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2019. 

У дисертації досліджуються проблеми формування та розвитку 

інтелектуального капіталу України в умовах ринкової трансформації 

економіки. Значна увага приділяється теоретико-методологічним засадам 

аналізу інтелектуального капіталу. У роботі з’ясовується суть 

інтелектуального капіталу суспільства як економічної категорії та 

досліджуються його складові компоненти. Нагромадження та якісний 

розвиток інтелектуального капіталу суспільства є однією з найскладніших 

соціально-економічних проблем в умовах ринкової трансформації економіки 

України. Аналіз даної проблематики має важливе значення як з теоретичної 

точки зору – з’ясування соціально-економічної природи інтелектуального 

капіталу суспільства, так і з практичної – включення інтелектуального 

капіталу у систему ринкових відносин, удосконалення механізму 

стимулювання інтелектуального капіталу та перспективи його зростання. Все 

це у достатній мірі актуалізує дослідження процесів формування та розвитку 

інтелектуального капіталу суспільства, причин і наслідків кризової ситуації у 

сфері інтелектуальної діяльності, а також шляхів її подолання в умовах 

перехідної економіки України. 

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 
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доходи. У структурі інтелектуального капіталу ми виокремлюємо людський 

капітал, структурний капітал та об’єкти інтелектуальної власності, які 

взаємодіють як з людським, так і зі структурним капіталом. Інтелектуальний 

капітал суспільства як інтелектуальний капітал на макрорівні ми розглядаємо 

з позицій існуючих економічних відносин, які відображають певний рівень 

економічного розвитку економічної системи і забезпечують подальший 

розвиток економічної системи. Інтелектуальний капітал суспільства 

відображає економічні відносини з приводу нагромадження в економічній 

системі інтелектуальних ресурсів та їх реалізації і використання з метою 

отримання ринковими суб’єктами економічних вигод – високих доходів та 

конкурентних переваг. Інтелектуальний капітал суспільства охоплює 

сукупний людський капітал, сукупний структурний капітал і об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Для дослідження змісту та структури інтелектуального капіталу у 

роботі використано три теоретико-методологічні підходи, які узагальнюють 

наявний теоретичний матеріал з проблематики інтелектуального капіталу, а 

саме: структурний, функціонально-структурний та термінологічний. 

Здійснено аналіз природних, економічних та інституційних чинників 

формування інтелектуального капіталу із застосуванням сучасного 

економічного інструментарію його дослідження. Концепція інтелектуального 

капіталу дозволяє у епоху постіндустріального суспільства докорінно 

усунути суперечність між безпосереднім виробником і власником засобів 

виробництва. У наш час персоніфікований інтелектуальний капітал як засіб 

виробництва не може бути відчужений від його носія і переходить з категорії 

приватної власності до категорії особистої власності працівника. У випадку 

заміщення традиційного капіталу як засобу виробництва персоніфікованим 

інтелектуальним капіталом феномен відчуження продукту не приводить до 

формування зазначеної суперечності. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного інтелектуального капіталу 

зростає роль інституційної бази, яка охоплює неформальні інституції і 
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формальні інститути. Прийняті закони в галузі освіти і науки охопили 

практично весь спектр питань щодо функціонування цих галузей. Поруч з 

цим, автор вказує на ще невирішені 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. У 

той же час в Україні ще не створена дієва система захисту інтелектуальної 

власності. Зокрема, недостатньо розроблені відповідні заходи щодо 

впровадження і використання об’єктів інтелектуальної власності у 

виробництві матеріальних благ і послуг, а також законодавчі механізми 

захисту їх від недобросовісної конкуренції. 

Інституційна база інтелектуального капіталу включає в себе інститути, 

які сприяють розвиткові інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Широке застосування сучасних ІКТ в Україні забезпечує: управління 

складними енергетичними системами, уникнення техногенних та 

гуманітарних катастроф, функціонування системи соціального захисту тощо. 

Для виконання названих функцій інформаційно-комунікаційних технологій 

необхідні фінансова підтримка з боку держави і розуміння уряду країни 

пріоритетності цього напряму розвитку вітчизняного інтелектуального 

капіталу. Особливо актуальною постала ця проблема в умовах переходу до 

ринкової системи господарювання. 

Недостатня розробленість питань оцінювання інтелектуального 

капіталу та відсутність чітких та логічно-структурованих алгоритмів такого 

аналізу спонукала до розробки власної методики, що ґрунтується на адаптації 

до особливостей національної економіки напрацювань Світового банку. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про позитивні тенденції останніх 

років щодо зростання національного інтелектуального капіталу, що вказує на 

наявність невідворотних процесів поступу української економіки в 

інноваційно-інтелектуальному напрямку.  
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Отож, важливість інтелектуального капіталу для сталого інноваційного 

поступу в умовах трансформаційної економіки України є беззаперечною. 

Визначення величини впливу його структурних елементів на ефективність 

національного господарювання дозволило окреслити напрями удосконалення 

менеджменту інтелектуальних процесів в економіці. Найбільший вплив на 

інтегральну оцінку інтелектуального капіталу виявили людський та 

структурний капітали, натомість клієнтський і соціальний капітали не мали 

визначального впливу на результуючий показник. 

В умовах стрімкого поширення науково-технічного процесу і 

глобалізації слід не тільки розвивати, а й захищати вітчизняний 

інтелектуальний капітал. Передусім необхідно скористатися досвідом 

розвинутих країн щодо залучення нових джерел фінансування освіти і науки. 

Використання в економічній діяльності знань, здібностей, таланту, досвіду 

людини дозволяє перетворити інтелектуальний потенціал людини в 

інтелектуальний капітал.  

Основні положення, що формують наукову новизну дослідження, 

полягають у такому: сформульовано авторський підхід до визначення 

категорії “інтелектуальний капітал” та до систематизації чинників, які 

впливають на його формування та примноження, запропоновано нові 

критерії класифікації основних складових інтелектуального капіталу. 

Удосконалено: систематизацію основних концепцій інтелектуального 

капіталу провідних шкіл та напрямів світової економічної думки, 

дослідження інституційної бази розвитку вітчизняного інтелектуального 

капіталу. Набули подальшого розвитку: аналіз методик обчислення ціни 

інтелектуального продукту, що дало змогу її вдосконалити з врахуванням 

особливостей перехідної економіки, механізм державного стимулювання 

розвитку інтелектуального капіталу в умовах ринкової трансформації 

економіки України, теоретико-практичні рекомендації щодо основних 

напрямів державної підтримки інтелектуального капіталу у 

трансформаційній економіці. 
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Теоретична значимість роботи полягає у поглибленні наукового аналізу 

інтелектуального капіталу суспільства, впливу трансформаційних процесів 

економіки України на основні його складові. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні пропозицій та 

рекомендацій щодо напрямів 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, можуть бути використані у навчальному процесі ВНЗ 

економічного спрямування, при розробці методик оцінки ефективності 

функціонування та розвитку інтелектуального капіталу на мікро- та 

макрорівнях. Впровадження запропонованих заходів на постійній основі 

дозволить ефективніше стимулювати розвиток інтелектуального капіталу в 

Україні та сприятиме удосконаленню механізмів управління цим напрямом. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальна діяльність, 

людський капітал, ціна інтелектуального продукту, освіта, наука, об’єкти 

інтелектуальної власності, інформаційні та комунікаційні технології. 

 

ANNOTATION 

Teslya A. I. Organizational-economic mechanism of stimulating the 

development of intellectual capital in the conditions of transformation in the 

economy of Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the Candidate of Economics in 

specialty 08.00.03 – economics and management of the national economy. – Lviv 

University of Trade and Economics, Lviv, 2019. 

The dissertation deals with problems of formation and development of 

intellectual capital of Ukraine in the conditions of market transformation of 

economy. Much attention is paid to the theoretical and methodological foundations 

of intellectual capital analysis. The paper deals with the essence of society's 
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intellectual capital as an economic category and examines its constituent 

components. The accumulation and quality development of the intellectual capital 

of society is one of the most difficult socio-economic problems in the conditions of 

market transformation of the Ukrainian economy. The analysis of these issues is 

important both from the theoretical point of view - to find out the socio-economic 

nature of the intellectual capital of society, and from the practical point of view - 

the inclusion of intellectual capital in the system of market relations, improvement 

of the mechanism of stimulation of intellectual capital and prospects for its growth. 

All this sufficiently actualizes the study of the processes of formation and 

development of the intellectual capital of society, the causes and consequences of 

the crisis situation in the sphere of intellectual activity, as well as ways of 

overcoming it in the conditions of the transitional economy of Ukraine. 

Intellectual capital is a complex multifactorial category that characterizes the 

set of intellectual resources that are the result of a person's creative activity and 

which, in the course of use, provide a person, business entities and the state with 

competitive advantages and corresponding income. In the structure of intellectual 

capital, we distinguish between human capital, structural capital and intellectual 

property that interact with both human and structural capital. Intellectual capital of 

society as intellectual capital at the macro level, we consider from the standpoint of 

existing economic relations, which reflect a certain level of economic development 

of the economic system and ensure the further development of the economic 

system. The intellectual capital of a society reflects the economic relations 

concerning the accumulation in the economic system of intellectual resources and 

their realization and use in order to obtain economic benefits for the market 

subjects - high income and competitive advantages. Society's intellectual capital 

encompasses total human capital, total structural capital, and intellectual property. 

To investigate the content and structure of intellectual capital, three 

theoretical and methodological approaches are used in the work, which summarize 

the available theoretical material on the problems of intellectual capital, namely: 

structural, functional, structural and terminological. 
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The analysis of natural, economic and institutional factors of formation of 

intellectual capital with the use of modern economic instruments of its research is 

carried out. The concept of intellectual capital allows in the era of post-industrial 

society to radically change the contradiction between the direct producer and the 

owner of the means of production. Nowadays, personified intellectual capital as a 

means of production cannot be alienated from its medium and passes from the 

category of private property to the category of personal property of the employee. 

In the case of the replacement of traditional capital as a means of production, the 

personalized intellectual capital phenomenon of alienation of the product does not 

lead to the formation of this contradiction. 

At the present stage of development of domestic intellectual capital, the role 

of the institutional base, which encompasses informal institutions and formal 

institutions, is growing. The adopted laws in the field of education and science 

covered practically the whole range of issues concerning the functioning of these 

industries. At the same time, the author points to the still unsolved problems of 

computerization of educational institutions, accessibility of quality education for 

all citizens, financing of the industry, creation of proper conditions for education of 

gifted children and youth with special needs, updating of the content of the 

educational process and ensuring development. its material base and staffing. At 

the same time, no effective intellectual property protection system has been 

established in Ukraine. In particular, adequate measures for the implementation 

and use of intellectual property objects in the production of tangible goods and 

services, as well as the legislative mechanisms to protect them from unfair 

competition, have not been sufficiently developed. 

The institutional base of intellectual capital includes institutes that promote 

the development of information and communication technologies (ICTs). The 

widespread use of modern ICT in Ukraine provides: management of complex 

energy systems, avoidance of man-made and humanitarian catastrophes, 

functioning of the social protection system, etc. To fulfill these functions of 

information and communication technologies, financial support from the state and 
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understanding of the government of the country of the priority of this direction of 

development of domestic intellectual capital are required. This problem is 

especially urgent in the context of transition to a market economy. 

Insufficient elaboration of intellectual capital valuation issues and lack of 

clear and logically structured algorithms for such analysis have led to the 

development of their own methodology, which is based on adaptation to the 

peculiarities of the World Bank's national economy. The analysis of the obtained 

results shows the positive tendencies of the recent years regarding the growth of 

national intellectual capital, which indicates the presence of irreversible processes 

of progress of the Ukrainian economy in the innovation-intellectual direction. 

Therefore, the importance of intellectual capital for sustainable innovation in 

the transformational economy of Ukraine is undeniable. Determining the 

magnitude of the influence of its structural elements on the efficiency of national 

economy made it possible to outline directions for improving the management of 

intellectual processes in the economy. Human and structural capital had the 

greatest impact on the integral assessment of intellectual capital, while client and 

social capital had no decisive influence on the resultant indicator. 

In the conditions of rapid expansion of the scientific and technological 

process and globalization, it is necessary not only to develop but also to protect the 

domestic intellectual capital. First of all, it is necessary to use the experience of 

developed countries to attract new sources of funding for education and science. 

The use in the economic activity of knowledge, abilities, talents, human experience 

allows to transform the intellectual potential of the person into intellectual capital. 

The main provisions that shape the scientific novelty of the research are as 

follows: the author's first approach to the definition of the category "intellectual 

capital" and to the systematization of factors that influence its formation and 

multiplication, new criteria for the classification of the main components of 

intellectual capital. Improved: systematization of main concepts of intellectual 

capital of leading schools and directions of world economic thought, research of 

institutional base of development of domestic intellectual capital. The following 
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developments have been developed: analysis of the methods of calculating the 

price of an intellectual product, which made it possible to improve it taking into 

account the features of the transition economy, the mechanism of state stimulation 

of the development of intellectual capital in the conditions of market 

transformation of the Ukrainian economy, theoretical and practical 

recommendations on the main directions of state support of the intellectual capital 

in the transformation. The theoretical significance of the work is to deepen the 

scientific analysis of the intellectual capital of society, the impact of transformation 

processes of the Ukrainian economy on its main components. 

The practical importance of the research lies in the development of proposals 

and recommendations for directions of stimulating the development of intellectual 

capital of Ukraine. Methodological and practical recommendations can be used by 

public authorities to develop normative acts on remuneration, legal protection of 

intellectual property objects, implementation of innovation policy, etc. The results 

obtained in the process of research can be used in the educational process of higher 

education institutions of economic direction, in the development of methods for 

assessing the efficiency of functioning and development of intellectual capital at 

micro and macro levels. Implementation of the proposed measures on a permanent 

basis will more effectively stimulate the development of intellectual capital in 

Ukraine and will help to improve the mechanisms for managing this direction. 

Key words: intellectual capital, human capital, intellectual activity, price of 

intellectual product, education, science, objects of intellectual property, 

information and communication technologies. 
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ВСТУП 
 

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,         
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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 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 
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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’єкт дослідження – процеси становлення і розвитку інтелектуальної 
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сфери національної економіки України за умов її трансформації.  

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади 

вдосконалення та розвитку інтелектуального капіталу в Україні. 

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 
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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 

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 
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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 
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навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету 

при викладанні навчальних дисциплін “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, 

“Фінанси підприємств”, “Історія економічних вчень”, “Менеджмент”, 

“Інвестування”, “Інвестиційне кредитування”, “Державне регулювання 

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-
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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 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: 

IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa 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 
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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 (у т.ч. наукометричних – 

8), 1 стаття у провідному іноземному науковому виданні, 18 – у збірниках тез 

наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 10,28 д.а., з яких автору 
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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. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

 

1.1. Суть та основні компоненти інтелектуального капіталу 

 

Соціально-економічний розвиток багатьох країн переконливо доводить, 

що рушійною силою їх передових змін став науковий прогрес, який 

забезпечується передусім виробництвом інтелектуальних продуктів. 

Інтелектуалізація виробництва знижує потреби в обмежених традиційних 

ресурсах, оскільки домінуючими стають ресурси якісно нового типу 

(висококваліфіковані фахівці, об’єкти інтелектуальної власності, 

інформаційно-комунікаційні технології тощо). 

Інтелектуальне виробництво почало стрімко розвиватися у середині 

ХХ ст. Використання складної техніки і новітніх технологій зумовило 

зростання попиту на інтелектуальну, творчу працю, а також працівників, які 

здатні постійно навчатися і генерувати нові знання. Результатом цього стало 

зростання продуктивності праці та якості створеного продукту, а відтак 

підвищення інтелектуального рівня окремих працівників і суспільства 

загалом. Тобто вагомою передумовою створення нового суспільства, за 

словами П. Дракера “посткапіталістичного”, є знання [61, с. 100]. 

Наочним підтвердженням зростаючої ролі нематеріальних активів є те, 

що в економіці США за допомогою інформації виробляється приблизно три 

чверті доданої вартості, створеної у промисловості [305, с. 14]. 

З огляду на це актуальним є виникнення теорії інтелектуального 

капіталу, яка відображає принципово новий підхід до визначення 

стратегічних чинників соціально-економічного розвитку суспільства. 

Економічна теорія, як і інші галузі науки, оперує певними категоріями, 

визначеннями, законами, які пояснюють її сутність. Кожне з них є 

відображенням певного предмета, процесу чи явища, а також має своє 
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особливе змістове наповнення. Визначимо насамперед суть, особливості, 

ознаки та структуру інтелектуального капіталу, використовуючи 

термінологічний апарат аналітичної економії. Розглянемо такі базові поняття 

категорії “інтелектуальний капітал”, як “капітал” та “інтелект”. 

У сучасній економічній науці є велика кількість формулювань поняття 

“капітал”, запропонованих представниками різних економічних шкіл та 

напрямів. Деякі з них наведені в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Трактування категорії “капітал” 

Визначення  Автори 
Капітал (capital) – слово, яке використовують 
для позначення чинника виробництва, 
утворюваного економічною системою 
(відрізняється від землі і праці, які не є 
продуктами економічної системи) 

Джон Т. Еддісон, Робін 
Л. Бартлетт,  

Джон А. Кериз та ін. 
[208, с. 212] 

Капітал (нім. kapital, від лат. capitalis – головний) 
– сукупні ресурси, що використовують у 
підприємництві (акціонерний капітал, капітал 
товариства, одноосібний капітал): сума 
нагромаджених матеріальних благ, результат 
минулої (попередньої) і засіб для подальшої 
(майбутньої) виробничої чи комерційної 
діяльності 

А. Г. Загородній, 
 Г. Л. Вознюк,  

Т. С. Смовженко 
[71, с. 203] 

Капітал (лат. capitalis – головний) – сукупність 
виробничих відносин капіталістичного способу 
виробництва, за яких засоби праці, певні 
матеріальні блага, гроші, об’єкти інтелектуальної 
власності та різні види цінних паперів тощо є 
знаряддям експлуатації, привласнення частини 
чужої неоплаченої праці 

С. В. Мочерний та ін. 
[65, с. 719] 

 

В економічній літературі капітал називають також підприємницьким 

капіталом, під яким розуміють “вкладення у формі прямих та портфельних 

інвестицій у будь-який проект, який реалізується з метою отримання 

прибутку або прав управління, або того чи іншого разом” [113, с. 62]. 
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Основний капітал як частина фізичного капіталу використовується протягом 

декількох років, заміщується по мірі фізичного і морального зносу. Його в 

економічній літературі називають капітальними благами [29, с. 58]. Процес 

виробництва і придбання капітальних благ є процесом інвестування. 

На підставі вищенаведених визначень можна стверджувати, що капітал 

– це сукупність економічних ресурсів, що є результатом попередньої праці 

людей, який призначений для подальшої виробничої чи комерційної 

діяльності з метою отримання прибутку. Адже економіка будь-якої країни 

базується на трьох чинниках виробництва – землі, праці і капіталі. 

Первинними є земля та праця, а похідним (вторинним) є капітал. Як приклад 

у підручнику П. Самуельсона та В. Нордгауза “Економікс” наведено 

виробництво комп’ютера. Його як засіб виробництва використовують для 

навчання студентів, які згодом можуть створити нові знання, здатні 

капіталізуватися. 

Іншою суттєвою ознакою капіталу є те, що нагромадження капіталу 

потребує залучення додаткових засобів завдяки зменшенню поточного 

споживання. Ще А. Сміт визначав капітал як певний запас уречевлених 

засобів виробництва, частину яких використовують на споживання, іншу – на 

потреби виробництва. Перевищення виробництва над споживанням 

забезпечує нагромадження багатства. 

Д. Рікардо писав: “Капітал репрезентує ту частину багатства країни, яка 

використовується у виробництві і складається з їжі, одягу, інструментів, 

сировини, машин та інших засобів, необхідних для того, щоб привести в дію 

нову працю” [203, с. 86]. Капіталом є та частина запасів багатства країни, яку 

використовують з метою отримання прибутку. 

