 
освіті не відповідають потребам суспільства, актуальними залишаються проблеми 
комп’ютеризації освітніх закладів, доступності якісної освіти для всіх громадян, 
фінансування галузі, створення належних умов для навчання обдарованих дітей та 
молоді з особливими потребами, оновлення змісту навчально-виховного процесу та 
забезпечення розвитку його матеріальної бази і кадрового забезпечення. 
Удосконалити структуру національної вищої освіти запропоновано завдяки 
використанню Дублінських дескрипторів, які реалізують національні структури 
кваліфікації в освітньому процесі. 

Формування та розвиток інтелектуального капіталу України потребують 
дієвої системи захисту інтелектуальної власності. Проаналізовано низку 
нормативно-правових документів, які забезпечують інституційне підґрунтя захисту 
інтелектуальної власності. Виявлено недостатність існуючого інституційного 
регулювання. Зокрема, частка неліцензованого програмного забезпечення 
становить майже 95 %, а неліцензованої аудіо- та відеопродукції – більше 90 %. 
Тому механізми захисту інтересів суб’єктів інтелектуальної власності потребують 
вдосконалення за межами України. Запропоновано запровадження механізмів 
державного захисту об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної 
конкуренції; гармонізацію національного законодавства в галузі захисту 
інтелектуальної власності з відповідними світовими нормативними документами.  

Проаналізовано стан розвитку наукової галузі України. Виявлено 
стабілізацію частки науковців із високим інтелектуальним потенціалом, зростання 
кількості кандидатів та докторів наук (табл. 2). Разом з тим, занепокоєння викликає 
той факт, що, починаючи з 2015 р., державні статистичні спостереження щодо 
кількості науковців в економіці України скасовані. 

Таблиця 2 
Наукові кадри та кількість наукових організацій в Україні* 

Роки 

Кількість організацій, 
які виконують 

наукові дослідження і 
розробки 

Чисельність 
науковців, 

осіб 

Чисельність 
докторів наук в 

економіці України, 
осіб 

Чисельність 
кандидатів наук в 

економіці України, 
осіб 

2014 1255 84969 14895 84979 
2015 1208 82032 15592 88057 
2016 1186 77928 16450 90113 
2017 999 109636 16090 86230 
2018 978 63864 — — 

* Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
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Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 
 
Виявлено скорочення фінансування освіти і науки; падіння престижу 

викладацької професії; погіршення матеріально-технічної бази наукоємних 
галузей економіки, зниження активності у сфері інтелектуальної власності, 
інвестицій у вітчизняний інтелектуальний капітал з боку іноземних замовників, 
спостерігався “відплив інтелекту”. Все це зумовлює необхідність розробки і 
запровадження нових організаційно-економічних механізмів стимулювання 
розвитку вітчизняного інтелектуального капіталу. 

Недостатня розробленість питань оцінювання інтелектуального капіталу та 
відсутність чітких логічно-структурованих алгоритмів аналізу спонукала до 
розробки власної методики, що ґрунтується на адаптації до особливостей 
національної економіки напрацювань Світового банку. У табл. 3 наведено 
отриману дисертантом оцінку структурних елементів та інтегральне значення 
інтелектуального капіталу. 

Таблиця 3 
Результати оцінювання інтелектуального капіталу України у 2013-2018 рр. 

Показники 
 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Людський капітал 0,83 1,10 1,11 1,02 0,82 1,13 
Структурний капітал 0,58 1,10 1,17 1,06 0,79 1,29 
Клієнтський капітал 0,72 0,38 0,84 1,44 1,91 0,70 
Соціальний капітал 0,82 0,95 0,82 1,06 0,89 1,46 
Комплексна оцінка інтелектуального капіталу 0,73 0,81 0,97 1,14 1,02 1,11 

Аналіз засвідчив позитивні тенденції щодо зростання вітчизняного 
інтелектуального капіталу, що вказує на невідворотність поступу української 
економіки в інноваційно-інтелектуальному напрямку (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Динаміка розвитку інтелектуального капіталу України  
у 2013-2018 рр. в цілому та за структурними елементами  