Окрім зазначеного, капітал вирізняється тривалим виробничим 

ефектом. Прямо чи опосередковано його використовують не стільки для 

поточних, як для майбутніх потреб. Людина “жертвує” поточними вигодами 

заради отримання переваг у майбутньому. 

Різні форми капіталу впливають на економічний розвиток суспільства і 
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примножують національне багатство. Відповідно до концепції, 

запропонованої фахівцями Світового банку, національне багатство охоплює: 

природний капітал, вироблений капітал, людський капітал, соціальний 

капітал. Для порівняння на початку ХХІ століття національне багатство країн 

“сімки” та ЄС забезпечувалося окремими видами капіталів у такому 

співвідношенні: людський – 215 трлн дол. США; природний – 10 трлн дол. 

США; відтворюваний – 50 трлн дол. США. Для країн СНД ці показники 

відповідно дорівнюють 40, 30 і 10 трлн дол. США [275, с. 66].                                                                                                                             

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що капітал – це 

цінність (вартість), яка здатна приносити нову цінність (вартість). Розглянуті 

визначення базової категорії “капітал” слугуватимуть основою для 

трактування інтелектуального капіталу. 

Ключовим поняттям, що дає змогу визначити поняття інтелектуального 

капіталу, є “інтелект”. Термін “інтелект” походить від латинського слова 

intellectus, що означає розуміння, розсудок, пізнання, тобто здатність 

міркувати, мислити, сприймати інформацію. Гносеологічно ця категорія 

означає розум, здатність мислити, проникливість, сукупність тих розумових 

функцій (порівняння, абстракції, утворення понять, судження, висновки 

тощо), які або перетворюють сприйняття у знання, або критично 

переглядають вже наявні знання, або аналізують їх [261, с. 181]. Проте в 

економічній теорії ми розглядаємо поняття “інтелект” у поєднанні з творчою, 

креативною працею людини. Використання інтелекту окремих індивідів у 

господарській діяльності передбачає чітку систему відносин, спрямовану на 

одержання конкретного економічного результату, зокрема прибутку. 

З огляду на це інтелектуальний капітал – це сукупність знань, творчих 

здібностей індивідів, їхнього освітньо-кваліфікаційного рівня та інших рис, 

які дають змогу засвоювати уже відомі суспільству та творити нові знання 

для ефективного економічного розвитку і підвищення добробуту населення 

країни. 

Зауважимо, що термін “інтелектуальний капітал” як економічну 
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категорію почали досліджувати наприкінці ХХ століття. Однак у сучасній 

економічній літературі немає однозначного трактування цього поняття. 

У дослідженні інтелектуального капіталу виокремлюють три теоретико-

методологічні підходи до формулювання інтелектуального капіталу, які 

узагальнюють теоретичний матеріал з цієї проблематики: структурний, 

функціонально-структурний, термінологічний [97, с. 28; 307]. Запропоновані 

вченими підходи та визначення категорії “інтелектуальний капітал” ми 

узагальнили в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Визначення поняття “інтелектуальний капітал” 

у сучасній економічній літературі 

Підходи до 
трактування 

інтелектуального 
капіталу 

Визначення інтелектуального 
капіталу 

Вчені, які 
запропонували 

визначення 

Структурний 
Інтелектуальний капітал – це 

сукупність людського та 
структурного капіталів 

Л. Едвінсон, 
М. Мелоун, 
Т. Стюарт,  

Е. Брукінг та ін.  
[283, с. 256;  
288, с. 11] 

Функціонально-
структурний 

Інтелектуальний капітал – це 
здатні створювати нову вартість 

інтелектуальні ресурси 
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Отже, перший підхід полягає у розкритті сутності інтелектуального 

капіталу через аналіз його компонент. Саме через взаємодію окремих 

елементів можна адекватно охарактеризувати інтелектуальний капітал як 

важливу категорію ринкової економіки. Слід зауважити: в науковій 

літературі спостерігається також точка зору, що інтелектуальний капітал є 

частиною більш широкого поняття людського капіталу [292]. На наш погляд, 

таке трактування має право на існування, проте є дискусійним поняттям. 

Л. Едвінсон та М. Мелоун, досліджуючи особливості функціонування 

шведської страхової та фінансової компанії “Скандія”, вперше виокремили у 

структурі інтелектуального капіталу “людський капітал” (human capital) та 

“структурний капітал” (structural capital), який містить “споживчий 

(клієнтський) капітал” (customer capital). Кожен із запропонованих капіталів і 

їх взаємодія є результатом ефективного використання знань людини, її 

інтелекту, творчих здібностей [278]. 

Американський вчений Т. Стюарт у праці “Інтелектуальний капітал. 

Нове багатство організацій”, окрім уже наведених елементів (людського 

капіталу й структурного капіталу), запропонував ще й організаційний капітал 

(organizational capital), інноваційний капітал (innovation capital) та процесний 

капітал (process capital) (рис. 1.1) [305, с. 256]. 

Людський капітал

Інтелектуальний капітал

Організаційний
капітал

Структурний капітал

Споживчий
(клієнтський)

 капітал

Інноваційний
 капітал

Процесний
капітал

 
 

Рис. 1.1. Складові інтелектуального капіталу 
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Людський капітал – це здобуті та розвинуті внаслідок інвестицій знання, 

здібності, мобільність, мотивації та інші продуктивні риси людини, які вона 

активно використовує в економічній діяльності з метою отримання вищих 

доходів. Основними різновидами інвестицій у людський капітал вважають 

капіталовкладення в освіту, науку, охорону здоров’я, міграцію, пошук 

інформації та ін. Вагому роль серед них відіграють інвестиції в освіту, 

оскільки вони сприяють не тільки підвищенню освітньо-професійного рівня 

індивідів, його конкурентоспроможності на ринку праці, а й всебічному 

розвитку особистості. Підтримуючи точку зору, коли людський капітал є 

складовою інтелектуального капіталу, ми виходимо з того, що “на 

сьогоднішній день теорія людського капіталу виявляється вузькою і не 

охоплює всіх глобальних змін, що відбуваються з людиною як виробничим 

чинником” [137, с. 117]. Зауважимо, що однозначно дискусійним є 

теоретичний підхід С. Вовканич та Л. Семів, які вважають: “Якщо ж 

виходити з того, що людський капітал – підсистема інтелектуального, то 

треба визнати, що частина людського соціуму взагалі не володіє інтелектом, і 

його треба залишати поза увагою будь-якої системи освіти, підвищення 

кваліфікації, нагромадження передового досвіду тощо. А це було б неминуче 

пов’язано з дискримінацією людини та порушенням її природних прав на 

отримання необхідної і повної інформації, а отже, на її розвиток як 

особистості” [38, с. 19]. 

Незважаючи на теоретичні розробки проблем формування і 

використання людського капіталу, наявні проблеми щодо кількісного виміру 

результативності освіти, адже важко обчислити кількість сформованих і 

розвинених знань, навичок, досвіду людини, а також достеменно визначити, 

чи є вони результатом освіти, природних здібностей (таланту) або 

генетичним наслідком. У більшості випадків користуються такими 

узагальненими показниками, як рівень освіченості, освітньо-кваліфікаційний 

рівень, рівень IQ. 
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На відміну від людського капіталу, який “є невіддільним та 

невідчужуваним від тих, кому він належить, і не може бути скопійованим або 

відтвореним в жодній іншій організації” [4, с. 48-59], структурний капітал 

належить фірмі. Він охоплює патенти, ліцензії, торговельні марки, 

організаційну структуру, бази даних, списки споживачів, персонал компанії, 

електронні мережі та інші чинники, що дають змогу працівникам реалізувати 

свій людський потенціал. 

Споживчий (клієнтський) капітал – це складова інтелектуального 

капіталу, яка стосується відносин компанії з наявними та майбутніми 

споживачами її товарів та послуг (покупцями, клієнтами, контрагентами, 

постачальниками), що здатні давати додаткові доходи. 

Організаційний капітал є систематизованою і формалізованою 

компетентністю компанії, яка здатна реалізувати плани компанії щодо 

залучення та розміщення інвестицій, а також творчі організаційні можливості 

у створенні капіталу. 

Інноваційний капітал – це здатність фірми до оновлення, нововведень, 

яка захищена комерційним правом, а також інші нематеріальні активи та 

цінності, які можуть становити комерційну таємницю. 

Процесний капітал – це сукупність процесів (постачання, виробнича 

система, дистрибуція), які прямо чи опосередковано створюють вартість. 

Зауважимо, що для з’ясування сутності, особливостей формування та 

функціонування інтелектуального капіталу слід розглядати не окремі його 

складові – хоча інтелектуальний капітал має певні структурні одиниці, вони 

не є самостійними як такі. Інтелектуальний капітал і формується, і 

реалізується через їх взаємодію. Саме на цьому і наголошує О. Г. Ларіна 

[119]. Тому у дослідженні інтелектуального капіталу використовують 

структурно-функціональний підхід. 

Важливим завданням фірми є управління структурним капіталом, яке 

забезпечує перетворення неявного знання (implicit knowledge) в явні знання 

(explicit knowledge), тобто “виявити ці знання, надати їм форму – і до цього 
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неявні знання можуть стати ресурсом для оновлення і розвитку організації” 

[305]. Водночас постає проблема збереження та нагромадження таких знань, 

адже вони тісно пов’язані з персоналом фірми і за несприятливих умов 

можуть стати надбанням конкурентів. Для того, щоб “власні” знання 

використовувалися тільки у певній фірмі, необхідно вживати різні заходи, 

зокрема укладання керівниками угод з працівниками про нерозголошення 

комерційних секретів, матеріальне заохочення їх до збереження виробничих і 

комерційних таємниць, залучення до процесу прийняття управлінських 

рішень, забезпечення умов для кар’єрного росту співробітників фірми. Тобто 

зусилля керівництва компаній повинні бути спрямовані не на максимальне 

використання продуктивних рис працівників, а на створення сприятливих 

умов для розвитку їхнього людського капіталу, що неминуче приведе до 

підвищення ефективності виробництва, а згодом – до зростання прибутків. 

Вагоме значення для розвитку інтелектуального капіталу має 

верифікація неявних знань, тобто перевірки їх якості й результативності. У 

більшості випадків вираження та формалізація таких знань здійснюються 

шляхом аналітичних міркувань, а не інтуїтивно, як у японській моделі 

створення організаційного знання. Розпочинається цей процес із дослідження 

людського капіталу, виявлення знань, якими володіють працівники фірми, 

обліку інформаційних ресурсів. Реалізувати його можна за допомогою схеми 

(рис. 1.2), яка забезпечує поділ персоналу на чотири групи за двома 

критеріями – “замінність” і “віддача” [305, с. 91]. 

Перша група, яка розташована ліворуч внизу (рис. 1.2), охоплює 

робітників низької кваліфікації, які працюють за певною технологією, 

інструкцією чи схемою. Тому їх легко можна замінити, простежується низька 

цінність віддачі від такої праці. 

Друга група, що розташована ліворуч вверху, складається з 

кваліфікованих працівників, наприклад бухгалтерів, досвідчених офіс-

менеджерів, працівників сервісного обслуговування. Їхня праця потребує 

відповідної фахової підготовки, професійного досвіду, їх важко замінити, 
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однак цінність віддачі все ж залишається низькою. 

Важко замінити
Висока цінність віддачі

Капіталізація

Легко замінити
Низька цінність віддачі

Автоматизація

Важко замінити
Низька цінність віддачі

Інформатизація

Легко замінити
Висока цінність віддачі
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Рис. 1.2. Модель динаміки людського капіталу за Т. Стюартом 

 

Третя група, розташована праворуч внизу, складається з 

висококваліфікованих працівників, які володіють специфічними уміннями та 

навичками (наприклад, дизайнери, спеціалісти з реклами). Вони вносять у 

свою працю елементи творчості, забезпечують індивідуальний підхід до 

вирішення тих чи інших завдань. Стосовно таких працівників простежується 

висока цінність віддачі, але їх порівняно легко замінити. 

Четверту групу формують професіонали, які переважно створюють щось 

нове у сфері науки, техніки, мистецтва, нових методів виробництва, тобто 

займаються творчою працею. Їх називають фондами компанії, а решту 

працівників – витратами на зарплату [305, с. 90-93]. З огляду на це таких 

спеціалістів важко замінити. Цінність віддачі від їхніх специфічних знань, 

унікальних здібностей, творчості є найвищою. 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що структурний 

капітал забезпечує оптимальні умови для створення людським капіталом 

нових знань, які здатні з часом капіталізуватися. Результатом взаємодії 

людського і структурного капіталу можуть бути відповідні управлінські, 

організаційні та комерційні рішення, які належать до структурного капіталу. 

Водночас окремі елементи структурного капіталу, які визначають відносини 
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фірми та її клієнтів, належать до клієнтського капіталу. 

Взаємодія складових інтелектуального капіталу фірми визначає її ціну у 

процесі комерціалізації. На думку відомих економістів П. Салівана та Д. Тіса, 

вагомий вплив на ціну наукомістких компаній має інтелектуальний капітал 

[306, 307]. Пояснюють це тим, що раніше успіх у підприємницькій діяльності 

забезпечувався трьома головними умовами: існуванням потреби в інновації; 

набуттям цією інновацією права об’єкта інтелектуальної власності; часом 

використання її на ринку (порівняно з конкурентами). Сьогодні процес 

комерціалізації відбувається набагато швидше завдяки інфраструктурі, яка 

забезпечує створення інновації. Ціна фірми формується завдяки 

матеріальним активам (інновації, які стали об’єктами інтелектуальної 

власності) та комерційним нематеріальним активам. Комерціалізація активів 

на ринку відбувається під час продажу нових продуктів і послуг фірми. 

Вітчизняні економісти зазначають, що світовий ринок об’єктів 

приватної інтелектуальної власності стає головним як за вартістю, так і за 

динамікою розвитку. Як приклад, темпи зростання світового промислового 

виробництва не перевищують 5% у рік, а темпи світової торгівлі об’єктами 

інтелектуальної власності досягають 15% [168, с. 57]. 

Термінологічний підхід до визначення інтелектуального капіталу 

простежуємо у праці Е. Брукінга “Інтелектуальний капітал. Основний актив 

підприємства третього тисячоліття” (табл. 1.2). Автор зауважує, що 

інтелектуальний капітал – це термін для позначення нематеріальних активів, 

однак цим не вичерпується його економічна сутність. Викликає дискусію й 

твердження про те, що якщо на певний момент часу компанія може існувати 

без окремих об’єктів інтелектуальної власності (баз даних, промислових 

зразків, товарних знаків), тоді їх не потрібно вважати складовими 

інтелектуального капіталу. Однак, якщо вони є власністю фірми, тоді вони є 

складовою її інтелектуального капіталу. 

У цьому контексті слід розглянути визначення інтелектуального 

капіталу, запропоноване Д. Клейном і Л. Прусаком. Вони трактують 
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інтелектуальний капітал як “інтелектуальний матеріал, формалізований і 

зафіксований, який використовують для виробництва більш цінного майна” 

[305, с. 67]. Такий підхід забезпечив розкриття економічної сутності капіталу, 

тобто використання нематеріальних активів для виробництва іншого цінного 

майна. Проте ми не погоджуємося, що створити таку цінність можна тільки 

завдяки формалізованому і зафіксованому інтелектуальному матеріалу. Адже 

окремі складові людського капіталу (здібності, талант, досвід, 

компетентність персоналу) неможливо зафіксувати документально. Вони 

забезпечують створення інтелектуальних продуктів, які належать до 

інтелектуального капіталу фірми. 

Заслуговує на увагу визначення О. Бутніка-Сіверського, який стверджує, 

що “інтелектуальний капітал – це створений або придбаний інтелектуальний 

продукт, який має вартісну оцінку, об’єктивований та ідентифікований 

(відокремлений від підприємства), утримується підприємством (суб’єктом 

господарювання) з метою ймовірності одержання прибутку (додаткової 

вартості)” [25, с. 26]. Вчений, використовуючи термінологічний підхід, 

трактує інтелектуальний капітал як різновид капіталу, який має відповідні 

ознаки капіталу, але водночас володіє тільки йому притаманними 

специфічними особливостями. Щоб глибше усвідомити поняття та механізм 

функціонування інтелектуального капіталу, він вважає за необхідне поділити 

його на окремі складові елементи з наступним групуванням за однорідними 

ознаками, тобто здійснити його класифікацію [25, с. 24]. 

У межах функціонального підходу дає визначення інтелектуального 

капіталу вітчизняний економіст О. Кендюхов (табл. 1.2). Сутність цієї 

економічної категорії автор розглядає з взяттям до уваги різних аспектів, 

використовуючи класифікаційні ознаки інтелектуального капіталу (за роллю 

у виробничо-господарському процесі, за типами, належністю і 

використанням у виробничо-комерційній діяльності). Функціонального 

підходу притримується О. Грішнова, яка під інтелектуальним капіталом 

розуміє “інтелектуальні здатності людей у сукупності зі створеними ними 
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матеріальними і нематеріальними засобами, які використовуються у процесі 

інтелектуальної діяльності людиною індивідуально або в рамках певного 

колективу і підвищують ефективність праці й доходи” [53, с. 35]. 

Отже, проаналізувавши концептуальні засади інтелектуального капіталу, 

пропонуємо визначати інтелектуальний капітал відповідно до його основних 

структурних елементів і функціонального виявлення. 

Під інтелектуальним капіталом ми розуміємо складну багатофакторну 

категорію, 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. 

До особливостей інтелектуального капіталу відносять: 1) в умовах 

інформаційної економіки інтелектуальний капітал є основним фактором 

економічного зростання; 2) його формування потребує від людини і від 

суспільства значних затрат, які постійно зростають; 3) інтелектуальний 

капітал у вигляді знань, досвіду, навичок може накопичуватись; 4) з 

накопиченням інтелектуального капіталу його доходність зростає до певного 

рівня, обмеженого тривалістю активного працездатного віку, а потім різко 

знижується; 5) характер і види інвестицій в інтелектуальний капітал 

зумовлені історичними, національними, культурними особливостями та 

традиціями; 6) інвестиції в інтелектуальний капітал повинні забезпечувати 

власнику отримання вищого доходу; 7) інвестиції в інтелектуальний капітал 

повинні приносити значний за тривалістю і обсягом економічний і 

соціальний ефект. Чим якісніші і триваліші інвестиції, тим вищий і 

триваліший ефект; 8) інтелектуальний капітал невіддільний від свого носія – 

живої людини, і внаслідок цього він як актив майже повністю неліквідний;   

9) використання інтелектуального капіталу завжди регулюється самою 

особою незалежно від джерела інвестицій на його розвиток [100, с. 58]. 

На нашу думку, до структурних елементів інтелектуального капіталу, 

крім людського і структурного капіталу, слід віднести об’єкти 
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інтелектуальної власності, які мають безпосереднє відношення як до 

людського, так і структурного капіталу і взаємодіють з ними (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часто залучення об’єктів промислової власності та авторського і 

суміжного з ним права забезпечує ефективніше використання 

інтелектуального капіталу. І хоча в Цивільному кодексі України немає 

визначення категорії “об’єкт права інтелектуальної власності”, в книзі IV 

“Право інтелектуальної власності” наводиться їх перелік. Відповідно до ст. 

420 цього Кодексу до об’єктів права інтелектуальної власності належать 

“літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази 

даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські 

пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) 

найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні 

зазначення; комерційні таємниці” [263]. 