 
Виявлено, що до 2017 р. найбільші темпи зростання демонструє 

клієнтський капітал, на нашу думку, – за рахунок високих позицій вітчизняної 
освітянської галузі. Однак у 2018 р. спостерігається зниження оцінки цього 
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структурного елементу, що пояснюється зниженням суспільної уваги до 
професійної, наукової та технічної діяльності. Показники людського капіталу є, 
на нашу думку, недостатніми, що зумовлюється складним соціально-
економічним та демографічним становищем України. Стабільно негативною 
залишається тенденція скорочення населення України (зменшення показника на 
1,6 %), кількість зайнятого населення працездатного віку скоротилася на 
13,4 %. До позитивних тенденцій слід віднести скорочення рівня безробіття на 
14,3 %, зростання середньомісячної номінальної заробітної плати на 86,4 %, що, 
попри незначне збільшення пенсійного забезпечення (на 3,6 %), зумовило 
зростання доходів населення на 65,6 %. Разом з тим, спостерігається суттєве 
зменшення кількості осіб, які навчалися (на 17,8 %), зокрема кількість студентів 
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації скоротилася на 33,5 %. 

Визначення величини впливу структурних елементів інтелектуального 
капіталу на ефективність національного господарювання дозволило окреслити 
напрями удосконалення управління інтелектуальним розвитком економічної 
системи. Найбільший вплив на інтегральну оцінку інтелектуального капіталу 
виявили людський та структурний капітали, натомість клієнтський і соціальний 
капітали не мали визначального впливу на результуючий показник. 

Формування і розвиток основних складових інтелектуального капіталу 
проаналізовано на основі: реформування системи освіти, що випливає з 
інноваційного типу навчання; доведення фінансування освіти до 10 % від ВВП; 
удосконалення структури підготовки фахівців і практики впровадження ЗНО; 
усунення диференціації освітньої моделі для міста і села; впровадження нових 
типів навчальних закладів, що є ланками неперервної освіти; розроблення 
урядових програм протидії “відпливу інтелекту”. Трансформаційні процеси 
національної економіки потребують реформування системи освіти в Україні. 
Важливе завдання сьогодення – розвиток системи післядипломної освіти для 
забезпечення громадянам можливості навчатися протягом усього трудового 
життя. Запропоновано створити нову організаційну модель науки, яка 
об’єднала б як державні, так і незалежні структури та джерела фінансування; 
розробити ефективну систему оцінки наукових результатів. Це дозволить 
використовувати адекватні інструменти інституційного стимулювання розвитку 
і стабільно розвивати вітчизняний інтелектуальний капітал. 

У третьому розділі дисертації “Напрями стимулювання розвитку 
інтелектуального капіталу в економіці України” проведено аналіз 
міжнародного досвіду перетворення інтелектуальних ресурсів у 
інтелектуальний капітал. Запропоновано основні напрями стимулювання 
розвитку інтелектуального капіталу в умовах інформаційного суспільства. 
Запропоновано не лише розвивати, а й захищати вітчизняний інтелектуальний 
капітал. Передусім необхідно скористатися досвідом розвинутих країн щодо 
залучення нових джерел фінансування освіти і науки. Для цього в США 
розроблена трьохступенева система фінансування освіти, що дозволяє значно 
зекономити фінанси держави і залучити до фінансування приватний бізнес і 
органи місцевої влади. У зв’язку із занепадом професійно-технічного навчання 
в Україні корисним є досвід Угорщини стосовно створення спеціального фонду 
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для розвитку професійної освіти. Диверсифікувати джерела фінансування 
освіти можна також за рахунок використання коштів самих здобувачів освіти і 
розширення переліку додаткових платних послуг вищих навчальних закладів, 
які користуються попитом. 

Показано, що використання в економічній діяльності знань, здібностей, 
таланту, досвіду людини дозволяє перетворити інтелектуальний потенціал 
людини в інтелектуальний капітал. Запропоновано використовувати досвід 
Японії, США щодо використання нових форм зайнятості і новітніх форм 
бізнесу у практиці господарювання тощо. 