У сучасному економічному словнику під інтелектуальною власністю 

розуміється власність на результати інтелектуальної діяльності, 

інтелектуальний продукт, що входить до сукупності об’єктів авторського і 

винахідного права [248, с. 138]. Загалом можна виокремити такі складові 

інтелектуальної власності: 

Інтелектуальний капітал 

Людський капітал Структурний капітал 

Об’єкти інтелектуальної 
власності 

 

Рис. 1.3. Структура інтелектуального капіталу 
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- об’єкти промислової власності: патент на винахід; свідоцтво на 

корисну модель; патент на промисловий зразок; свідоцтво на право 

інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг); 

свідоцтво на право інтелектуальної власності на комерційне найменування 

(свідоцтво про реєстрацію юридичної особи); свідоцтво на право 

інтелектуальної власності на географічне зазначення; право на недопущення 

недобросовісної конкуренції; 

- об’єкти авторського права: права на комп’ютерні програми; права на 

бази даних; право інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми; права на наукові статті; 

- комерційна таємниця: права на комерційні таємниці; права на 

виробничі таємниці; права на організаційні таємниці; права на технічні 

таємниці. 

Інтелектуальні ресурси охоплюють знання, уміння, навички, 

професійний досвід, освітній рівень працівників, об’єкти інтелектуальної 

власності, взаємовідносини, організаційні структури тощо. Головною метою 

економічної діяльності є здебільшого отримання доходу (додаткової 

вартості). 

Зауважимо, що отримання прибутку фірмою від використання 

зазначених активів є тією властивістю інтелектуального капіталу, яка 

відрізняє його від інтелектуального потенціалу. Існує нерозривний зв’язок 

інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу, який відображено 

на рис. 1.4 [135, с. 47]. 

На думку В. Прошака, інтелектуальний потенціал – це сукупність знань, 

умінь і творчих обдарувань індивідів, їхній освітньо-кваліфікаційний рівень, 

які дають змогу засвоювати набуті й творити нові знання, тобто це 

здебільшого можливості, якими володіє особа [199, с. 598]. Таке ж 

визначення, проте з конкретизацією мети відстоюють В. Ю. Школа та            

В. О. Щербаченко, які інтелектуальний потенціал розглядають “як сукупність 

інтелектуальних можливостей трудових ресурсів, їх здатностей до створення 
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інновацій, що визначають спроможність країни приводити у відповідність до 

зовнішніх внутрішні можливості розвитку економіки з метою забезпечення 

економічного зростання” [270, с. 76]. Такий підхід до інтелектуального 

потенціалу відстоює також С. Вовканич, який вважає, що інтелектуальний 

потенціал – це “здатність акумулювати нагромаджену традиційну 

інформацію, творити на її основі нові знання та досвід та приймати 

оптимальні рішення щодо якісно нових засад співжиття для людства як 

світової родини” [37, с. 6]. 

 
 

Рис. 1.4. Зв’язок інтелектуального капіталу та інтелектуального 

потенціалу 

 

Перетворення інтелектуальних ресурсів (нематеріальні, ринкові активи, 

здібності й навички працівників, інтелектуальна власність) на 

інтелектуальний капітал є наслідком реалізації інтелектуального потенціалу. 

На думку Я. Топільницької, “інтелектуальний потенціал суспільства – це 

можливості, надані інтелектуальними ресурсами, для досягнення поставленої 

мети, бажаного результату. Проте наявність потенціалу ще не гарантує 

вирішення якого-небудь завдання, оскільки ці можливості можуть і не 

реалізуватися. Недоцільно ототожнювати потенціал із ресурсами. Ресурси 

становлять потенціал за умов певної структури, повноти їх використання та 
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якості, що відповідає технології виробництва визначеної продукції та попиту 

на неї, тобто взаємодії з зовнішнім середовищем” [249, с. 359]. 

Отже, інтелектуальний потенціал є головним чинником формування 

інтелектуального капіталу на конкретний момент часу, а саме: завдяки йому 

інтелектуальні ресурси перетворюються на інтелектуальний капітал [226,      

с. 82]. 

У дослідженні інтелектуального потенціалу використовують 

характеристики (знання, освіта, наука та наукові дослідження, людський 

капітал, інтелектуальна власність та інші), які стали основою формування 

теорії інтелектуального капіталу. 

Геєць В. вважає, що інтелектуальний потенціал є вагомим чинником 

формування і розвитку економіки знань. Інтелектуальний потенціал 

суспільства – це сукупність повсякденних (буденних) і спеціалізованих 

(наукових) знань, які нагромаджені в свідомості людей та матеріалізовані в 

технологічних способах виробництва [43, с. 6]. Цієї ж точки зору 

притримуються С. Вовканич і Л. Семів [38, с. 13]. 

У контексті реалізації наукового потенціалу суспільства розглядає 

інтелектуальний потенціал Б. Малицький [145, с. 25-30]. Він акцентує 

передусім на можливостях та особливостях науки, ефективності 

використання наукової інформації для вирішення завдань соціально-

економічного розвитку суспільства. 

О. Стефанишин досліджує людський інтелектуальний потенціал у 

структурі людського капіталу суспільства. На її думку, “людський 

інтелектуальний потенціал суспільства є сукупністю творчих здібностей, 

знань та умінь індивідів, які дають змогу використовувати технологічний 

капітал, застосовувати набуті і створювати нові знання та інформаційні блага 

на основі співпраці, довіри для ефективного соціально-економічного 

розвитку країни” [222, с. 277]. О. Стефанишин стверджує: інтелектуальний 

потенціал – це можливості, що надані інтелектуальними ресурсами у певний 

час і в майбутньому, які створені людським і (або) машинним (штучним) 



45 
 
інтелектом, можуть бути використані для досягнення певної мети, хоча такі 

можливості не завжди будуть реалізовані. Слушною є її думка щодо 

розмежування інтелектуального потенціалу на дві складові – людський і 

штучний (машинний) [223, с. 281]. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що деякі економісти дещо 

ототожнюють поняття “інтелектуальний потенціал” із поняттям “людський 

капітал”. Зокрема, В. Орищенко визначає інтелектуальний потенціал як 

“духовно-освітянський стан нації, що забезпечує здатність народу до 

виконання актуальних суспільно-економічних завдань, створення необхідних 

умов всебічного розвитку молодого покоління на базі найвищих духовних 

цінностей нації” [147, с. 88]. 

З огляду на вищезазначені визначення можна стверджувати, що окремі 

ознаки інтелектуального потенціалу використовують для дослідження 

інтелектуального капіталу, однак тут не беруться до уваги формалізовані 

форми цього капіталу (інформаційно-комунікаційні технології, об’єкти 

інтелектуальної власності), які у процесі використання забезпечують 

розвиток людського капіталу і створення власних знань фірми (додаток Б). 

З теоретичного погляду інтелектуальний потенціал означає можливість 

досягнення мети, а інтелектуальний капітал – засіб її досягнення [40, с. 140], 

а отже, інтелектуальний капітал – це ефективно використаний 

інтелектуальний потенціал [249, с. 360]. На наш погляд, інтелектуальний 

потенціал є значно ширшим поняттям, аніж інтелектуальний капітал. Тільки 

реалізований інтелектуальний потенціал перетворюється на інтелектуальний 

капітал. Тому суперечливим є визначення цієї категорії, наведене у праці 

“Україна: інтелект нації на межі століть”: “інтелектуальний капітал – це 

інтелектуальний потенціал, який активно використовується у процесах 

економічного розвитку” [256, с. 69]. Якщо інтелектуальні ресурси у вигляді 

знань, штучного інтелекту тощо використовуються у процесах економічного 

розвитку, тоді недоцільно їх називати інтелектуальним потенціалом. 

На нашу думку, нагромадження інтелектуального потенціалу не відіграє 
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належної ролі у суспільстві, якщо немає його реалізації. Важливо 

забезпечити умови і механізми перетворення його в інтелектуальний капітал, 

тобто активно використовувати сформований науково-технічний потенціал в 

економіці країни. 

Ефективне використання інтелектуального капіталу можна простежити 

на прикладі високорозвинутих країн. Сім провідних країн світу, які 

володіють 46 макротехнологіями, контролюють понад 80% ринку 

наукомісткої продукції. Зокрема, США отримують від експорту цієї 

продукції 700 млрд дол. щорічно, Німеччина – 530 млрд дол., Японія –         

400 млрд дол. [162, с. 13]. Відповідний показник України в цьому рейтингу 

надто малий для порівняння. 

О. Грішнова та А. Козловський, використавши методику Є.-Ю. Лінь, 

провели оцінку інтелектуального капіталу України. Згідно з цією методикою 

індекс інтелектуального капіталу для країни розраховується на основі 

системи показників людського, ринкового, процесного, фінансового капіталу 

та капіталу оновлення. Для України індекс склав 22,14 бали (38 місце у світі), 

що свідчить про 1,5-2-разове відставання нашої країни від країн-лідерів. Так, 

для Фінляндії цей показник становив 39,03 (1 місце), Норвегії – 35,45             

(9 місце), Німеччини – 33,48 (15 місце), Франції – 31,24 (20 місце). Польща у 

рейтингу посідає 33 місце з індексом 23,59 [53, с. 9]. 

Для більш ґрунтовного дослідження сутності інтелектуального капіталу 

проаналізуємо основні його види. Заслуговує на увагу класифікація 

інтелектуального капіталу, запропонована О. Бутнік-Сіверським [25], за 

такими ознаками: форма власності, корпоративна трансакція, резидентність, 

форма залучення, термін наявності у розпорядженні суб’єкта 

господарювання, формування інтелектуального капіталу, можливість 

визначення розміру вартості інтелектуального капіталу (додаток В). 

Сьогодні є чимало зарубіжних досліджень інтелектуального капіталу 

окремих компаній. Зумовлено це тим, що на фірмі можна порівняно легше 

визначити витрати на формування основних складових інтелектуального 
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капіталу і вигоди від його використання. Проте такий аналіз обмежений тим, 

що розглядає лише активну, але не вирішальну роль людини у примноженні 

доходів фірми. Тільки персонал, який володіє потужним людським 

капіталом, здатний генерувати креативні ідеї, створювати нові об’єкти 

інтелектуальної власності, використовувати їх для створення інноваційних 

продуктів та послуг, забезпечуючи зростання доходу фірми і її конкурентні 

переваги на ринку. 

У цьому контексті ми виокремлюємо індивідуальний (персоніфікований) 

інтелектуальний капітал та інтелектуальний капітал суспільства. 

Індивідуальний інтелектуальний капітал ми розглядаємо як нагромаджений 

людиною і сформований на основі інвестицій у людину запас знань, умінь, 

навичок, досвіду, інформації, який за умови включення у процес суспільного 

виробництва створює продукти інтелектуальної діяльності, що приносять 

дохід його власнику і сприяють інноваційним перетворенням на макрорівні і 

мікрорівні. “Позитивний ефект у вигляді підвищення продуктивності людини 

творчої праці може бути лише наслідком прирощення інвестицій у людський 

капітал носія, результатом інвестиційного посередництва в освіту, охорону 

здоров’я, мобільність, доступ інформації та ін.” [279, с. 190]. 

Інтелектуальний капітал суспільства як сукупний нагромаджений 

інтелектуальний капітал, тобто інтелектуальний капітал на макрорівні, на 

наш погляд, доцільно розглядати з позицій певних економічних відносин, які, 

з одного боку, відображають певний рівень економічного розвитку 

економічної системи, а з іншого, – забезпечують подальший розвиток 

економічної системи. Інтелектуальний капітал суспільства відображає 

економічні відносини з приводу нагромадження в економічній системі 

інтелектуальних ресурсів та їх реалізації і використання з метою отримання 

ринковими суб’єктами (людиною, суб’єктами господарювання та державою) 

економічних вигод – високих доходів та конкурентних переваг. 

Інтелектуальний капітал суспільства охоплює сукупний людський 

капітал, сукупний структурний капітал і сукупні об’єкти інтелектуальної 
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власності (рис. 1.5). 

В контексті взаємозв’язку інтелектуального і людського капіталу 

логічним є те, що нагромаджений інтелектуальний капітал суспільства 

(зокрема, в розвинутих ринкових країнах) за своїм потенціалом перевищує 

наявний сукупний людський капітал – вагому частку в складі 

інтелектуального капіталу суспільства сьогодні займають сукупний 

структурний капітал та об’єкти інтелектуальної власності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складі інтелектуального капіталу суспільства ми виокремлюємо 

неформалізовані (освіту, науку) та формалізовані (інформаційно-

комунікаційні технології, об’єкти інтелектуальної власності) (додаток Б). 

Проте інколи розмежувати поняття індивідуального і суспільного досить 

складно, оскільки знання, здібності та інші риси людини, які є приватними 

благами, водночас можуть бути й суспільними благами. 

Для дослідження основних етапів формування і нагромадження 

інтелектуального капіталу пропонуємо розглянути схему додатку В. На стадії 

формування інтелектуальний капітал (індивідуальний і сукупний) залежить 

від таких чинників: 

- природних: творчі здібності індивідів, здоров’я населення, 

демографічна ситуація у країні, стан навколишнього середовища; 

- економічних: державна демографічна політика, державна політика 

Інтелектуальний капітал суспільства 

Сукупний людський капітал Сукупний структурний 
капітал 

Сукупні об’єкти 
інтелектуальної власності 

 

Рис. 1.5. Структура інтелектуального капіталу суспільства 
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зайнятості, стан трудових ресурсів, фінансування сфери науки і освіти, 

величина національного доходу на душу населення, механізм ціноутворення 

на ринку інтелектуальних продуктів, інноваційна політика держави та ін.; 

- інституційних: законодавче регулювання інтелектуальної діяльності, 

механізм захисту об’єктів інтелектуальної власності. 

Позитивний вплив окреслених чинників формує інтелектуальний 

капітал, що охоплює людський капітал і структурний капітал. Структурний 

капітал володіє ознакою незалежності і може виступати об’єктом купівлі-

продажу [49]. Основною різницею між людським капіталом та іншими 

видами інтелектуального капіталу є те, що людський капітал “є невіддільним 

та невідчужуваним від тих, кому він належить, і не може бути скопійованим 

або відтвореним в жодній іншій організації” [4, с. 48-49]. 

Широке застосування людського і структурного капіталу як компонентів 

інтелектуального капіталу під час виробництва і реалізації продукції та 

послуг забезпечує отримання доходу. Водночас використання частини 

доходу на розвиток людського капіталу (підвищення кваліфікації, 

матеріальне заохочення персоналу) та структурного капіталу (придбання 

патентів чи створення нових об’єктів інтелектуальної власності) забезпечує 

нагромадження інтелектуального капіталу. 

Зауважимо, що інтелектуальний капітал реалізується через 

інтелектуальну працю, яка забезпечує створення економічної інформації, 

нових технологій, зростання загальноосвітнього і професійно-

кваліфікаційного рівня працівників, а також вищі макроекономічні показники 

розвитку суспільства. 

Економісти виокремлюють такі елементи праці, які впливають на 

функціонування підприємства й економіки країни [45, с. 181]: регламентована 

праця (-праця), яка не містить елементів творчості; впливає на збільшення 

результатів господарської діяльності лише у тому випадку, коли збільшується 

кількість працівників і час праці; творча, інноваційна праця (-праця), яка 

спрямована на створення чогось нового в мистецтві, науці, техніці та інших 
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сферах; креативна праця, за якої вищих економічних показників досягають 

завдяки використанню нових технічних, організаційних і підприємницьких 

ідей; духовна праця (-праця), що визначає моральні основи людського 

існування і опосередковано впливає, наприклад, на продуктивність праці. 

У нашому дослідженні розглядаємо творчу, інтелектуальну працю, 

значення якої постійно зростає. Зумовлено це тим, що інтелектуалізація праці 

зумовлює, по-перше, вдосконалення та підвищення продуктивності кожної 

людини, по-друге, інтенсивне використання людського капіталу, науки, 

нових технологій, інновацій, а тому забезпечує перехід країни до 

постіндустріального (інформаційного) суспільства. 

Результатом інтелектуальної праці є не просто створення 

інтелектуального продукту, а збільшення індивідуального (персоніфікованого) 

інтелектуального капіталу. “Створення наукомісткого продукту, не говорячи 

вже про інформацію, багато в чому є ідентичним процесу спілкування його 

виробника з творцями інших знань; цей діалог може бути очним або заочним, 

але саме засвоєння інформації, одержаної іншими дослідниками, є процесом, 

тотожним формуванню і нагромадженню нового знання” [81, с. 233]. Отже, 

інтелектуальна праця, супроводжуючись пізнанням чогось нового, сприяє 

самовдосконаленню працівника, підвищенню якості його інтелектуального 

капіталу через творення нових знань. 

Підвищується ефективність інтелектуальної праці у випадку надання 

працівникам фірм більшої автономності. На цьому акцентують японські 

науковці І. Нонаки та Г. Текючі: “На індивідуальному рівні всім членам 

організації має бути надана можливість діяти автономно, наскільки це 

дозволяють обставини. Надаючи працівникам великої автономності, 

організація підвищує шанси появи нових можливостей; збільшується також 

імовірність того, що в індивідів з’явиться стимул до створення нового знання” 

[300, с. 75-76]. 

Якщо сьогодні світові тенденції відображають зростання ролі творчої 

праці, то за часів існування СРСР людей інтелектуальної праці вважали 
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додатком до класу робітників та селян і називали інтелігенцією. П. Боборикін 

зазначав, що інтелігенція займалася добуванням і передаванням з покоління в 

покоління знань, є головним багатством і надбанням сучасного суспільства – 

його інтелектуальним потенціалом, запасом людських знань і досвіду 

багатовікової життєдіяльності [227, с. 81]. У нашому дослідженні ми 

підтримуємо думку М. Туган-Барановського [253, с. 81], який до інтелігенції 

зачисляв представників розумової праці загалом, а також людей певного 

соціального світогляду і морального складу. Такими, на наш погляд, можуть 

бути працівники науки, освіти, винахідники, поети, митці та ін. 

Отже, інтелектуальна праця – це будь-яка розумова праця, яка містить 

елементи творчості. Завдяки їх використанню ми отримуємо унікальні, 

неповторні, оригінальні продукти праці, які згодом можуть ставати об’єктами 

інтелектуальної власності. Водночас виявити таку складову праці інколи 

досить складно, оскільки важко об’єктивно виміряти як інтелект людини, так і 

ступінь його впливу на результати інтелектуальної діяльності. 

Зауважимо, що подальша інтелектуалізація праці можлива за умов 

зростання ролі інститутів науки, освіти, культури; збереження 

інтелектуального потенціалу суспільства; формування “середнього класу”; 

матеріального заохочення працівників тощо. 

Отже, інтелектуальний капітал є складною економічною категорією, яка 

має свої специфічні властивості, складну структуру та відіграє важливу роль 

у примноженні прибутків фірми, в економічному зростанні та підвищенні 

добробуту населення. Дослідження інтелектуального капіталу найбільш 

активізувалося наприкінці ХХ століття, однак завжди викликали підвищений 

інтерес учених такі питання, наприклад, як роль освіти, науки, об’єктів 

інтелектуальної власності, інформаційно-комунікаційних технологій, творчої 

праці в соціально-економічному розвитку країни. Тому еволюцію поглядів на 

інтелектуальний капітал ми розглянемо у другому підрозділі дисертаційного 

дослідження. 
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1.2. Еволюція поглядів на інтелектуальний капітал 

у світовій економічній думці 

 

Проблема оцінювання ролі інтелектуального капіталу в соціально-

економічному розвитку суспільства захоплювала увагу дослідників, 

починаючи з формування економіки як науки. Сучасні економісти, 

розвиваючи власні теорії, концепції, підходи, обов’язково спираються на їх 

досягнення, що дає змогу сформувати цілісне уявлення про сутність, 

особливості, характеристики і закономірності розвитку досліджуваного 

об’єкта. 

Значення окремих складових інтелектуального капіталу, зокрема 

людського капіталу, у функціонуванні економічної системи будь-якого типу 

досліджували представники класичної школи політичної економії. Ще в   

XVII ст. В. Петті писав про цінність населення, його вагомий внесок у 

формування і нагромадження національного багатства країни. У своїй праці 

“Політична арифметика” він довів, що країна з малою кількістю населення за 

своїм національним багатством може бути еквівалентна країні з великою 

кількістю людей. Досягається такий результат завдяки інтенсивному 

використанню природних здібностей людини та підвищенню її професійної 

майстерності через розвинуту державну систему освіти. 