Враховуючи зарубіжний досвід розвитку і захисту інтелектуального 
капіталу, дисертант стверджує, що основними напрямами державного 
стимулювання розвитку вітчизняного інтелектуального капіталу є: 

- диверсифікація джерел фінансування освіти і науки (державні 
фінансові ресурси; надходження від надання ВНЗ додаткових платних освітніх 
послуг; кошти здобувачів освіти та їх родин, платників податків, недержавних 
фірм, підприємств та благодійних організацій; дотації на освіту з місцевих 
бюджетів; освітні кредити і позики банків тощо); 

- запровадження в освітній процес новітніх форм навчання 
(дистанційне навчання, тренінги, групові дискусії та ін.); 

- удосконалення функціонування інституційної бази інтелектуального 
капіталу (створити відповідні інститути задля забезпечення інформацією всіх 
учасників освітнього ринку, ринку продуктів інтелектуальної власності, ринку 
праці; узгоджувати діяльність цих інститутів з потребами вітчизняної 
економіки; забезпечувати їх чесну конкуренцію; створити інститут авторського 
права та промислової власності; узгодити правила формальних і неформальних 
відносин при функціонуванні інститутів); 

- розроблення і запровадження ефективної політики зайнятості 
(удосконалення діяльності державної служби зайнятості; створення відповідних 
умов для переходу індивідів з категорії безробітних у число зайнятого 
населення; стимулювання молодіжної зайнятості; впровадження у практику 
господарювання нових форм бізнесу і нових форм зайнятості); 

- використання ефективної системи оплати праці (зменшення податкового 
тиску на фонди оплати праці підприємств, установ, доходи громадян; проведення 
державного контролю за правовим забезпеченням трудових відносин; 
запровадження державою погодинної оплати праці з відновленням її мінімальної 
межі; запровадження в Україні соціального пакета та ін.); 

- протидія виїзду вчених і руйнуванню вітчизняних наукових шкіл 
(удосконалити дослідницьку базу наукових установ; розвивати економіку 
новітніх технологій; забезпечити фінансування науки на рівні 2 % від ВВП; 
розвивати експортно-орієнтоване наукомістке виробництво в Україні; 
організовувати спільні науково-дослідні проекти за участю зарубіжних і 
українських науковців тощо). 

З метою реалізації в економіці України окреслених напрямів державної 
підтримки інтелектуального капіталу дисертант запропонував механізм 
державного стимулювання розвитку інтелектуального капіталу. Основними 
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його елементами виступають: нормативно-правове та інформаційне 
забезпечення, методи, важелі, а також політика уряду (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Механізм державного стимулювання розвитку  
інтелектуального капіталу 

Запропоновані автором дисертації напрями і механізм державної 
підтримки та захисту інтелектуального капіталу забезпечать умови для 
інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки, підвищення її 
конкурентоздатності, а також підвищення добробуту населення України. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення важливого наукового завдання – удосконалення організаційно-
економічного механізму стимулювання розвитку інтелектуального капіталу 
України. Дослідження теоретико-методологічних засад державного 
стимулювання сукупного інтелектуального капіталу, що забезпечує підґрунтя 
для стабільного економічного зростання, дало підстави зробити такі висновки. 

1. Поняття “інтелектуальний капітал” є складною багатофакторною 
категорією, яка характеризує сукупність інтелектуальних ресурсів, які є 
результатом творчої діяльності індивіда і в процесі використання забезпечують 
людині, суб’єктам господарювання та державі конкурентні переваги та 
відповідні доходи. У структурі інтелектуального капіталу виокремлено людський 
капітал, структурний капітал та об’єкти інтелектуальної власності, що 
взаємодіють як із людським, так і зі структурним капіталом. 

2. Ретроспективний аналіз теорії інтелектуального капіталу включав праці 
науковців класичної школи політекономії (знання людини визначались особливим 
капіталом, що, як і фізичний, формує багатство країни); представників 
марксистської теорії (ідея про визначальну роль сфери матеріального виробництва 

 
 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ  
РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

Нормативно-правове 
забезпечення 

Інформаційне 
забезпечення 

 

 

Методи 

 
 
 
 

Важелі 
 
 

 
 

Політика 

- Закони Верховної 
Ради України 

- Укази Президента 
України 

- Постанови 
Кабінету 
Міністрів України 

- Інструкції 
- Нормативи 
- Норми  

- Статистичні 
збірники 

- Дані міжнарод-
них організацій 

- Засоби масової 
інформації 

- Інтернет 
- Соціологічні 

обстеження  

- Прогнозування 
- Планування 
- Інвестування 
- Кредитування 
- Фінансування 
- Ціноутворення   

- Прогнози 
- Плани 
- Інвестиції 
- Кредити 
- Ціна   
- Заробітна 

плата 
- Стимули 
- Лізинг  

- Демографічна 
- Зайнятості 
- Соціальна 
- Амортизаційна 
- Інноваційна 
- Фіскальна 
- Екологічна 
- Зовнішньоеко-

номічна   
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та применшення ролі інтелектуального чинника соціально-економічного розвитку); 
нового інституціонального напряму (концептуальні основи теорії 
постіндустріального суспільства); концептуальні засади інформаційного 
суспільства і теорії людського капіталу. Сучасні науковці сходяться у 
переконаннях, що інвестування в освіту забезпечують здобуття індивідами нових 
знань, вмінь і навичок, які в майбутньому впливають на їхню продуктивність праці, 
а тому впливають на зростання доходів. 

3. Економічний інструментарій дослідження управління інтелектуальним 
капіталом суспільства на макрорівні розглядали з позицій забезпечення 
подальшого розвитку економічної системи. Авторська методика охоплює аналіз 
сукупного людського капіталу, сукупного структурного капіталу і об’єктів 
інтелектуальної власності. 

Формування індивідуального інтелектуального капіталу відбувається під 
дією природних (соціальні, демографічні, екологічні), економічних (державна 
політика зайнятості, фінансування науки й освіти, величина національного 
доходу на душу населення, інноваційна політика та ін.) та інституційних 
(законодавче регулювання інтелектуальної діяльності, механізм захисту 
об’єктів інтелектуальної власності) чинників. Розвиток людського капіталу 
(підвищення кваліфікації, матеріальне заохочення персоналу) та структурного 
капіталу (придбання патентів, створення нових об’єктів інтелектуальної 
власності) забезпечує нагромадження інтелектуального капіталу. 

Макроекономічний інструментарій дослідження інтелектуального капіталу 
дає змогу визначити вплив інтелектуальних складових на соціально-
економічний розвиток України. Для цього запропоновано використати 
показник частки ВВП, яка виробляється у наукомістких галузях економіки, та 
індекс людського розвитку. 

4. Інституційна база забезпечує розвиток і захист інтелектуального 
капіталу в умовах ринкової трансформації економіки. В Україні прийнято ряд 
законодавчо-нормативних документів щодо розвитку вітчизняного 
інтелектуального капіталу, які заклали основи нормативно-правової бази 
регулювання освіти. Водночас темпи і глибина перетворень в освіті не 
відповідають потребам суспільства, держави й особистості. Актуальними 
залишаються проблеми комп’ютеризації освітніх закладів, доступності якісної 
освіти для всіх громадян, недостатнім є фінансування галузі, потребують 
оновлення зміст навчально-виховного процесу та вдосконалення його 
матеріальної бази і кадрового забезпечення тощо. 

Відсутність ефективної правової системи захисту інтелектуальної 
власності зумовлює необхідність розробки і вдосконалення механізму захисту 
інтересів суб’єктів інтелектуальної власності за межами України; державного 
захисту об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції; 
гармонізації національного законодавства в галузі захисту інтелектуальної 
власності з відповідними світовими нормативними документами. 

5. Трансформаційні процеси в Україні стимулювали розвиток 
інтелектуального капіталу: побудована сучасна структура освіти відповідно до 
принципів і вимог, які визначено ООН та іншими міжнародними організаціями; 
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забезпечена можливість громадянам країни навчатися протягом усього 
трудового життя; збільшилася кількість здобувачів аспірантів, докторантів; 
зросли замовлення на використання НДДКР; збільшилася кількість 
підприємств, які впроваджували нові технологічні процеси у виробництво; 
підвищилися обсяги наукомісткої продукції та ін. Водночас економічна 
трансформація призвела до: зменшення державного фінансування освіти, науки 
та інших галузей; погіршення якості окремих освітніх послуг; виникнення 
проблем у системі підготовки наукових кадрів; падіння престижу викладацької 
діяльності та рівня заробітної плати порівняно з іншими професіями; 
скорочення чисельності наукового персоналу; погіршення стану матеріально-
технічної бази освітніх і наукових установ та результатів їх діяльності; виїзду 
вітчизняних науковців за межі України. 