В. Петті акцентував також на вмінні людей використовувати набуті 

знання у практичній діяльності, що забезпечує капіталізацію людського 

потенціалу. Він писав: “Одна людина більш спритна або сильна і більш 

ретельна до праці, ніж інша; одна людина, за допомогою штучних 

пристосувань, може виконати такий самий обсяг роботи, який виконує багато 

людей без них; наприклад, людина за допомогою млина може перемолоти 

стільки зерна, скільки 20 чоловік можуть потовкти в ступі; один друкар може 

виготовити стільки примірників, скільки 100 чоловік можуть написати від 

руки…” [165, с. 157]. Для успішного виконання поставлених завдань людина 

повинна володіти необхідним запасом знань і навичок, досвідом, який 
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примножується передусім освітою. 

Дещо скептично підходить В. Петті до оцінення ролі працівників сфери 

послуг, адже вони “нічого не роблять, а лише їдять, п’ють, співають, грають 

та танцюють, займаються вивченням метафізики або іншими безкорисними 

абстрактними заняттями”. Однак у подальшому аналізі вчений звертає увагу 

на духовний аспект формування інтелектуального капіталу: “інший характер 

мають заняття, які приносять розваги і відпочинок для розуму і 

практикуються помірно, підвищують кваліфікацію людей і налаштовують їх 

до занять, які самі по собі мають велике значення” [165, с. 173-174]. Тобто    

В. Петті розглядав продуктивні характеристики людини, можливості їх 

практичного використання для формування національного багатства. 

Подібних поглядів дотримується А. Сміт. У праці “Дослідження про 

природу і причини багатства народів” знання і кваліфікацію працівників він 

вважає основним капіталом суспільства, поряд із землею, обладнанням, 

машинами тощо. Працю він називав джерелом багатства, бо щорічна праця 

кожного народу формує первісний фонд, який забезпечує виробництво 

“предметів і зручностей”, що споживає народ упродовж року. А. Сміт робить 

слушний висновок про те, що прогрес у сфері техніки та технологій значною 

мірою впливає на продуктивність праці і є важливим чинником економічного 

зростання: “виробнича сила незмінної кількості робітників може бути 

збільшена тільки в результаті збільшення числа або вдосконалення машин і 

знарядь, які полегшують і скорочують працю, або в результаті більш 

доцільного поділу і розподілу занять” [209, с. 483]. 

Відомо, що людський капітал як складова інтелектуального капіталу 

формується завдяки інвестиціям (насамперед в освіту) з метою отримання 

більших доходів у майбутньому. Тому в основі поведінки економічної 

людини закладені егоїзм і раціональність. “Праця, яку освічена людина 

вчиться виконувати, відшкодує, крім оплати за звичайну роботу, усі витрати 

на освіту разом із звичайним прибутком з капіталу, рівноцінного цим 

витратам” [16, с. 61-62]. Підтвердженню економічної ефективності освіти 
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слугують сучасні підрахунки економістів, які визначили, що окупність 

витрат на середню освіту становить від 8 до 20%, а віддача від вищої освіти – 

від 10 до 15% [52, с. 116, 123]. 

У цьому контексті цікавим є дослідження Т. Мальтуса. Він стверджував, 

що могутність держави має вимірюватися не розміром її території, а 

кількістю сильного і здорового населення. У своїй праці “Дослідження 

закону народонаселення” він підрахував, що “за два століття населення 

зросте у 256 разів, а кількість засобів до існування – в 9. За три століття це 

відношення вже має становити 4096 до 13, а за тисячу років різниця майже не 

піддаватиметься обчисленню” [126, с. 61]. Зростання населення у 

геометричній прогресії, а виробництва – в арифметичній прогресії неминуче 

призведе, на думку автора, до зниження його життєвого рівня внаслідок 

обмеженості продовольчих ресурсів. Однак Т. Мальтус у своєму дослідженні 

не взяв до уваги вагому роль науково-технічного прогресу та 

інтелектуальних здібностей людини у збільшенні обсягу національного 

продукту, що й зумовило сумнівність його прогнозу. 

Аналізуючи еволюцію поглядів на інтелектуальний капітал у світовій 

економічній науці, заслуговує уваги дослідження Дж. С.Мілля, який у праці 

“Основи політичної економії” високо оцінив значення розумової праці 

вчених, винахідників та ін. Автор зазначає: “очевидним є те, що 

продуктивність праці у народу обмежена обсягом його технічних знань і що 

будь-яке розширення таких знань, будь-яке більш досконале застосування 

предметів або сил природи для виробничих потреб дозволяє за однакової 

кількості та інтенсивності праці виробляти більший обсяг продукту” [134,     

с. 214]. Знання і здібності людини забезпечують створення нової техніки, 

технологій, комп’ютерних комунікацій, зменшуючи залежність економічного 

розвитку від матеріальних цінностей. 

Науково-технічний прогрес змінює як виробництво, так і людину, її 

освітній рівень, місце у виробничому процесі, характер її праці. Дж. С. Мілль 

зауважував, що успіхи у виробництві залежать більшою мірою від особистих 
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рис працівників, ніж від умов виробництва. Проте фізичну і розумову 

енергію людини розвиває не легкість, а важкість праці. 

У своїй праці Дж. С. Мілль зазначав високі моральні якості освічених 

працівників: “вони завжди тверезі; вони не вибагливі в своїх розвагах; вони 

тягнуться до кращого товариства; вони займаються музикою, читають, 

люблять театр, влаштовують прогулянки на природу; вони економні і їх 

ощадливість поширюється не тільки на власну кишеню, але й на власність 

господаря; в цілому вони чесні і заслуговують довір’я” [134, с. 217]. 

Моральні риси працівників впливають на ефективність і якість праці так 

само, як і розумові здібності. Суспільство від таких людей отримує певні 

вигоди внаслідок зменшення кримінальної злочинності, досягнення більшого 

порозуміння, підвищення продуктивності менш освіченого населення, 

поліпшення здоров’я, зростання культури, інтелекту індивідів та ін. 

Головною причиною відставання в економічному розвитку держав         

Д. Рікардо вважав нестачу освіти народу. Натомість використання 

некваліфікованої праці унеможливлює проведення різноманітних 

“покращень” для підвищення результативності сільського господарства. До 

першої групи він зачисляв землезберігаючі “покращення”, які збільшують 

вихід продукції з даної площі шляхом вдало проведеної сівозміни або 

кращого вибору добрив. До другої – нововведення, які зберігають капітал і 

працю, тобто поліпшення землеробських знарядь, економію у використанні 

коней у сільському господарстві, а також краще знання ветеринарної науки 

[203, с. 74-76]. 

Представник класичної школи політекономії Ж.-Б. Сей у праці “Трактат 

з політичної економії” розглядав здібності людини як капітал, що 

утворюється у результаті щорічного нагромадження і послідовного 

збільшення витрат на його формування [226, с. 59]. Також він розглядав 

творчу працю як інструмент для виявлення латентних здібностей індивідів. 

Використання таких здібностей для потреб виробництва підвищує цінність 

інтелектуального капіталу. 



56 
 

Ж.-Б. Сей вперше виокремив підприємницький хист як особливий 

чинник виробництва, який визначає здатність людини комбінувати 

ресурсами для виробництва економічних благ, самостійно приймати рішення, 

здійснювати інновації, ризикувати з метою отримання прибутку. Вчений 

зауважував про обов’язкову наявність у підприємця неабияких розумових 

здібностей, розважливості, порядності, чесності, які дадуть йому змогу 

отримати додатковий капітал. 

Необхідно зазначити, що освіту як чинник розвитку економіки 

досліджували також такі відомі українські економісти, як В. Каразін,            

Д. Журавський, М. Бунге, М. Туган-Барановський та ін. Зокрема, В. Каразін 

вважав, що господарські успіхи “співрівні рівневі освіти”. У праці “Лист 

одного поміщика …ської губернії до свого губернатора” вчений 

стверджував, що “освічений нагляд за роботою і те її положення, яке вимагає 

особливого виховання чи дозвілля, вдосконалюють вироби і спрямовують їх 

на більшу користь державі” [77]. Отже, вчений ще у XIX ст. зазначав про 

пріоритетність освіти в управлінні та її позитивний вплив на соціально-

економічний розвиток. 

У праці Д. Журавського “Про джерела і використання статистичних 

відомостей” можна простежити окремі ознаки інтелектуального капіталу та 

інтелектуального потенціалу. Зокрема, автор визначає ступінь освіченості за 

такими категоріями: “а) клас освіченого населення по числах, званнях, стану, 

заняттях і т.п. родин і осіб, що отримали виховання у навчальних закладах 

або вдома; б) грамотних людей, що не отримали освіти ні в навчальних 

закладах, ні у патентованих учителів, але уміють вживати грамотність 

практично і використовувати її у своїх справах, кожен у своєму званні; в) 

людей, що навчилися грамоті, але забули її і не користувалися нею зовсім у 

житті; г) тих, що не навчалися грамоті” [77, с. 89]. З наведеної класифікації 

видно, що освіта формує інтелектуальний потенціал індивіда у випадку, коли 

він не використовує знання у житті. Якщо ж людина застосовує 

нагромаджений актив освіти в господарській діяльності, тоді здобуті знання і 
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вміння перетворюються на інтелектуальний капітал. 

Український вчений М. Туган-Барановський у праці “Основи політичної 

економії” зауважує, що людина повинна “якнайповніше, з якомога більшою 

свободою, розвивати свої здібності і особливості” [254, с. 195]. Якщо 

природні здібності індивіда поєднуються з видом його діяльності, тоді 

простежується гармонійний розвиток особистості, а також капіталізація його 

таланту в майбутньому. Водночас можливості займатися творчою, 

інтелектуальною працею не у всіх людей однакові, оскільки важливу роль у 

цьому процесі відіграє соціальне походження. Для того, щоб займатися 

розумовою працею, “потрібно належати, як правило, до класу імущих, 

оскільки підготовка до розумової праці вимагає тривалого навчання, 

протягом якого здобувач не може заробляти собі на засоби життя, і саме 

навчання коштує порівняно дуже дорого” [254, с. 469]. 

Дещо інший підхід до трактування соціально-економічної ролі 

працівника в капіталістичному виробництві простежується у праці К. Маркса 

“Капітал”. Автор акцентував увагу на поняттях “робоча сила”, “проста 

праця”, “складна праця”. Зокрема, К. Маркс визначав складну працю як 

“прояв такої робочої сили, освіта якої потребує більш високих витрат, 

виробництво якої вартує більшого робочого часу і яка має тому більш високу 

вартість, ніж проста робоча сила” [127, с. 208]. Складна праця вимагає 

додаткових інвестицій в освіту (фінансових і нематеріальних витрат). 

Завдяки складній праці, як і у випадку творчої праці, працівник отримує 

доходи. 

Недоліком марксистської теорії є те, що у дослідженні 

капіталістичного устрою перебільшено роль фізичної праці та недооцінено 

значення розумової, творчої праці. Крім того, простежується класовий підхід 

до розгляду проблем функціонування економіки за капіталізму. К. Маркс 

дійшов висновку, що “чим рівномірніше розподілена праця між усіма 

працездатними членами суспільства, тим менша можливість для одної 

суспільної верстви скинути з себе і покласти на іншу суспільну верству 
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природну необхідність праці” [127, с. 539]. 

Зауважимо, що методологічна обмеженість вчення К. Маркса 

простежується у вирішенні питання про визначальну роль матеріального 

виробництва у розвитку науки. По-перше, розвиток науки як результат 

“технічних потреб” можливий, наприклад, у математиці, природознавстві. 

Однак, якщо аналізувати суспільствознавство, медицину, філософію, то тут 

такого впливу або зовсім немає, або він мало помітний. По-друге, з 

розвитком цивілізації змінюється співвідношення основних складових 

національного багатства. Якщо в середні віки багатство країни визначалося 

переважно природним і відтворюваним капіталами, то сьогодні провідну 

роль у його формуванні та нагромадженні відіграє людський капітал. 

Людський капітал творить нові знання, які здатні перетворюватися на 

об’єкти інтелектуальної власності, що стають джерелами нововведень у 

різних галузях економіки. Тому основою розвитку конкретної науки можуть 

слугувати потреби різних підсистем суспільства, а не тільки матеріального 

виробництва. 

Критикуючи історичні погляди К. Маркса, Б. Рассел зазначав про 

необхідність їх вдосконалення щодо причини змін у способах виробництва. 

Для цього він наводив історичний приклад відсутності експериментальної 

науки з часів Архімеда до часів Леонардо да Вінчі. У цей період умови були 

достатніми для її розвитку. Однак тільки зростання ролі науки після епохи 

Відродження зумовило розвиток промисловості. К Маркс не визнавав 

“інтелектуальну обумовленість економічних процесів”, оскільки розглядав 

людей як “тварин, здатних виробляти й використовувати знаряддя праці” 

[273, с. 442]. 

Представник національної політичної економіки Німеччини Ф. Ліст у 

своїй праці “Національна система політичної економії” проаналізував, як 

“розумовий капітал”, тобто досягнення в науці, освіті, медицині тощо, 

впливає на економічне життя суспільства. Він теоретично довів, що 

“сучасний стан народів є результатом нагромадження різноманітних 
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відкриттів, винаходів, покращень, вдосконалень і зусиль усіх поколінь, які 

проживали до нас; все це складає розумовий капітал існуючого людства і 

кожна окрема нація є продуктивною настільки, наскільки вона зуміла 

засвоїти цей спадок від попередніх поколінь і поповнити його власними 

надбаннями…” [121, с. 190-191]. Таке трактування розумового капіталу є 

дотичним із сьогоднішнім визначенням інтелектуального капіталу 

суспільства. 

Ф. Ліст переконаний, що держава повинна створювати оптимальні 

умови для здобуття індивідами нових знань, тобто “повинна приносити у 

жертву частину матеріального багатства заради того, щоб опановувати 

культуру, вміння і засоби суспільного виробництва; вона повинна 

жертвувати вигодами сьогодні, щоб забезпечити собі переваги в 

майбутньому” [121, с. 194]. Сьогодні, коли в суспільстві простежуються 

прояви бездуховності, низької культури і нехтування традицій, ця економічна 

теорія стає актуальною. 

Наприкінці XIX ст. чимало закордонних вчених намагалися 

досліджувати проблеми нагромадження національного багатства. А. Маршал 

у праці “Принципи аналітичної економії” визначив особисте багатство як 

“усі ті сили, здібності і навички, які безпосередньо слугують забезпеченню 

виробничої ефективності людини поруч з усякого роду діловими зв’язками і 

контактами” [129, с. 116]. Окрім виробничої ефективності, продуктивні 

характеристики працівника забезпечують отримання ним доходу, що й 

визначає багатство як особисте. 

А. Маршал у своєму дослідженні ґрунтовно проаналізував вплив знань 

та освіти на економічне зростання і фізичний стан людини. Здобуті у школі 

знання важливі не самі по собі, вони створюють “трамплін” для подальшого 

поступу. Загальна освіта привчає розум використовувати його кращі 

властивості у бізнесі, що значною мірою вплине і на підвищення культури 

індивіда. Технічна освіта залучає учнів до художньої майстерності та знань у 

сфері мистецтва, ознайомлює їх з методами дослідження, які можуть 
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знадобитися в окремих професіях [121, с. 285-286]. З огляду на це А. Маршал 

наполягав на запровадженні широкої системи стипендій, яка б давала змогу 

бідним, але обдарованим дітям здобувати найкращі теоретичні та практичні 

знання певної науки. 

Система освіти дає змогу виявити і розвинути підприємницький хист 

окремих індивідів, які становлять 5-6% населення країни. Й. Шумпетер у 

праці “Теорія економічного розвитку”, поділяючи визначення 

підприємництва Ж.-Б. Сея, називав підприємцями господарських суб’єктів, 

функцією яких є виконання нових комбінацій, які є його активним елементом 

[274, с. 171]. На думку ученого-економіста, підприємницька діяльність 

виявляється в ефективному використанні таких типів “нових комбінацій” 

[274, с. 159]: 

- виробництво нових благ або створення нової якості; 

- впровадження нових способів виробництва блага або комерційного 

використання наявних благ; 

- освоєння нових ринків збуту; 

- освоєння нових джерел отримання сировини; 

- здійснення відповідної реорганізації в галузі. 

У наступних працях Й. Шумпетера термін “нова комбінація” замінений 

на наукову категорію “інновація”. У вузькому розумінні інновація означає 

впровадження наукового відкриття чи технологічного винаходу, а в 

широкому – процедуру та засоби, за допомогою яких наукове відкриття 

реалізується в економічних нововведеннях. 

В основі інноваційної теорії Шумпетера є теза, що поширення інновацій 

супроводжується перетворенням економічної системи, зумовлюючи її 

перехід з одного стану в інший. “Процес економічного розвитку є 

уподібненням руху хвиль: початкова хвиля без перешкод виростає зі стану 

повної збалансованої рівноваги, а потім спадає, знову переходячи при цьому 

в рівноважний стан” [274, с. 50]. Впровадження нових продуктів і нових 

методів виробництва зумовлює постійні коливання кон’юнктури, 
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супроводжується залученням додаткових інвестицій в окремі галузі, змінює 

структуру економіки і зумовлює її зростання. Водночас нововведення 

стимулюють генерування нових знань і поширення науково-технічного 

прогресу, тобто розвиток сукупного інтелектуального капіталу. 

Більшість учених намагається розглядати окремі складові 

інтелектуального капіталу як чисту економіку, незалежно від політики, 

релігії, соціальної сфери тощо. Однак людина економічна може сформувати і 

розвинути свій людський капітал через соціальні зв’язки. У цьому контексті 

варто розглянути внесок у теорію інтелектуального капіталу представника 

інституційної школи М. Вебера, який вважав, що визначальними чинниками 

економічного розвитку є не тільки земля, праця й капітал, але й духовні, 

моральні, правові чинники. 

У праці “Протестантська етика і дух капіталізму” вчений відзначав 

вибіркову спорідненість між “протестантською етикою” і “духом 

капіталізму”. М. Вебер стверджував, що “протестантська етика не була 

причиною появи капіталізму як раціонально організованої економічної 

системи. Однак вона сприяла утвердженню у свідомості людей нових 

уявлень про професію, працю, дисципліну, які у подальшому визначили 

функціонування економічних інститутів” [30, с. 29]. Він вважав, що люди, які 

сповідують протестантизм, здатні чесно, добросовісно і сумлінно виконувати 

ту чи іншу роботу. Результат такого ставлення до праці – вищі показники 

економічного розвитку, зокрема ВВП, і значно менше соціальне 

розшарування в країні. 

Сьогодні людський інтелект є головною рушійною силою розвитку 

економіки і суспільства в цілому. У двадцяти розвинутих країнах, в яких 

працює 95% учених світу, подушний прибуток щорічно зростає на 200 дол. 

США. В країнах з низьким рівнем розвитку інтелектуального капіталу – 

всього на 10 дол. [266, с. 67]. Однак проблема дослідження інтелектуального 

капіталу полягає в тому, що окремі його складові (наприклад, інтелектуальні 

здібності) важко виміряти кількісно. 
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Є чимало досліджень природи і специфіки інтелекту, проте найбільш 

визнаною є концепція французького психолога А. Біне. Він запропонував 

кількісні методи оцінення інтелекту на підставі тестування. Під час 

тестування визначали вроджений рівень розумового розвитку індивіда, що 

детермінує його життєві та професійні успіхи. Для позначення кількісних 

характеристик інтелекту було введено поняття “коефіцієнт інтелекту” (“IQ”), 

який визначили як відношення розумового віку до хронологічного [164,         

с. 43]. Наприкінці ХХ ст. західні компанії почали широко застосовувати 

тестування для виявлення професійної придатності кандидатів на робочі 

місця. Однак не завжди претенденти з високим IQ у подальшому виявлялися 

добрими працівниками. Проблема виявилася в тому, що значний 

інтелектуальний потенціал працівники не уміли, а то й не бажали 

використовувати у своїй фаховій діяльності. 

Новий етап розвитку теорії інтелектуального капіталу можна пов’язати з 

виникненням концепцій, які характеризують майбутній розвиток цивілізації. 

Зокрема, у середині ХХ ст. представники нового інституціонального напряму 

(Д. Белл, Дж. К. Гелбрейт, У. Ростоу) розробили концептуальні основи теорії 

постіндустріального суспільства. Особливу увагу вчені зосереджували на 

технологічних аспектах виробництва, розподілу та обміну. 

Д. Белл у своїй праці “Наступаюче постіндустріальне суспільство. 

Досвід соціального прогнозування” акцентував на тому, що основою 

постіндустріального суспільства є інформація і знання. Знання – “це те, що 

об’єктивно відомо, це інтелектуальна власність, яка належить окремій особі 

або групі людей... Це знання оплачується на основі часу, затраченого на 

дослідження і виклад його результатів, і на основі витрат, пов’язаних з його 

поширенням і передачею під час навчання” [14, с. 238]. Д. Белл                                                       

виокремив характерні ознаки такого суспільства: 

1) центральна роль теоретичних знань як основи технологічних інновацій; 

2) створення нової інтелектуальної технології, яка дає змогу вирішити 

складні економічні, технічні та соціальні проблеми; 
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3) зростання класу носіїв знань: технічних спеціалістів і професіоналів; 

4) перехід від виробництва товарів до виробництва послуг; 

5) зміна характеру праці, яка базуватиметься на взаємодії між людьми; 

6) зростання ролі економічної теорії інформації. 

Отже, інтелектуальний капітал у формі знань людини стимулює 

прискорення технічного прогресу, інноваційного розвитку економіки, 

настання постіндустріального суспільства. 

У сучасних умовах роль новаторів, носіїв прогресу, на думку                

Дж. К. Гелбрейта, відіграють менеджери. У праці “Нове індустріальне 

суспільство” вчений зауважує, що в новому індустріальному суспільстві 

зростає роль людей, які володіють різноманітними технічними знаннями, 

професійним досвідом, здібностями, що забезпечують перехід “від капіталу 

до організованих знань” [44, с. 88-99]. Саме освіченість, досвід, кваліфікація, 

творчий підхід до вирішення завдань дають змогу працівникам отримувати 

високі доходи, навіть за відсутності в них фінансового капіталу. 

Концепція інформаційного суспільства сформувалася на початку 60-х 

років ХХ ст. завдяки працям Ф. Махлупа, Т. Умесао, Й. Масуди. Було 

проаналізовано інформацію і знання як вагомий стратегічний актив будь-

якого підприємства, джерело соціально-економічного прогресу. Зокрема,     

Ф. Махлуп у праці “Виробництво та розповсюдження знань у США” 

дослідив, що простежується прямо пропорційна залежність між рівнем 

витрат на “індустрію знань” (інвестиції в освіту, науку, науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські розробки, засоби комунікації тощо) і темпами 

економічного зростання [131, с. 417-422]. Однак розвиток інформаційного 

суспільства може мати як позитивні, так і негативні прояви. До позитивних 

проявів ми відносимо: закріплення пріоритету за інформаційними ресурсами; 

поширення інформаційної техніки та сучасних технологій, можливість 

вирішення інформаційної кризи; розширення доступу людини до 

інформаційних ресурсів. До негативних рис суспільства ми відносимо: 

зростання впливу засобів масової інформації на психофізичний стан людини; 
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наявність проблеми щодо забезпечення якості й достовірності інформації; 

маргіналізацію окремих категорій населення. 

Найважливішою особливістю інформаційного суспільства є те, що 

більша увага зосереджується не на традиційному для індустріального 

суспільства виробництві (видобуток і переробка сировини), а на наданні 

послуг. Наприклад, в європейських розвинених країнах 55% обороту засобів 

в інформаційній індустрії припадає на створення інформаційних продуктів і 

технологій, а 45% – на виробництво техніки. У галузі зв’язку цей розрив є 

значно більший: 80% становлять телекомунікаційні послуги, 20% – 

виробництво засобів комунікації [62, с. 126]. 

У дослідженнях постіндустріального суспільства вчені часто 

акцентують на зміні характеру праці, більшій її індивідуалізації. Про 

настання інформаційної ери (Третьої Хвилі) пише у своїй праці “Третя 

хвиля” А. Тофлер. У ній він зосереджує увагу на зростанні ролі 

висококваліфікованих працівників як капіталу фірми. Найбільшим попитом у 

такому суспільстві користуються “чоловіки і жінки, які вміють узяти на себе 

відповідальність, які розуміють, як їхня праця узгоджується з працею інших, 

які можуть упоратися навіть із більшими завданнями, які пристосовуються 

до швидких змін обставин і чутливо настроєні до людей, що працюють поруч 

із ними” [250, с. 340]. Такі фахівці самі обирають сферу економічної 

діяльності, контролюють свої інтелектуальні ресурси і постійно здобувають 

нові знання та удосконалюють професійні навички. 

Формування нової цивілізації зумовлене новими підходами до 

організації виробництва економічних благ. Український вчений                      

В. Вернадський стверджував, що результатом закономірного розвитку 

біосфери є настання ноосферно-космічної цивілізації. У праці “Наукова 

думка як планетне явище” він писав, що “біосфера перетворюється в 

ноосферу, яка створюється насамперед внаслідок зростання науки, наукового 

розуміння і заснованої на ній соціальної праці людини” [32, с. 37-39]. У 

ноосфері домінуючою стає творча, інтелектуальна праця, яка вимагає від 
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людини постійного оновлення знань і розвитку особистих рис (культури, 

відповідальності, компетентності, наполегливості, мобільності та ін.). 

Наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. зарубіжні вчені почали звертати 

більшу увагу не стільки на зростання ролі інформації, скільки на 

пріоритетність інтелектуальної діяльності та знань. З’явилося таке поняття, 

як інтелектуалізована економіка, яка ґрунтується на: 

1) наявності людського, технологічного, наукового, творчого та 

інноваційного потенціалів, достатніх для забезпечення інтелектуалізації 

праці; 

2) постійному зростанні кількості учасників інноваційного “ланцюга” і 

залученні до нього нових соціальних груп; 

3) формуванні та розвитку інституційної системи (її формальних і 

неформальних інститутів), яка орієнтується на науково-креативно-

інноваційний розвиток; 

4) створенні передумов для зростання попиту на інновації більшості 

господарюючих суб’єктів, фізичних осіб та Національної інноваційної 

системи [28, с. 133]. 

Суттєво збагатила теорію інтелектуального капіталу концепція 

людського капіталу, яка сформувалася у 60-х роках ХХ ст. завдяки працям     

Т. Шульца і Г. Беккера. Зокрема, Т. Шульц у праці “Інвестиції в людський 

капітал” розглядає позитивний вплив інвестиції в освіту на економічне 

зростання. Це дало змогу автору стверджувати, що освіта, навчання на 

робочому місці, зміцнення здоров’я і зростаючий запас економічної 

інформації приводять до розвитку знань і здібностей, що формує людський 

капітал індивіда [303, с. 64-65]. 

Г. Беккер у праці “Людський капітал: теоретичний та емпіричний аналіз” 

розглядає людський капітал як суму успадкованого капіталу (природних 

здібностей) і капіталу, набутого шляхом інвестицій у “навчання, підготовку 

на виробництві, медичну допомогу, міграцію і пошук інформації про ціни та 

доходи” [281, с. 11]. Вчені довели, що інвестування в освіту забезпечують 
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здобуття індивідами нових знань, вмінь і навичок, які в майбутньому 

впливають на їхню продуктивність праці, а тому впливають на зростання 

їхніх доходів. 

Вагомий внесок у подальший розвиток концепції людського капіталу 

зробили теоретичні моделі ендогенного зростання Р. Солоу, Р. Лукаса,          

П. Ромера та інших економістів [64, с. 125]. Модель Солоу ґрунтується на 

відомій виробничій функції, яка залежить від традиційних факторів 

виробництва – капіталу і праці. Залишок, який було названо на честь автора, 

визначає внесок науково-технічного прогресу і людського капіталу у 

підвищення продуктивності інших чинників [304, с. 312-320]. Т. Шульц у 

своїх дослідженнях обґрунтував, що значна частина “залишку Солоу” 

зумовлена інвестиціями в людський капітал, зокрема в освіту. 

Модель Лукаса також використовує стандартну виробничу функцію, на 

підставі якої визначають залежність між обсягом випуску, рівнем людського 

капіталу працівника і середнім рівнем людського капіталу в цілому по 

економіці. Ця модель дала змогу виявити вплив екстерналій (зовнішніх 

ефектів) на те, що збільшення сукупного людського капіталу в суспільстві 

впливає на збільшення продуктивності праці окремих працівників. 

Модель Ромера розглядає людський капітал як джерело створення нових 

досліджень та конструкторських розробок, які можуть створювати інновації. 

Модель ендогенного зростання складається з трьох секторів – 

дослідницького, проміжного та виробництва кінцевої продукції. Людський 

капітал розподіляється між дослідницьким сектором і сектором виробництва 

кінцевої продукції. Детальний опис цієї моделі наведено в праці [64, с. 128-

133]. 

З розглянутих моделей можна зробити висновок, що широке 

використання людського капіталу забезпечує збільшення виробництва 

економічних благ. Емпіричні дослідження показують, що підвищення рівня 

освіти на 10% забезпечує зростання продуктивності на 8,6%, тоді як за 

аналогічного збільшення акціонерного капіталу – лише на 3-4% [152, с. 110]. 
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Загалом суспільну ефективність можна визначити як відношення 

результатів виробництва (продукції) до витрат факторів виробництва. У 

минулому більшу увагу зосереджували на здійсненні певних заходів щодо 

зниження витрат. Сьогодні акценти зміщуються до забезпечення якості 

продукції, виробництва наукомісткої продукції та інших нематеріальних 

благ, де інтенсивно використовуються інтелект і досягнення у науковій 

галузі. Підтвердженням цього слугують економічні досягнення країн Європи 

та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Саме завдяки збільшенню інвестицій 

в освіту і науку вони є лідерами у відповідних рейтингах соціально-

економічного розвитку. 

Останніми роками з’явилися альтернативні концепції людському 

капіталу, представники яких заперечують безпосередній вплив знань, умінь, 

освіти, професійного досвіду на заробітки людини. Адже трапляються 

випадки, зокрема в країнах пострадянського простору, коли доходи людини 

визначаються знайомствами, родинними стосунками людини тощо. 

Зважаючи на це, розглядаючи теорію інтелектуального капіталу, слід брати 

до уваги значення соціального капіталу для розвитку суспільства. Економіст 

Р. Патнем вважає, що соціальний капітал пов’язаний з такими елементами 

суспільної організації, як соціальні мережі, соціальні норми і довіра, які 

створюють сприятливі умови для координації та кооперації з метою 

отримання взаємної вигоди. Соціальний капітал збільшує віддачу від 

інвестування у капітал фізичний і людський [80, с. 27]. 

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що цивілізаційний 

процес економічного розвитку супроводжувався зміною поглядів на 

пріоритетність основних чинників виробництва. Якщо в доіндустріальному 

суспільстві таким чинником була земля, в індустріальному – капітал, то в 

постіндустріальному – знання людини, її інтелектуальні здібності, тобто 

інтелектуальний капітал. У новому суспільстві формується так звана 

індустрія знань, яка, як вважає Ф. Махлуп, охоплює: 1) освіту (освітні 

заклади, самоосвіта, церква та ін.); 2) систему науково-дослідних і 
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конструкторських робіт; 3) засоби інформації та комунікації (преса, 

телебачення, радіо, кіно, телефонний і мобільний зв’язок, мережа Інтернет 

тощо); 4) інформаційні машини і механізми (комп’ютери, друкарські машини 

та ін.); 5) різні консультаційні служби, звітність, опрацювання і передавання 

знань [131]. Понад 90% вчених та інженерів, що їх підготувало людство, – 

наші сучасники [2, с. 175]. 

За оцінками зарубіжних економістів, у “знаннєвомістких” галузях 

сфери послуг, де найбільше використовується інтелектуальний капітал, 

простежуються найвищі темпи зростання зайнятості й валового прибутку. 

Так, починаючи з 80-х років і до кінця минулого століття, у США об’єм 

валового продукту в обробній промисловості щорічно зростає в середньому 

на 4% [82, с. 68]. Починаючи з 2008 р., темпи зростання ВВП США 

уповільнилися, проте після подолання наслідків глобальної кризи тенденції 

зростання поновилися. Зокрема, у 2016 р. спостерігалося зростання ВВП на 

1,6%, що у абсолютних цифрах склало 18,86 трильйона дол. США, а станом 

на І півріччя 2017 р. зростання ВВП США склало 2,6%, що є найкращим 

показником, починаючи з 2015 р., в основному завдяки збільшенню 

споживчих витрат, зростанню інвестицій суб’єктів господарювання у 

обладнання на 8,2% та витрат на розробку надр на 116,7%. На сьогодні у 

сфері традиційних послуг (ремонтні роботи, готельні послуги, побутові та 

соціальні послуги) загальне зростання порівняно з 2010 р. становило 42%, у 

бізнес-послугах, охороні здоров’я і освіті – приблизно 80%, а обсяги 

виробництва інформації, надання юридичних послуг, послуг в шоу-бізнесі та 

індустрії розваг зросли у 2,2 раза [309].     

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій охоплює 

щоразу нові сфери життя людини, сприяє глобалізації економіки і зростанню 

конкуренції. Водночас він створює передумови для формування і 

нагромадження інтелектуального капіталу суспільства: “інформаційні 

технології, що революційні за своєю суттю, є всього лише складовою 

частиною, технологічною основою революції у ширшому плані – Ери 
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Інтелекту. Адже могутність сучасної країни передусім починає визначатися 

кількістю і якістю плодів національного розуму” [128]. 

Інформаційно-комунікаційні технології є одночасно і засобом, і 

продуктом інтелектуального капіталу. За допомогою сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій людина може збирати, опрацьовувати, 

поширювати і зберігати значний обсяг інформації. Згодом використання 

інформації для генерування знань забезпечує нагромадження людського 

капіталу. Поширення у світі інформаційно-комунікаційних технологій 

сприяло тому, що за останні 30 років отримано 90% усієї кількості знань, 

якими володіє людство на початку ХХІ століття [102, с. 5]. Водночас завдяки 

інформаційно-комунікаційним технологіям розвиваються нові форми 

взаємодії суб’єктів господарювання на ринку праці, створюються віртуальні 

компанії, електронний бізнес, з’являються інноваційні форми зайнятості, 

змінюються характер і географічні обмеження праці, зростає торгівля 

послугами тощо [8, с.25]. 

Широке використання інтернет-технологій дало змогу поширити 

дистанційне навчання, в реальному режимі часу об’єднувати людей для 

вирішення певних завдань, зокрема розробляти наукові проекти та ін. За 

результатами досліджень McKinsey, яке проводилося для 13 країн, що 

створюють 70% світового ВВП, Інтернет становить 3,4% від їхнього ВВП. 

Для таких розвинених країн, як Швеція і Великобританія, цей показник 

найвищий і дорівнює 6% від ВВП; 75% впливу Інтернету припадає на 

традиційні види промисловості, а не на сектор інформаційно-комунікаційних 

технологій [212]. 

У 2000 р. була прийнята Окінавська Хартія глобального інформаційного 

суспільства, а 2003 р. – Декларація Всесвітнього саміту з питань 

інформаційного суспільства, якими закріплювалося право людини мати 

доступ до Інтернету, забезпечувалася можливість вільного пошуку, 

отримання та розповсюдження інформації. В Окінавській Хартії зазначено, 

що інформаційна революція стрімко перетворюється на рушійну силу 
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світової економіки, а переваги інформаційного суспільства мають стати 

надбанням усіх людей світу. 

З огляду на це важливого значення для кожної європейської країни 

набули загрози становлення глобального інформаційного суспільства, які 

виокремлені у Хартії [151]: 

1. Міжнародний розрив в галузі інформації та знань. 

2. Інформаційні зловживання, які загрожують цілісності мережі, та 

комп’ютерна злочинність. 

3. Загроза захисту авторського права та права на інтелектуальну 

власність. 

4. Загроза технологічних можливостей окремих регіонів та країн. 

5. Загроза безпеці інформаційних систем. 

6. Різниця у володінні інформаційними навичками окремих людей. 

Як зазначається в Хартії, завдання усіх суб’єктів міжнародної спільноти 

та окремої людини полягає не тільки у стимулюванні та сприянні переходу 

до інформаційного суспільства, а також у повній реалізації його економічних, 

соціальних та культурних переваг. 

Для досягнення цих завдань, а також для управління вищезазначеними 

загрозами дана Хартія передбачає такі напрями європейської політики 

інформаційної безпеки: 

1. Проведення економічних та структурних реформ з метою створення 

відкритості, ефективності, конкуренції та використання нововведень. 

2. Розробка інформаційних мереж, які забезпечують швидкий, надійний, 

безпечний та економічний доступ за допомогою конкурентних ринкових 

умов та відповідних нововведень до мережевих технологій, їх 

обслуговування та використання. 

3. Розвиток людських ресурсів, здатних відповідати вимогам століття 

інформації, шляхом освіти та навчання протягом життя та задоволення 

попиту на спеціалістів у галузі ІКТ в усіх сферах економіки. 

4. Активне використання ІКТ в державному секторі реального часу 
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послуг, необхідних для збільшення рівня доступності влади для усіх 

громадян. 

5. Ефективне партнерство між державним та приватним сектором в 

сфері використання інформаційних технологій [151]. 

Отже, теорія інтелектуального капіталу є закономірним результатом 

генезису світової і вітчизняної економічної думки. Видатні учені різних 

економічних шкіл намагалися охарактеризувати окремі складові 

інтелектуального капіталу, виявити їхній вплив на соціально-економічний 

розвиток суспільства. Однак ще немає єдиної методики для кількісного 

визначення величини індивідуального чи сукупного інтелектуального 

капіталу. Різні підходи до вирішення цього питання ми розглянемо у 

наступному підрозділі. 

 

1.3. Економічний інструментарій дослідження 

інтелектуального капіталу 

 

На початку ХХІ століття широке використання інтелектуального 

капіталу для створення нових технологій і промислових нововведень сприяє 

економічному зростанню і підвищенню добробуту населення. 

Інтелектуальний капітал, будучи основним економічним ресурсом, суттєво 

впливає на формування ринкової ціни фірми. Адже сьогодні основними 

економічними чинниками є інформація і знання людини, які важко кількісно 

проаналізувати. 

Ми систематизуємо різні підходи до оцінювання інтелектуального 

капіталу як на мікро-, так і на макрорівнях. 

Інтелектуальний капітал виявляється у формі нематеріальних активів 

компаній, тобто знань її співробітників (human capital) та організаційної 

структури (structural capital) [288, с. 11]. Людський капітал охоплює ту 

частину населення, яка свої знання, здібності, навички, досвід тощо активно 

залучає до господарської діяльності, впливаючи на вартісну величину 
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продукції. Е. Денісон акцентував, що “прогрес знань”, а також ефект 

масштабу є головними чинниками розвитку виробництва [58, с. 519]. 

Проблема в тому, що сьогодні немає загальноприйнятої методики для 

визначення його величини. Зважаючи на це, неможливо об’єктивно 

визначити вартість новоствореної продукції. Суб’єктивізм цінових оцінок 

зуміли пояснити представники класичної політекономії А. Маршал і              

М. Туган-Барановський на підставі синтезу теорії трудової вартості, теорії 

чинників виробництва та маржиналізму. 