6. Урізноманітнення структури об’єктів інтелектуальної власності тісно 
пов’язане з ефективністю інформаційної інфраструктури. Зафіксовано 
зниження кількісних показників розвитку людського капіталу: зменшилася 
кількість населення країни, зросла кількість захворювань, збільшилося 
безробіття тощо. Компенсувати кількісні параметри людського капіталу можна 
завдяки підвищенню його якості, шляхом розвитку вітчизняної освіти і науки. 

Розвиток складових інтелектуального капіталу залежить насамперед від 
якості освіти, яка визначається інноваційним типом навчання і передбачає: 
усунення комерціалізації в освіті; відхід від залишкового принципу державного 
фінансування; залучення державних і приватних підприємств до процесу 
формування людського капіталу; збільшення терміну навчання; вдосконалення 
процесу зовнішнього незалежного тестування; надання вчителю статусу 
державного службовця; скасування низки соціальних пільг при вступі у вищі 
навчальні заклади; узгодження протиріч між новими і старими стандартами, 
програмами і методами організації навчання. 

7. Міжнародний досвід доводить, що інтелектуальний капітал виступає 
вагомим чинником економічного зростання. Тому розвинуті держави 
приділяють велику увагу його збереженню і примноженню. Корисною для 
України є практика диверсифікації джерел фінансування освіти (багатоканальна 
система фінансування освіти в США, австралійський досвід студентського 
самофінансування, розроблений у Франції механізм надання освітніх кредитів, 
формування професійного централізованого фонду в Угорщині). Корисним є 
досвід запровадження в розвинутих країнах гнучких форм зайнятості і нових 
форм організації бізнесу. 

8. Механізм державного стимулювання розвитку інтелектуального 
капіталу має включати інструменти нормативно-правового та інформаційного 
забезпечення, відповідні методи, важелі і політику уряду. Організаційно-
економічний механізм стимулювання розвитку інтелектуального капіталу 
запропоновано удосконалити за такими основними напрямами: диверсифікація 
джерел фінансування освіти і науки; запровадження в освітній процес новітніх 
форм навчання; удосконалення функціонування інституційної бази 
інтелектуального капіталу; розроблення і запровадження ефективної політики 
зайнятості; використання ефективної системи оплати праці; протидія виїзду 



 16 

вчених і руйнуванню вітчизняних наукових шкіл. 
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У дисертації досліджуються проблеми формування та розвитку 
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інтелектуального капіталу України в умовах ринкової трансформації економіки. 
Проаналізовано теоретико-методологічні засади управління розвитком 
інтелектуального капіталу, уточнено його структурне наповнення та 
особливості оцінювання. Здійснено аналіз природних, економічних та 
інституційних чинників формування вітчизняного інтелектуального капіталу. 
Виявлено переваги заміщення традиційного капіталу як засобу виробництва 
персоніфікованим інтелектуальним капіталом. 

Проведено мікроекономічний аналіз механізмів ціноутворення 
інтелектуального продукту та макроекономічний аналіз оцінювання вкладу 
інтелектуальних складових на економічний розвиток держави. Відсутність 
логічно-структурованих алгоритмів оцінювання інтелектуального капіталу 
спонукала до розробки авторської методики, що ґрунтується на адаптації до 
особливостей національної економіки рекомендацій Світового банку. 
Результати оцінювання свідчать про позитивну динаміку розвитку вітчизняного 
інтелектуального капіталу.  

Запропоновано механізми удосконалення інституційного управління 
розвитком інтелектуального капіталу, розроблено рекомендації щодо 
диверсифікації джерел фінансування науки, запровадження новітніх форм 
навчання, удосконалення інституційної підтримки, запровадження політики 
сприяння інтелектуалізації економіки, протидії руйнуванню вітчизняної науки.  

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальна діяльність, 
людський капітал, ціна інтелектуального продукту, освіта, наука, об’єкти 
інтелектуальної власності, інформаційні та комунікаційні технології. 
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хозяйством”. – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2019. 