Ціна на людський капітал формується на ринку праці під впливом 

попиту і пропозиції. Чим вищий рівень людського капіталу, тим вища його 

ціна і навпаки. Однак постає запитання, як виміряти цей рівень? Адже 

внаслідок своєї “нематеріальності” людський капітал не є власністю фірми 

і не фіксується у фінансовій звітності як одна зі статей активів. 

Для визначення ціни людського капіталу як складової інтелектуального 

капіталу М. Крітський виокремив такі функціональні форми людського 

капіталу: виробничий, споживчий та інтелектуальний. Їх вчений пов’язав з 

наявністю трьох типів взаємодії виробництва і споживання в структурі 

сучасного суспільства, опосередкованих рухом предметів, споживчих послуг 

та інформації. Для нашого дослідження вагоме значення має інтелектуальний 

людський капітал, який є результатом відособлення інтелектуально-

інформаційних функцій виробничого людського капіталу. 

Як і у випадку інших форм капіталу, наприклад фізичного, рух 

інтелектуального людського капіталу забезпечує отримання додаткового 

доходу у формі відсотка. Цей відсоток є ірраціональною ціною 

інтелектуального людського капіталу. 

Додатковий дохід, який отримує користувач інтелектуального 

людського капіталу, складається з двох частин: відсотка і підприємницького 

доходу користувача. У розгорнутому вигляді ціну інтелектуального 

людського капіталу можна записати як дисконт [210, с. 106]: 

,      (1.1) 
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де  – вартість життя суб’єкта інтелектуального людського капіталу; 

 – річна норма відсотка на інтелектуальний людський капітал; 

 – кількість років, протягом яких реалізуються певні нововведення, 

здібності. 

Розвиток науково-технічного прогресу, подальша інтелектуалізація 

виробництва, зростання інтенсивності поширення інформації призводять до 

зниження норми відсотка на інтелектуальний людський капітал. Унаслідок 

цього знижується його ціна. Це, на перший погляд, суперечить положенню 

концепції людського капіталу, тому що з часом економічна цінність запасу 

знань повинна не зменшуватися, а, навпаки, зростати. Однак за 

вищенаведеною формулою визначають інтелектуальний людський капітал, 

який продукує нові знання, деякі з яких дуже чутливі до чинника часу, тобто 

мають властивість знецінюватися. 

На нашу думку, запропонована методика визначення ціни людського 

капіталу має більше теоретичне значення, оскільки наведені показники в 

загальному характеризують людський капітал, не виокремлюючи передусім 

інвестування в освіту чи науку. 

У першому підрозділі нашого дисертаційного дослідження ми 

виокремили й охарактеризували індивідуальний (персоніфікований) 

інтелектуальний капітал. Проаналізуємо, як ціна на даний різновид капіталу 

залежить від інвестицій в освіту. Для цього розглянемо два типи людського 

капіталу: 

1) звичайний (простий) людський капітал. Є сукупністю сформованих і 

розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис та 

мотивацій індивідів, які завдяки використанню в економічній діяльності 

сприяють зростанню продуктивності праці, зростанню доходів (заробітків) 

свого власника та національного доходу [52, с. 16]; 

2) інноваційний людський капітал. Здатний використовувати 

нагромаджені знання та інноваційні ідеї для створення об’єктів 

інтелектуальної власності. 
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Як вважають вітчизняні економісти [122, с. 44], соціально-економічною 

основою інноваційного розвитку економіки України є: високий рівень освіти 

та професійної підготовки населення, формування у нього творчих, 

креативних здібностей; розвиток теоретичної і прикладної науки та 

забезпечення впроваджень її досягнень у виробництво. На нашу думку, 

забезпечення цих передумов є основою для нагромадження у суспільстві 

інноваційного людського капіталу. 

Ціну персоніфікованого інтелектуального капіталу ( ) ми розглянемо 

як суму цін звичайного людського капіталу ( ) та інноваційного 

людського капіталу ( ): 

 =  + .     (1.2) 

У подальших міркуваннях беремо до уваги таке: 1) додатковий дохід від 

інвестицій в людський капітал в основному формує ціну звичайного 

людського капіталу; 2) заробітна плата становить вагому частку у структурі 

доходів населення України; 3) ціна інтелектуального людського капіталу 

формується як відсоток від створених і застосованих в економічній 

діяльності об’єктів інтелектуальної власності. На підставі цих міркувань ціна 

персоніфікованого інтелектуального капіталу: 

,      (1.3) 

де  – заробітна плата людини, яка не має спеціальної чи вищої освіти; 

 – обсяг інвестицій, які здійснюються упродовж n років; 

 – поточна норма віддачі від інвестицій в освіту; 

 – відсоток від застосування в економічній діяльності об’єктів 

інтелектуальної власності, створених інтелектуальним людським капіталом. 

Формула 1.3 дає змогу теоретично обґрунтувати вплив інвестицій в 

освіту на формування ціни індивідуального інтелектуального капіталу. На 

практиці її реалізувати проблематично, зважаючи на те, що в Україні немає 

необхідної статистичної інформації, наприклад інформації про приватні 

інвестиції людини в освіту. З огляду на це сьогодні ще не створено 

відповідної методики для дослідження механізму ціноутворення 



75 
 
інтелектуального капіталу, яка б кількісно враховувала людський капітал. 

Проте сьогодні є велика кількість наукових напрацювань щодо 

ціноутворення інтелектуальних продуктів на мікрорівні. На думку 

вітчизняних економістів, ціна інтелектуальних продуктів є економічною 

формою реалізації інтелектуальної власності на ринку науково-технічних 

розробок та інформації, який є складовою національного ринку [106, с. 44]. 

Тобто аналіз здійснюється з взяттям до уваги другого елемента 

інтелектуального капіталу – структурного капіталу, який охоплює 

організаційну структуру підприємства чи фірми, організаційну культуру, 

об’єкти інтелектуальної власності. Структурний капітал є власністю 

компанії, тому є об’єктом купівлі-продажу. Вартість його елементів можна 

відобразити як нематеріальні активи відповідних статей балансу. 

Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає закріплені 

законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, 

науковій, літературній і художній галузях. Інтелектуальна діяльність як 

творча діяльність – це цілеспрямована розумова робота людини, результатом 

якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, 

унікальністю [163, c. 56-57]. 

З переходом національної економіки від планової до ринкової різко 

змінилося ставлення до інтелектуального капіталу загалом і до 

інтелектуальної власності зокрема. За часів командно-адміністративної 

економіки в Україні був відсутній ринок інтелектуальної власності. 

Оцінення інтелектуальних продуктів здебільшого зводилося до визначення 

економічної ефективності об’єктів інтелектуальної власності. Його 

проводили з метою купівлі чи продажу ліцензій за кордоном. Розрахунки 

охоплювали тільки окремі види об’єктів інтелектуальної власності, 

переважно ті, що стосувалися патентів і ліцензій на винаходи і ноу-хау. 

Окрім цього, якщо за часів СРСР виняткове право на об’єкти 

інтелектуальної власності належало державі, то за часів незалежності 

України вони стали належати згідно з Конституцією України їхнім 
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творцям чи авторам. 

Зважаючи на поширення приватизаційних процесів в економіці 

України, купівлю і продаж підприємств, створення спільних підприємств, 

інвестування в інноваційні об’єкти тощо, актуальною стала проблема 

оцінювання інтелектуального капіталу. Виникла нагальна потреба 

вартісного оцінення прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, 

товарні знаки, промислові зразки та ін.) з огляду на внесення їх у 

статутний фонд новостворених підприємств для визначення розміру 

винагороди їхнім творцям чи авторам, а також особам, які їх 

впроваджують. Щодо об’єктів науково-технічної сфери, то їх приватизація 

повинна охоплювати як об’єкти інтелектуальної власності, так і 

нематеріальні активи, які використовують у господарській діяльності з 

метою отримання прибутку. 

Формування національного ринку інтелектуальної власності вимагає 

оцінення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Його потреба 

зумовлена ще й тим, що з 2001 року Україна перейшла на міжнародну 

систему бухгалтерського обліку. У Положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку 8 “Нематеріальні активи” [167] зазначено, що права на знаки для 

товарів і послуг, права на об’єкти промислової власності, авторські і 

суміжні права, а також гудвіл – це нематеріальні активи, які підлягають 

оцінюванню і внесенню у бухгалтерський облік. Вартість нематеріальних 

активів підприємства чи фірми залежить від галузі виробництва і в 

окремих випадках може досягати 30-50% від вартості основних фондів 

[110, с. 271]. Проте сьогодні немає відповідних нормативних актів 

(положення, стандарти, методики), які б чітко визначали процес 

оцінювання майнового права на об’єкти інтелектуальної власності. 

Відповідно до чинного законодавства до об’єктів оцінки прав 

інтелектуальної власності відносять: права промислової власності, які 

охороняються патентами та свідоцтвами; права ноу-хау, які підтверджено 

документами підприємства (організації); права, які охороняються 
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ліцензійними, авторськими чи іншими договорами на придбання об’єктів 

інтелектуальної власності, укладеними в порядку, визначеному чинним 

законодавством; об’єкти авторського права і суміжних прав; 

конструкторська, технологічна, проектна, економічна, юридична, інша 

документація, призначена для використання у виробництві та реалізації 

товарів та послуг; інші результати науково-дослідних, дослідно-

конструкторських, проектних і виробничих робіт. 

Оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 

передбачає: 1) забезпечення розрахунків вартості різних видів об’єктів 

інтелектуальної власності, які надходять на український та міжнародний 

ринки інтелектуальної власності у вигляді товарів чи використовуються 

господарюючими суб’єктами у різноманітних економічних ситуаціях;         

2) необхідність системного підходу до оцінення об’єктів інтелектуальної 

власності та умов їх використання з врахуванням принципів і специфіки 

їхнього ціноутворення. 

Вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності оцінюють на 

підставі письмового договору між оцінювачем і замовником або рішення 

суду. Здійснюється обстеження матеріальних носіїв, що містять 

інформацію про об’єкти інтелектуальної власності (відповідну 

документацію, схеми, дискети та інші матеріальні носії). Ідентифікація 

прав на об’єкти інтелектуальної власності передбачає перевірку 

документів, що підтверджують законність майнових прав, зокрема: 

- охоронні документи (патенти, свідоцтва); 

- ліцензійні договори на передачу права на використання об’єктів 

інтелектуальної власності (патентні та безпатентні ліцензії); 

- договори про відступання прав; 

- установчі договори про передачу майнових прав до статутних 

капіталів підприємств; 

- договори замовлення (фінансування) на створення об’єктів 

інтелектуальної власності сторонніми організаціями із закріпленням за 
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підприємством прав на нього; 

- замовлення на створення об’єктів інтелектуальної власності на 

підприємстві у порядку службового завдання, контракти або авторські 

договори між підприємством і розробниками об’єктів інтелектуальної 

власності; 

- акти прийому-передачі за безоплатної передачі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

- рішення органів державної влади, ухвалені щодо об’єктів 

інтелектуальної власності у разі реорганізації, банкрутства, приватизації 

підприємства тощо [110, с. 266]. 

Оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 

ґрунтується також на технічних, споживчих, експлуатаційних, екологічних 

та економічних показниках продукту, що виготовлений за допомогою 

об’єктів інтелектуальної власності. 

Зауважимо, що сьогодні є велика кількість наукових досліджень, в 

яких розроблені різні методики і рекомендації для оцінення вартості прав 

на об’єкти інтелектуальної власності і нематеріальні активи, створені на їх 

основі. Переважно вони дають змогу виявити непрямий вплив 

інтелектуальної власності на кінцевий продукт. З огляду на це деякі 

економісти [24, с. 29-40; 103, с. 21-24; 139; 140] акцентують на відсутності 

системного аналізу більшості даних, які б дали змогу здійснити 

необхідний комплекс робіт щодо оцінювання вартості прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Дослідження процесу перетворення об’єктів інтелектуальної власності 

в товар дало змогу виокремити низку властивих їм характеристик і ознак. 

Для їх опису використовували такі економічні терміни, як ціна, витрати, 

ринкова вартість, ефективність, собівартість та ін. Проаналізувавши їх, ми 

розробили схему порівняльної характеристики основних методів оцінення 

вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності (рис. 1.4). 

Схема на рис. 1.6 містить основні методики, які застосовують для 
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оцінення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема: 

1) затратний (інвестиційний) метод, який базується на врахуванні усіх 

витрат, які здійснюються у процесі створення, придбання та використання 

об’єктів інтелектуальної власності; 

2) аналоговий метод, який передбачає порівняння ринкової вартості 

близьких за ефективністю вартості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності і враховує відповідні статистичні дані про ціни на аналогічну 

продукцію, якщо такі наявні; 

3) метод за доходом (фінансовий), що ґрунтується на майбутній 

прибутковості інтелектуального продукту з врахуванням функціональних 

властивостей об’єктів інтелектуальної власності. 

 

 

Рис. 1.6. Методи оцінення вартості прав 

на об’єкти інтелектуальної власності 
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Кожен із зазначених методів має свої переваги та недоліки. Зважаючи на 

це, єдиної загальновизнаної методики на сьогодні назвати не можна. 

Обчислена ціна інтелектуального продукту за однією з них може слугувати 

лише основою для визначення його кінцевої ціни. Проте їх широко 

використовують для оцінення нерухомого майна за кордоном, їх враховували 

під час розроблення вітчизняного законодавства щодо оцінення нерухомості 

в Україні. З огляду на це слід ґрунтовніше проаналізувати кожен метод. 

Затратний метод ґрунтується на припущенні, що покупець, володіючи 

необхідною інформацією, не заплатить за відповідний товар більше, ніж 

вартість аналогічного об’єкта в складі нематеріальних активів, який має ту 

ж корисність.  

Затратний метод здебільшого застосовують для оцінювання 

нематеріальних активів, що не беруть участь у формуванні майбутніх 

доходів, які мають переважно соціальне значення або використовуються у 

програмах оборони чи безпеки національної економіки (космічна галузь, 

ядерна енергетика тощо). Для застосування цього методу необхідно, по-

перше, брати до уваги всі фактичні витрати, пов’язані зі створенням, 

придбанням чи введенням в дію об’єктів інтелектуальної власності. По-

друге, скоригувати витрати на величину індексу цін, які наявні на момент 

проведення оцінювання. По-третє, визначити величину амортизації 

об’єктів інтелектуальної власності. І останнє – обчислити різницю між 

скоригованою величиною витрат і нарахованою амортизацією, внаслідок 

чого отримаємо вартість об’єктів інтелектуальної власності. Чим більше у 

підрахунку враховано затрат, тим точнішим є результат оцінювання. 

Мінімальну вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності (Wmin) 

обчислюють за такою формулою [87, с. 278]: 

utt
n

tc KaWKW
kt

tt



min ,    (1.4) 

де Wt – сумарні витрати власника прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 



81 
 

t – розрахунковий період, роки; 

tn – початковий рік розрахункового періоду; 

tk – кінцевий рік розрахункового періоду; 

at – коефіцієнт зведення різних за часом вартісних оцінок упродовж 

розрахункового періоду; 

Kut – коефіцієнт індексації різних за часом вартісних оцінок з 

доведенням їх до кінцевого року періоду оцінення; 

Кс – коефіцієнт морального старіння (амортизації) об’єктів 

інтелектуальної власності до кінцевого періоду оцінення. 

Коефіцієнти Кс і at можна розрахувати за такими формулами: 

Кс = 1 - ,     (1.5) 

де Tf – фактичний термін дії ексклюзивних прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

Tn – номінальний термін дії ексклюзивних прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

at = (1 + Enorm)tk - t
,     (1.6) 

де Enorm – норматив ефективності капіталовкладень. 

Якщо необхідно оцінити об’єкти інтелектуальної власності за певний 

проміжок часу, тоді використовують таку формулу [87, с. 279]: 
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p
utttc

tt tt
KaWKW

0
min ,    (1.7) 

де tp – рік розрахунку; 

t0 – рік початку розробки. 

Перевагами цього методу є можливість використовувати 

бухгалтерську звітність, що забезпечує точність і об’єктивність 

розрахунку ціни об’єктів інтелектуальної власності, а також нормативно-

правова урегульованість. Недолік затратного методу – неможливість 

врахувати прибуток від комерціалізації, а також неможливість 

відобразити успіхи підприємства на ринку, яке використовує об’єкти 

інтелектуальної власності. 
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Аналоговий метод оцінювання вартості прав на об’єкти 

інтелектуальної власності ґрунтується на порівняльному аналізі продажів. 

Незважаючи на простоту аналізу, використання цього підходу пов’язане з 

певними труднощами. Передусім це зумовлено індивідуальними 

особливостями об’єктів інтелектуальної власності, різноманітністю шляхів 

їх комерціалізації, а також конфіденційністю укладених комерційних 

угод. Зважаючи на це, переважно використовують такі способи 

застосування даного методу. По-перше, на підставі систематизації 

інформації щодо умов укладення ліцензійних угод на передачу прав на ці 

об’єкти на світовому та вітчизняному ринках за галузевим принципом 

формується база даних. На її підставі визначають параметри, які 

використовують для порівняння комерціалізованих об’єктів 

інтелектуальної власності з їхніми аналогами, що слугують базою для 

визначення їхньої ціни. По-друге, цей метод можна застосовувати для 

визначення ринкової ціни товарів, які виробляють з використанням 

об’єктів інтелектуальної власності. Порівняння здійснюють на підставі 

аналізу і зіставлення комерційних умов і технічного рівня об’єктів 

інтелектуальної власності, які оцінюються, з існуючими аналогами. 

Зауважимо, що застосування аналогового методу дає змогу визначити 

такі економічні показники, як ринкова вартість та ліквідаційна вартість. 

Проте, як і в попередньому випадку, цей метод має певні переваги (зважає 

на кон’юнктуру ринку, відображає відносини між покупцями та 

продавцями) і недоліки (складність в отриманні інформації, неврахування 

майбутніх вигод). 

Метод за доходом (фінансовий) базується на визнанні того, що 

суб’єкти господарювання вкладатимуть кошти в придбання того чи іншого 

об’єкта інтелектуальної власності тільки в тому випадку, коли дохід, який 

вони отримують, перевищуватиме дохід, який би вони отримували будь-

яким іншим способом. У цьому випадку визначається теперішня вартість 

досліджуваного об’єкта на майбутні періоди відтворення зазначеного 
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об’єкта. 

Використання методики оцінювання за доходом дає змогу визначати 

частку участі кожного об’єкта інтелектуальної власності в загальному 

прибутку підприємства. Для реалізації цього завдання застосовують різні 

методи, головними з яких є методи дисконтування та капіталізації. 

Оцінення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності за 

фінансовим методом ґрунтується на математичному апараті, який 

викладено у праці Дж. Фрідмана і Н. Ордуея “Аналіз і оцінка нерухомості, 

що приносить дохід” [262]. Однак його застосування вимагає уточнення: 

вартість об’єкта інтелектуальної власності ототожнюється з капіталом, 

який внаслідок використання цього активу спроможний створювати 

надлишкову додаткову вартість. Обернене формулювання дає змогу 

визначити в грошовому еквіваленті вартість прав на об’єкти 

інтелектуальної власності за відомим додатковим прибутком. Для 

реалізації цього завдання розглянемо насамперед метод дисконтування, 

який враховує, що вартість сьогоднішніх грошей у майбутньому має 

властивість зменшуватися. 

Теперішню вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності (PV) 

обчислюють за формулою 

,     (1.8) 

де Ct – надлишкова додаткова вартість за розрахунковий період, грн; 

Pt – чинник поточної вартості; 

t – розрахунковий період, роки. 

Параметр Pt можна обчислити за такою формулою: 

tt r
P

)1(
1


 ,     (1.9) 

де r – коефіцієнт дисконтування. 

Поточну вартість нематеріального активу визначають як відношення 

сумарних грошових потоків майбутніх періодів (прибутків чи надлишкової 

додаткової вартості) до коефіцієнта дисконтування. Ставка дисконтування 
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на ризиковані вкладення капіталу мінімальна, а на ризикові, які пов’язані з 

нестабільністю і суперечностями, які властиві виробничим процесам, – 

максимальна. 

Інший метод, на якому ґрунтується дохідний підхід, – капіталізація. 

Капіталізацію в нашому випадку розглядатимемо як переведення прибутку 

від використання деякого майна на його вартість. 

Застосування методу капіталізації для оцінення вартості прав на 

об’єкти інтелектуальної власності передбачає врахування середнього 

значення надлишкової додаткової вартості за період до трьох років, 

амортизації основних активів та інших показників. Щоб визначити пряму 

капіталізацію, використовують таку формулу [87, с. 277]: 

,     (1.10) 

де Ck – коефіцієнт капіталізації. 

Метод капіталізації більше застосовують для підприємств зі 

стабільними і прогнозованими майбутніми грошовими потоками від 

використання об’єктів інтелектуальної власності. Він також дає об’єктивні 

результати у тих випадках, коли об’єкти інтелектуальної власності 

використовують у власному виробництві, в інвестиційному процесі, тобто 

коли дані об’єкти не пов’язані з реалізацією продукції. Зумовлено це тим, 

що ставки рефінансування Національного банку України не відображають 

ризики, пов’язані з державними зобов’язаннями. 

У такому контексті варто розглянути метод “роялті” [150, c. 5-9], який 

широко застосовують у міжнародній практиці під час продажу ліцензій. 

Економіст П. Крайнєв розглядає цей метод як комбінований, який 

враховує методи продажів і доходу [110, с. 282]. Грошові потоки роялті він 

пропонує визначати за формулою 

,    (1.11) 

де PVR – поточна вартість грошових потоків роялті; 

 – прогнозовані грошові потоки роялті; 
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Pt – розрахункова ціна одиниці продукції за ліцензією; 

Vt – щорічний обсяг виробництва продукції за ліцензією; 

Rt – розрахункова ставка роялті; 

i – ставка дисконту; 

t – час (період). 

Ставку роялті обчислюють за такою формулою: 

lic

lic

P
profR  ,     (1.12) 

де R – роялті; 

Proflic – прибуток ліцензіара; 

Plic – ціна виготовленої та реалізованої продукції за ліцензією. 

Недоліки цього методу: 1) із запропонованих формул незрозуміло, 

який різновид рентабельності (рентабельність продукції чи рентабельність 

виробництва) використовував О. Новосельцев для обчислення роялті;        

2) під час розрахунків використовують середньогалузеві показники 

прибутковості, коли об’єкти інтелектуальної власності створюють 

прибуток, який перевищує ці показники. 

Метод оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 

за доходом, як і інші проаналізовані методи, має свої переваги і недоліки. 

Розрахована за допомогою одного з методів ціна слугує основою для 

формування кінцевої ціни інтелектуального продукту. 

Відомо, що ціна на товар формується під дією законів попиту і 

пропозиції. Щоб з’ясувати особливості ціноутворення на об’єкти 

інтелектуальної власності, розглянемо рис. 1.7, де Р – ціна одиниці продукції; 

Q – обсяг випуску (кількість); D – крива попиту; S – крива пропозиції. 

Ціна на товари масового виробництва залежить від кількості і ціни 

товарів, які купують, а також від кількості запропонованих на ринку товарів. 

Пропозиція на інтелектуальні продукти абсолютно нееластична, зважаючи на 

їх неповторність та унікальність (рис. 1.8). 
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Рис. 1.7. Рівноважна ціна на товар масового виробництва 

 

 
Рис.1.8. Ціноутворення на ринку інтелектуальних продуктів 

за абсолютно нееластичної пропозиції 
 

Попит на цей продукт має також свої особливості. По-перше, купувати 

його будуть ті суб’єкти господарювання, які технічно і технологічно готові 

впроваджувати об’єкт інтелектуальної власності у виробництво. По-друге, 

попит на інтелектуальний продукт може визначатися особистими рисами 

покупців, особливо, що стосується літературних і художніх тощо. По-третє, 

спрацьовує також фінансовий чинник, адже на одиничні інтелектуальні 

продукти здебільшого встановлюються монопольні ціни, які можуть 

визначатися ім’ям автора, брендом та ін. Отже, у випадку інтелектуального 
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виробництва кількість покупців, які бажають придбати такий товар, 

зменшується, або може бути попит одиничного покупця. 

Водночас можливий інший приклад, коли на ринку є тільки один 

продавець і один покупець. Тоді криві попиту і пропозиції збігаються, а ціна 

на інтелектуальний продукт формується внаслідок переговорів продавців і 

покупців (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. Ціноутворення на ринку інтелектуальних продуктів 

за абсолютно нееластичних попиту та пропозиції 

 

На рис. 1.9 продемонстровано, що ціна інтелектуального продукту 

визначається не попитом і пропозицією, а іншими чинниками, які передусім 

впливають на кон’юнктуру ринку, конкуренцію і опосередковано на ціну 

продукції в умовах абсолютної конкуренції (чинник “чорного ящика”). Крім 

того, вагомий вплив на ціну такого продукту мають умови, в яких 

перебувають продавець і покупець. Тому можна стверджувати, що ціна на 

інтелектуальні продукти визначається внаслідок перемовин між продавцем і 

покупцем. Її формування – довготривалий процес, який може охоплювати 

систему експертних оцінок, механізм укладання ліцензійних угод та інше. 

Зауважимо, що продавець інтелектуального продукту може приймати 

різні рішення щодо його використання: продати, застосувати у власному 

виробництві, експортувати продукт чи капітал в країну власника ліцензії на 

об’єкт права інтелектуальної власності. 



88 
 

Отже, ще не створено єдиної, універсальної методики оцінювання 

вартості об’єктів інтелектуальної власності як елемента інтелектуального 

капіталу, зважаючи на таку їх особливість, як віртуальність, яку важко 

кількісно виміряти. З огляду на це механізм ціноутворення на ринку 

інтелектуальної власності має враховувати не тільки конкретні методики 

обрахунку, а й мету проведення оцінювання і специфіку конкретних 

об’єктів інтелектуальної власності. 

Зауважимо, що на сьогодні немає також загальноприйнятої методики 

дослідження інтелектуального капіталу на макрорівні. Для характеристики 

інтелектуальної складової соціально-економічного розвитку України 

використовують, наприклад, індекс глобальної конкурентоспроможності. 

Одним із елементів цього індексу є охорона здоров’я та початкова освіта, а 

також вища та професійна освіта. Позитивним є те, що показники окремих 

складових, які частково характеризують вітчизняний людський капітал, 

останніми роками не змінилися, а то й зросли. Натомість показники 

складових індексу глобальної конкурентоспроможності, що відображають 

інноваційний розвиток України (технологічна готовність, конкурентність 

бізнесу, інновативність), за той же рік знизилися. 

Інтегральним показником розвитку людського капіталу як складової 

інтелектуального капіталу можна вважати індекс людського розвитку 

(Human Development Index), який обчислюють з 1990 року. Головна мета 

Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) “Human 

development report” – викорінення бідності й сприяння стабільному 

людському розвитку. 

Концепція людського розвитку передбачає такий розвиток суспільства, 

який би забезпечив оптимальний зв’язок між економічним зростанням і 

розвитком людини; збільшення інвестування освіти, охорони здоров’я, 

професійної підготовки; широке залучення розвинутих здібностей людини у 

процеси виробництва і розподілу економічних благ. 

Індекс людського розвитку охоплює три компоненти: 
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1) показник довголіття, який вимірюють очікуваною тривалістю життя 

під час народження; 

2) освітній показник, який є сукупністю даних щодо освіченості 

дорослого населення (вага в індексі – 2/3) та середньої кількості років 

навчання (вага в індексі – 1/3); 

3) рівень життя, який оцінюють на підставі реального ВВП на душу 

населення у доларах США за паритетом купівельної спроможності. 

Для кожного з цих показників визначають фіксовані максимальні та 

мінімальні значення, що в подальшому аналізі дають змогу визначити 

рейтинг кожної країни. Зокрема, для показника довголіття граничні значення 

становлять 25 і 85 років, для показника освіти – 0 і 100%; для показника рівня 

життя – 100 і 40000 дол. [293, с. 239-240]. Для обчислення кожного індексу 

використовують формулу 

,     (1.13) 

де х – показник, для якого визначають частковий індекс. 

Зауважимо, що у 1992 р. індекс людського розвитку (ІЛР) для України 

дорівнював 0,762, і вона була зачислена до країн з високим рівнем розвитку. 

Проте упродовж 1992-1996 рр. цей показник постійно зменшувався і тільки у 

1998 р. знову почав зростати (додаток Д). У 2012 р. Україна за значенням ІЛР 

(0,740) зачислена до групи країн із високим ступенем розвитку і зайняла        

78 позицію в рейтингу з 187 країн [198]. Проте місце у рейтингу за ІЛР 

Україна посіла виключно завдяки високому значенню освітнього показника. 

Зокрема, у 2005 р. за цим показником Україна випередила такі 

високорозвинені країни, як Швейцарія та Японія [59, с. 229-232]. Значення 

ІЛР України за 2013 рік дорівнювало 0,734 (83 позиція в рейтингу людського 

розвитку з 187 країн і територій), у 2015 р. наша держава посіла 81 місце, а у 

2016 р. ІЛР становив 0,743 (84 місце).  

Негативно впливають на рейтинг України за ІЛР низькі доходи 

населення. Проте методика обчислення ІЛР не бере до уваги тієї обставини, 
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що в Україні близько 40% загального обсягу виробництва перебуває в “тіні”. 

Тому і дані ВВП на душу населення дещо занижені й необ’єктивно 

відображають рівень життя людей в Україні. Вітчизняні науковці [123] 

акцентують на тому, що запропонована методика охоплює малу кількість 

чинників і розглядає лише позитивні характеристики (стимулятори) 

людського розвитку, тому не може реально відображати рівень розвитку 

людини в Україні. Економісти запропонували свій метод [125, с. 15], який 

охоплює більшу кількість показників, що характеризують інтелектуальний 

капітал, зокрема інвестиції в освіту, культуру, розвиток науки, інформаційно-

комунікаційних технологій. Ми вважаємо, що для повнішої характеристики 

інтелектуальної компоненти людського розвитку слід ще розглянути 

кількість комп’ютерів і користувачів Інтернету в Україні у розрахунку на 

1000 населення. 

Існуючі методики для оцінки інтелектуального капіталу є складними для 

реалізації, потребують опрацювання значної інформації. Зокрема, карта 

інтелектуального капіталу, що дозволяє виміряти інтелектуальний капітал 

фірми, включає 192 показники, які згруповані за 33 критеріями з 

виокремленнями кожної компоненти інтелектуального капіталу [298]. 

На наш погляд, цікавою є методика, запропонована Д. О. Седляром, який 

використав низку показників для поелементного оцінювання 

інтелектуального капіталу [205]. Для оцінки людського капіталу (табл. 1.3) 

використано показники – частка зайнятих в наукомістких секторах                

(у відсотках до робочої сили), частка працівників, які підвищують 

кваліфікацію (у відсотках до загальної кількості зайнятих), кількість 

випускників у галузях математики, науки і техніки на 1000 осіб населення у 

віці 20-29 років, витрати на освіту на одного студента (дол. США), щорічні 

витрати на охорону здоров’я у розрахунку на особу (дол. США); для оцінки 

структурного капіталу використано показники – частка підприємств, що 

впроваджують інновації, кількість поданих заявок на одержання охоронних 

документів у розрахунку на 1 млн населення, витрати на науку (у відсотках 
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до ВВП), частка експорту високотехнологічної продукції (у відсотках до 

суми експорту); для оцінки клієнтського капіталу використано показники – 

індекс сили захисту інвесторів, індекс впливу прямих іноземних інвестицій 

на розвиток нових технологій у країні; для оцінки соціального капіталу 

використано показники – індекс довіри суспільства до політиків; кількість 

користувачів мобільними телефонами на 100 осіб населення, кількість 

користувачів стаціонарними телефонами на 100 осіб населення, частка 

інтернет-користувачів (у відсотках до загальної кількості населення), 

швидкість передачі інформації (Кб/с у розрахунку на одного користувача). 

Таблиця 1.3 

Індекс інтелектуального капіталу (0-100) в провідних країнах та в 

Україні у 2018 році [291] 

Країни (за 
рейтингом) 

Людсь-
кий 

капітал 

Струк-
турний 
капітал 

Клієнт-
ський 

капітал 

Соціаль-
ний 

капітал 

Узагаль-
нююча 
оцінка 

1. Швейцарія  82,15 67,11 59,01 64,22 67,69 
2. Швеція 59,61 83,09 54,19 62,62 63,82 
3. Нідерланди 51,52 56,85 457,14 53,29 63,36 
4. США 62,55 64,84 52,79 66,56 61,4 
5. Велика 
Британія 

70,05 70,05 46,88 60,35 60,89 

7. Данія 57,32 64,20 50,90 62,83 58,7 
8. Сінгапур  57,09 45,88 72,56 61,89 58,69 
9. Фінляндія 61,11 50,63 61,11 61,98 58,49 
10. Німеччина 67,06 62,44 50,87 53,77 58,39 
11. Республіка 
Корея 

56,13 45,11 71,34 60,85 57,7 

14. Японія 57,17 47,37 57,17 57,99 54,72 
16. Китай 52,41 42,12 66,62 56,82 53,88 
17. Ізраїль 52,62 58,93 46,72 57,67 53,88 
50. Україна 20,90 19,51 72,45 69,67 37,62 

 

Згідно з наведеними показниками за ступенем розвитку 

інтелектуального капіталу Україна займає 50 місце в рейтингу. Попри 

загальне зростання значення інтелектуального капіталу в розвитку 

національних економік, спостерігається значне диференціювання значень 
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цього індексу поміж окремими країнами. Багаті країни з високорозвиненими 

економіками посідають перші 25 місць, країни з середніми доходами також 

намагаються приділити більше уваги зростанню власного інтелектуального 

капіталу і демонструють, попри нижчі рейтинги, тенденцію до закриття 

розриву. Так, Швейцарія очолює рейтинги вже сьомий рік поспіль, стабільно 

посідають чільні місця економіки таких країн, як Нідерланди, Данія, 

Німеччина, Японія, Франція, Ізраїль. Останні роки демонструє якісне 

зростання економіка Китаю, відтак за індексом інтелектуального капіталу ця 

країна невпинно рухається догори рейтингової таблиці, посівши у 2018 р. 16 

місце і випередивши навіть Ізраїль. Отож, у 2017 р. Китай зайняв 22 місце 

серед найбільш інноваційних економік в світі та став першою країною з 

економікою з середнім рівнем доходу, що увійшла до 25 найкращих за 

показником інтелектуального капіталу у 2018 р. 

Слід зазначити, що країни-лідери за рівнем розвитку інтелектуального 

капіталу у 2018 р. демонструють високі показники індексу як в цілому, так і 

за окремими складовими інтелектуального капіталу. Особливо це стосується 

людського і структурного капіталів, що проявляється у високих частках 

працівників, які підвищують кваліфікацію, зайнятих в наукомістких 

секторах, експорту високотехнологічної продукції, найвищих серед 

досліджуваних країн витратах на освіту, науку, охорону здоров’я тощо.  

Отже, існують різні підходи до вивчення інтелектуального капіталу, які 

по-різному оцінюють його як на мікро-, так і на макрорівнях. З огляду на це 

використовують різний інструментарій для характеристики й аналізу 

окремих його складових. Проте розроблені в розвинутих країнах методики 

інколи важко, а то й неможливо застосувати до українських реалій. 

Зважаючи на це, в наступному розділі розглянемо вплив трансформаційних 

процесів на основні складові інтелектуального капіталу. 
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Висновки до І розділу 

 

Сучасний економічний розвиток багатьох розвинутих країн свідчить про 

постійне зростання ролі інтелектуального капіталу. Проте сьогодні в 

економічних джерелах відсутній єдиний підхід до визначення сутності 

категорії “інтелектуальний капітал”, виокремлення його структурних 

елементів і чинників формування та нагромадження. 

Для визначення поняття інтелектуального капіталу ми використовували 

наявні в економічній теорії теоретико-методологічні підходи (структурний, 

функціонально-структурний та термінологічний), які дали змогу узагальнити 

і систематизувати дослідження з проблематики інтелектуального капіталу. 

На нашу думку, інтелектуальний капітал – це сукупність інтелектуальних 

ресурсів, створених в результаті творчої діяльності людини, які 

використовують суб’єкти підприємництва для досягнення поставленої мети. 

Інтелектуальні ресурси охоплюють знання, уміння, навички, професійний 

досвід, освітній рівень працівників, об’єкти інтелектуальної власності, 

взаємовідносини, організаційні структури тощо. 

Структура інтелектуального капіталу охоплює людський капітал та 

структурний капітал, а також об’єкти інтелектуальної власності. Саме 

завдяки використанню об’єктів промислової власності та авторського і 

суміжного з ним права простежується залучення інтелектуального капіталу 

до виробництва та інших видів діяльності суб’єктів господарювання. 

Застосування структурно-функціонального підходу дало змогу зробити 

висновок, що формування та функціонування інтелектуального капіталу 

відбувається через взаємодію його трьох структурних елементів. 

Структурний капітал як власність фірми може використовуватися 

багаторазово із обов’язковим залученням людського капіталу. Людський 

капітал в силу своєї нематеріальності важко піддається капіталізації. Проте 

елементи інтелектуального капіталу, доповнюючи один одного, у процесі 

комерціалізації формують його ціну. 
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Інтелектуальний капітал, на відміну від інтелектуального потенціалу, 

розглядає такі формалізовані форми, як інформаційно-комунікаційні 

технології та об’єкти інтелектуальної власності, які у процесі використання 

забезпечують розвиток людського капіталу і створення власних знань 

компанії. З огляду на це сьогодні існує чимало досліджень, які розглядають 

інтелектуальний капітал як надбання окремих фірм. На мікрорівні легше 

виявити і проаналізувати головні ознаки, особливості формування та 

ефективність використання інтелектуального капіталу. Такий підхід є 

спрощеним, оскільки не розглядає ключову роль людини у виробничому 

процесі, яка здатна генерувати креативні ідеї, створювати нові об’єкти 

інтелектуальної власності, використовувати їх для створення інноваційних 

продуктів та послуг, забезпечуючи зростання доходу фірми і її конкурентні 

переваги на ринку. Тому слід розглядати інтелектуальний капітал людини та 

інтелектуальний капітал країни (сукупний). 

Формування індивідуального інтелектуального капіталу відбувається під 

дією трьох груп чинників: 1) природних (творчі здібності індивідів, здоров’я 

населення, демографічна ситуація у країні, стан навколишнього середовища); 

2) економічних (державна демографічна політика та політика зайнятості, стан 

трудових ресурсів, фінансування сфери науки і освіти, механізм 

ціноутворення на ринку інтелектуальних продуктів, інноваційна політика 

держави та ін.); 3) інституційних (законодавче регулювання інтелектуальної 

діяльності, механізм охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності). 

Позитивний вплив окреслених чинників формує інтелектуальний 

капітал, що охоплює людський капітал і структурний капітал. Широке 

застосування цих компонент інтелектуального капіталу під час виробництва і 

реалізації продукції та послуг забезпечує отримання доходу. Водночас 

використання частини доходу на розвиток людського капіталу (підвищення 

кваліфікації, матеріальне заохочення персоналу) та структурного капіталу 

(придбання патентів чи створення нових об’єктів інтелектуальної власності) 

забезпечує нагромадження інтелектуального капіталу. 
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Деякі аспекти теорії інтелектуального капіталу були розглянуті ще 

представниками класичної школи політекономії, які вважали, що знання 

людини є особливим капіталом, що, як і фізичний капітал, формує багатство 

країни. В основу марксистської теорії покладалася ідея про визначальну роль 

сфери матеріального виробництва в розвитку науки, що применшує роль 

інтелектуального чинника соціально-економічного розвитку. Представники 

неокласичної школи аналізували, як “розумовий капітал” впливає на 

економічне життя суспільства. А. Маршал визначав особисте багатство 

людини, яке охоплює її сили, здібності та навички, що безпосередньо 

слугують забезпеченню виробничої ефективності. Освіту як чинник розвитку 

економіки досліджували такі відомі українські економісти, як В. Каразін,      

Д. Журавський, М. Бунге та ін. Якщо людина застосовує нагромаджений 

актив освіти в господарській діяльності, тоді здобуті знання і вміння 

перетворюються на інтелектуальний капітал. Ж.-Б. Сей вперше виокремив 

підприємницький хист як особливий чинник виробництва, який дає змогу 

отримати додатковий прибуток. Й. Шумпетер називав підприємцями 

господарських суб’єктів, функцією яких є виконання нових комбінацій 

(інновацій), які є його активним елементом. М. Туган-Барановський довів, 

що нововведення зумовлюють циклічні коливання, тому інтелектуальний чинник 

детермінує економічний розвиток. 