В диссертации исследуются проблемы формирования и развития 
интеллектуального капитала Украины в условиях рыночной трансформации 
экономики. Проанализированы теоретико-методологические основы 
управления развитием интеллектуального капитала, уточнены его структурное 
наполнение и особенности оценки. Осуществлен анализ природных, 
экономических и институциональных факторов формирования отечественного 
интеллектуального капитала. Выявлены преимущества замещения 
традиционного капитала как средства производства персонифицированным 
интеллектуальным капиталом. 

Проведен микроэкономический анализ механизмов ценообразования 
интеллектуального продукта и макроэкономический анализ оценки вклада 
интеллектуальных составляющих в экономическое развитие государства. 
Отсутствие логически-структурированных алгоритмов оценки интеллектуального 
капитала побудило к разработке авторской методики, основанной на адаптации к 
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особенностям национальной экономики рекомендаций Всемирного банка. 
Результаты оценки свидетельствуют о положительной динамике развития 
отечественного интеллектуального капитала. 

Предложены механизмы совершенствования институционального 
управления развитием интеллектуального капитала, разработаны рекомендации 
по диверсификации источников финансирования науки, внедрение новых форм 
обучения, совершенствование институциональной поддержки, внедрение 
политики содействия интеллектуализации экономики, противодействия 
разрушению отечественной науки. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальная 
деятельность, человеческий капитал, цена интеллектуального продукта, 
образование, наука, объекты интеллектуальной собственности, 
информационные и коммуникационные технологии. 
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The dissertation deals with the problems of formation and development of 
intellectual capital of Ukraine in the conditions of market transformation of the economy. 
Theoretical and methodological principles of management of the development of 
intellectual capital are analyzed, its structural filling and features of evaluation are 
specified. The analysis of natural, economic and institutional factors of formation of 
domestic intellectual capital is carried out. The advantages of replacing traditional capital 
as a means of production with personalized intellectual capital have been identified. 

The analysis of natural, economic and institutional factors of formation of 
intellectual capital is carried out. In our time, personalized intellectual capital as a 
means of production can not be alienated from its carrier and passes from the 
category of private property to the category of personal property of the employee. In 
the case of replacement of traditional capital as a means of production, a person with 
intellectual capital, the phenomenon of alienation of a product does not lead to the 
formation of this contradiction. 

The microeconomic analysis of the price formation mechanism of the 
intellectual product shows that three methods can be used: the cost estimation 
method, the method of analogues, and the method of estimating potential 
profitability. The price of an intellectual product depends both on producer costs and 
on the value of the net present value received by its user. The ultimate price of an 
intellectual product depends on the qualitative characteristics of the intellectual 
product, legal and economic factors. The lack of elaboration by the domestic 
researchers of the issues of intellectual capital assessment and the lack of clear and 
logically structured algorithms for such analysis has led to the development of its 
own methodology, which is based on the adaptation to the peculiarities of the 
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national economy of the World Bank. The analysis of the obtained results testifies to 
the positive tendencies of recent years regarding the growth of national intellectual 
capital, indicating the existence of inevitable processes of the progress of the 
Ukrainian economy in the innovation-intellectual direction. 

At the present stage of the market transformation of the Ukrainian economy 
there is a need for further research of intellectual capital. At the forefront of this 
problem are the improvement of the institutional base for the formation and 
protection of intellectual capital, the development of proposals and recommendations 
on how to stimulate its development in the transition economy of Ukraine. There is a 
need for a more in-depth study of the mechanism of pricing in the intellectual 
products market, protection of intellectual property objects and the impact of 
economic policy on the development of intellectual capital of Ukraine, both at the 
microeconomic level and on the macroeconomic level. 

The development of domestic intellectual capital is urgently needed for active 
state intervention. In particular, the following main directions are proposed: 
diversification of sources of funding for education and science, introduction of new 
forms of training, improvement of the institutional framework and the introduction of 
an effective employment and payroll policy, as well as counteract the destruction of 
domestic scientific schools. 

Keywords: intellectual capital, human capital, intellectual activity, price of 
intellectual product, education, science, objects of intellectual property, information 
and communication technologies. 