Новий етап розвитку теорії інтелектуального капіталу можна пов’язати з 

виникненням концепцій, які характеризують майбутній розвиток цивілізації. 

Зокрема, у середині ХХ ст. представники нового інституціонального напряму 

(Д. Белл, Дж. К. Гелбрейт, У. Ростоу) розробили концептуальні основи теорії 

постіндустріального суспільства. Особливу увагу вчені зосереджували на 

технологічних аспектах виробництва, розподілу та обміну. На початку          

60-х років ХХ ст. завдяки працям Ф. Махлупа, Т. Умесао, Й. Масуди 

сформувалася концепція інформаційного суспільства. Учені розглядали 

інформацію і знання як вагомий стратегічний актив будь-якого підприємства, 

джерело соціально-економічного прогресу. Суттєво збагатила теорію 
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інтелектуального капіталу концепція людського капіталу, яка сформувалася у 

60-х роках ХХ ст. завдяки працям Т. Шульца і Г. Беккера. Вчені довели, 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 їхніх доходів. 

Існують різні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу як на 

мікро-, так і на макрорівнях. Для визначення ціни персоніфікованого 

інтелектуального капіталу ми розглянули два різновиди людського капіталу: 

звичайний та інноваційний. Застосування математичного апарату дало змогу 

теоретично обґрунтувати вплив інвестицій в освіту на формування ціни 

індивідуального інтелектуального капіталу. Проте практично реалізувати 

запропоновану модель проблематично, оскільки в Україні відсутня необхідна 

статистична інформація, наприклад про приватні інвестиції людини в освіту. 

Сьогодні існує велика кількість наукових напрацювань щодо 

ціноутворення інтелектуальних продуктів на мікрорівні. Для визначення 

базової ціни інтелектуального продукту використовують три основні методи: 

затратний (інвестиційний), аналоговий і дохідний (фінансовий). Проте жоден з 

них не є оптимальним. Для визначення кінцевої ціни інтелектуального продукту 

слід враховувати такі чинники: 1) якісні характеристики інтелектуального 

продукту; 2) правові чинники, зокрема право інтелектуальної власності;        

3) економічні чинники (наприклад, тип ринкової структури, розмір ринку 

інтелектуального продукту, темп інфляції та ін.). 

Макроекономічний інструментарій дослідження інтелектуального капіталу 

дає змогу визначити вплив інтелектуальних складових на соціально-

економічний розвиток України. Для цього можна використати показник 

частки ВВП, яка виробляється у наукомістких галузях економіки, та індекс 

людського розвитку. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ НА 

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
 

2.1. Інституційно-правова база формування і захисту 

інтелектуального капіталу 

 

Важливим чинником формування та розвитку інтелектуального капіталу 

України в умовах становлення ринкових відносин є інституційна база країни. 

Інституційна база – це сукупність інституцій, установ та інститутів, 

зокрема різних форм власності, законодавчих актів, тощо, які впливають на 

економічні процеси та явища з метою соціально-економічного розвитку 

країни. 

Протягом майже двох десятиліть в Україні триває процес становлення 

національного законодавства, яке б визначало принципи формування 

основних складових інтелектуального капіталу, зокрема освіти, як загальної 

середньої, так і вищої освіти. 

Освіта в Україні, попри всі економічні та організаційні труднощі, 

виконує свою важливу функцію – виховання громадянина нової незалежної 

держави, а також формування інтелектуального капіталу країни. Діяльність у 

цій галузі одержала фундаментальне законодавче забезпечення ще у 1991 р., 

коли Верховна Рада прийняла Закон України “Про освіту”. Звісно, 

становлення молодої держави зумовлює необхідність внесення істотних змін 

у законодавство, тому цей процес не оминув і згаданого Закону. Так, у 1996 

р. Парламент прийняв Закон “Про внесення змін і доповнень до Закону 

Української РСР “Про освіту”. Цей документ охоплює практично весь спектр 

питань, пов’язаних із функціонуванням галузі освіти. За головну мету він має 

створення усіх умов для одержання молодими громадянами України 

повноцінної освіти. 

У цьому Законі задекларовано, що на сучасному етапі соціально-
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економічного розвитку українського суспільства розбудова освіти набуває 

пріоритетного значення: “Освіта – основа інтелектуального, культурного, 

духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави” [178, 

с. 253]. 

Указом Президента України “Про заходи щодо поліпшення 

функціонування та розвитку загальної середньої освіти” передбачено заходи, 

спрямовані на подальше удосконалення організації та діяльності системи 

загальноосвітніх середніх закладів. Згідно з Указом Кабінет Міністрів 

України розробив комплексний план заходів щодо розвитку загальної 

середньої освіти, а органи місцевого самоврядування підготували регіональні 

програми розвитку загальної середньої освіти [180, с. 56-68]. 

Вагомого значення для розвитку інтелектуального капіталу України 

набув Закон “Про загальну середню освіту”. Насамперед важливість його у 

тому, що Закон обумовив перехід до 12-річної загальноосвітньої середньої 

школи. Цим документом чітко окреслено систему загальної середньої освіти, 

до якої входять початкові школи (1 ступінь), основні школи (2 ступінь), 

старші школи (3 ступінь), а також позашкільні навчальні заклади, які дають 

додаткову освіту за інтересами, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, 

які забезпечують професійну підготовку учнів, професійно-технічні 

навчальні заклади, а також вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, які 

готують молодших спеціалістів та бакалаврів з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти. У Законі визначено специфіку цих навчальних 

закладів, організацію навчально-виховного процесу в них, права та обов’язки 

його учасників, кадрове забезпечення, функції Державного стандарту 

загальної середньої освіти, повноваження центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та громадськості в управлінні загальноосвітніми закладами 

[179, с. 547-562]. 

Значну частину роботи, пов’язану з втіленням у життя вимог Закону 

“Про загальну середню освіту” та перспективних планів удосконалення, 

реорганізації і розвитку цієї освітянської галузі, виконує така державна 
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інституція, як Міністерство освіти і науки України, перед якою згідно з її 

повноваженнями постає завдання реалізації державної політики в сфері 

національної освіти, спрямованої на всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, на забезпечення національної 

економіки добре підготовленими молодими фахівцями з різних 

спеціальностей. 

В останні роки відповідно до державної програми “Освіта” (“Україна 

ХХІ століття”) в нашій державі реформується система освіти з метою 

структурної перебудови спеціальностей, які повинні відповідати економічній 

системі держави, переходу від концентрованої мережі навчальних закладів до 

гнучкої, мобільної мережі закладів з урахуванням сучасних економічних, 

соціальних, культурних потреб держави і громадян. Отже, система загальної 

середньої освіти отримала міцну законодавчу базу для свого подальшого 

формування та розвитку. 

Система вищої освіти визначається Законом України “Про освіту”, в 

якому наголошується, що вона забезпечує фундаментальну наукову, 

професійну та практичну підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, як “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, а також “спеціаліст”, 

“магістр” як післядипломна освіта. 

Процес реформування системи освіти було пришвидшено з прийняттям 

Закону України “Про вищу освіту” [174, с. 10-15]. Закон, зокрема, визначає 

структуру вищої освіти, до якої входять освітні та освітньо-кваліфікаційні 

рівні. 

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста дає 

змогу здійснювати виробничі функції певного рівня професійної діяльності, 

що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. 

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра свідчить про здобуття 

особою фундаментальних і спеціальних умінь та знань щодо узагальненого 

об’єкта праці (діяльності), а здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 

спеціаліста, магістра – спеціальних умінь та знань, достатніх для виконання 
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професійних завдань та обов’язків (робіт), зокрема інноваційного характеру, 

що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. 

Здобуття освітніх й освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється 

ступенево. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

здобувається на основі повної загальної середньої освіти, бакалавра – повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, спеціаліста – освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а 

магістра – освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста. 

На думку ексміністра освіти І. Вакарчука, регуляторний ресурс чинного 

Закону України “Про вищу освіту” вичерпав себе [27, с. 3-18]. Відтак 

розроблено проект його змін. 

На виконання міжнародних зобов’язань, узятих Україною в межах 

болонських домовленостей, у Проекті Закону “Про внесення змін до Закону 

України “Про вищу освіту” пропонується оновлена структура національної 

вищої освіти, складниками якої є три освітньо-кваліфікаційні рівні – 

“молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “магістр” і науково-кваліфікаційний 

рівень “доктор філософії”. 

У відповідь на виклики сьогодення щодо засадничого реформування 

вітчизняної освіти 5 вересня 2017 р. Верховна Рада України ухвалила Закон 

про освіту, який “регулює суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків 

фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а 

також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти” [185].  

Слід зазначити основні засади державної політики у сфері освіти, що 

суттєво впливають чи впливатимуть у майбутньому на рівень національного 

інтелектуального капіталу, варто відзначити забезпечення якості освіти, її 

академічну свободу й доброчесність, науковий характер та різноманітність, 

цілісність і наступність, а також інтеграцію з ринком праці, людиноцентризм, 

свободу у виборі форм і темпу здобуття освіти, повагу до прав і свобод 
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людини, нетерпимість до дискримінації за будь-якими ознаками, сприяння 

навчанню впродовж життя, інтеграцію у міжнародний освітній та науковий 

простір [185]. 

Серед новацій Закону про освіту варто відзначити 12-річний період 

отримання середньої освіти, що поділяється на 4 роки початкової, 5 років 

гімназії та 3 роки профільного навчання у ліцеї або у професійному закладі 

освіти (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання). Новий закон 

також створює рівні можливості для отримання освіти дітьми з особливими 

потребами та передбачає певні особливості для навчання громад 

національних меншин. Ще однією новацією є створення опорних шкіл, що 

надасть рівні можливості для навчання дітям із сільських та віддалених 

територій.  

Певних змін згідно з ухваленим Законом зазнає і вища школа. Зокрема, 

бакалаврат скорочено до 3 років із відповідним переакцентуванням на 

магістратуру.  

Особливого інноваційного значення Закону про освіту надає положення 

щодо розвитку компетенцій – спілкування державною, іноземними мовами, 

математична, загальнокультурна, екологічна, підприємливість, 

інноваційність, уміння навчатися упродовж життя. Відомо, що розвиток 

компетенцій вважається у високорозвинених економіках одним з основних 

важелів розвитку інтелектуального капіталу.  

Разом з тим, подальшого реформування в національній системі освіти 

потребують питання законодавчого врегулювання функціонування 

навчальних закладів різного ступеня акредитації, а також можливостей 

отримання освіти дорослими громадянами. Осучаснення нагально потребує 

також система професійної освіти та національна кваліфікаційна система. 

Для того, щоб сертифікувати оновлену структуру стосовно будь-якої 

європейської метаструктури, необхідно репрезентувати описи означених 

рівнів не тільки в термінах процедур і процесів, а й в термінах результатів 

навчання [48, с. 37-45]. Для цього, на нашу думку, варто використати 
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Дублінські дескриптори (Dublin Descriptors), адже вони становлять основу 

Всеосяжної структури кваліфікацій для європейського простору вищої освіти 

(Overarching Framework for Qualifications in the European Higher Education Are 

– EQF/EHEA), на яку у відповідності до Бергенського комюніке країни-

учасниці Болонського процесу повинні спиратися при реалізації 

національних структур кваліфікацій. 

Наприклад, Дублінські дескриптори першого циклу передбачають, що 

для одержання кваліфікації бакалавра студенти повинні: 

1) демонструвати знання й розуміння в галузі навчання; 

2) вміти професійно застосовувати свої знання й розуміння, бути 

здатними аргументовано міркувати й вирішувати проблеми в обраній галузі 

навчання; 

3) уміти збирати й тлумачити актуальні дані в обраній галузі навчання, 

які необхідні для вироблення суджень, у тому числі із соціальних, наукових і 

етичних питань; 

4) доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми та 

рішення; 

5) мати навички, які необхідні для продовження навчання, у тому числі 

й самостійно. 

Аналогічно Дублінські дескриптори другого циклу описують загальні 

результати навчання для магістрів, а третього – для докторів філософії. Для 

того, щоб описати результати навчання для молодших спеціалістів в Україні, 

на наш погляд, можна скористатися дескрипторами для скороченого циклу 

підготовки бакалаврів у європейських країнах. Тобто означені описи 

доцільно внести до складової державного компоненту системи стандартів 

вищої освіти (ССВО) – вимоги до освітніх рівнів вищої освіти. 

На нашу думку, враховуючи провідну роль освітніх стандартів як засобу 

управління якістю освіти та інтерфейсу між сферами освіти та праці, варто 

наголосити на позитивних та негативних моментах з позицій європейських 

тенденцій стандартизації у сфері освіти, що мають безпосередній вплив на 
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розвиток інтелектуального капіталу. 

Наприклад, з 2007 року у ВНЗ України розпочалася підготовка фахівців 

ІТ-профілю освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” у межах 

нововведеного напряму 050103 – Програмна інженерія. Проте відповідних 

назв професій для цього бакалаврату в Національному класифікаторі 

професій (НКП) у розділі “Фахівці” не значилося. На основі аналізу ІТ-

професій, затребуваних ринком праці у галузі інформаційних технологій, 

було підготовлено переліки з варіантами ІТ-професій, якими доцільно 

доповнити розділи НКП. За сприяння професійної асоціації “Інформаційні 

технології України” документи з конструктивними пропозиціями було 

подано до НДІ соціально-трудових відносин. У результаті розділ “Фахівці” 

НКП поповнився назвами двох ІТ-професій – фахівець з розробки та 

тестування програмного забезпечення та фахівець з інформаційних 

технологій [146]. 

На нашу думку, чинна система стандартів вищої освіти перебуває на 

стадії реформування, а концептуальні та методологічні рішення, покладені в 

основу розробки її моделі, значною мірою відповідають європейським 

тенденціям стандартизації освіти. 

Отже, попри усі суперечності щодо ефективного реформування системи 

освіти, в Україні закладено основи нормативно-правової бази регулювання 

освіти, визначено специфіку різних навчальних закладів, принципи 

організації навчально-виховного процесу, кадрове забезпечення, 

повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

громадськості в управлінні загальноосвітніми закладами та здійснено перехід 

до 12-річної загальноосвітньої середньої школи. 

Слід також наголосити на важливості законодавчого врегулювання 

особливого статусу післядипломної освіти, яка є актуальною у 

постіндустріальну добу цивілізаційного розвитку і яка покликана 

забезпечувати право особи на освіту та інтелектуальний розвиток протягом 

усього життя. Міністерство науки і освіти разом з Центральним інститутом 
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післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук розробило 

проект Закону України “Про післядипломну освіту”, який нині 

обговорюється на рівні ВНЗ, закладів післядипломної освіти, центральних 

органів виконавчої влади. Зазначимо, що у новому Законі України “Про 

освіту” системі післядипломної освіти відведене місце в категорії освіти 

дорослих. Зокрема, законодавчо врегульовано можливість набуття нових та 

вдосконалення існуючих компетентностей на основі здобутої вищої, 

професійно-технічної або фахової передвищої освіти та практичного досвіду. 

Отож, починаючи з вересня 2017 р., післядипломна освіта в Україні включає 

спеціалізацію (профільну спеціалізовану підготовку в межах особливостей 

існуючої спеціальності), перепідготовку (професійне оволодіння іншою 

професією), підвищення кваліфікації (набуття нових та/або вдосконалення 

раніше набутих компетентностей), стажування (набуття практичного досвіду 

у професійній діяльності) [185]. 

На нашу думку, ще одним важливим напрямом формування 

інституційної бази розвитку інтелектуального капіталу суспільства є 

державна науково-технічна політика. В Україні проведено ряд заходів, 

спрямованих на вдосконалення державної науково-технічної політики, 

зокрема прийнято Концепцію науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України, яка передбачає активнішу діяльність держави у науково-

технологічній сфері, розширення можливостей використання нових знань та 

технологій в економіці та інших сферах. 

Закон України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-

технічної діяльності” наголошує на тому, що держава з метою постійного 

поновлення інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку та поширення 

наукової і технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості 

працівників наукової та науково-технічної діяльності забезпечує підвищення 

престижу наукової праці; організовує підготовку та підвищення кваліфікації 

наукових і науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах і 

навчальних закладах; забезпечує пошук і відбір талановитої молоді, сприяє її 
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стажуванню; сприяє підготовці та перепідготовці наукових і науково-

педагогічних кадрів за межами України; запроваджує систему атестації 

кадрів, сприяє визнанню дипломів про вищу освіту, наукових ступенів та 

вчених звань на міждержавному рівні, а також встановлює в освітніх 

програмах обов’язковий мінімум наукових та науково-технічних знань для 

кожного рівня освіти [186, с. 32]. 

У Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України 

зазначено, що невід’ємною частиною державної інноваційної політики має 

стати створення умов для розширення сфери та обсягів попиту, пропозиції і 

поширення науково-технічних знань у країні, комерційного впровадження 

науково-технічних розробок у виробництво [182]. Для цього мають бути 

забезпечені: по-перше, підвищення рівня та розширення сфери науково-

дослідних, дослідно-конструкторських розробок, у тому числі шляхом 

систематичного підвищення частки видатків на науку у державному 

бюджеті; по-друге, створення інноваційних структур (інкубаторів, 

технологічних парків, наукових центрів тощо), інформаційних та 

інфраструктурних підприємств, які сприятимуть впровадженню нових 

технологій у виробництві; по-третє, вдосконалення організаційно-

економічного механізму міжнародного трансферту технологій з метою 

створення політичних, правових, економічних умов для припливу іноземного 

капіталу, а також експорту вітчизняних технологій; по-четверте, сприяння 

розвиткові винахідництва та забезпеченню надійного патентного захисту 

результатів прикладних НДДКР в Україні та за кордоном [105, с. 4-5]. 

Тобто в цілому створено необхідне законодавче поле, яке визначає 

правові, економічні та організаційні основи державного регулювання 

науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Зазначимо, що становлення національного законодавства про 

інтелектуальну власність відбулося практично одночасно з набуттям 

Україною незалежності. Цьому сприяло прийняття Верховною Радою 

Декларації про державний суверенітет України, якою було проголошено, що 
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Україна самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в 

законах. Так, вже у Законі “Про економічну самостійність Української РСР” 

було задекларовано, що весь економічний, науковий і технічний потенціал, 

який розташований на території України, є власністю народу України та 

основою її економічної самостійності. Завдяки цьому була створена база 

національного законодавства про інтелектуальну власність. 

Основні засади інтелектуальної діяльності закладені також в чинній 

Конституції України. Основний Закон гарантує свободу літературної, 

художньої, наукової і технічної творчості. Держава створює матеріальні 

умови, надає підтримку добровільним товариствам і творчим спілкам. Стаття 

54 Конституції України закріплює право автора на свій інтелектуальний 

продукт: “Кожний громадянин має право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 

поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом” [104]. 

Початком становлення законодавства України про інтелектуальну 

власність слід визнати прийняття Закону України “Про власність” [175], яким 

результати інтелектуальної діяльності були вперше визнані об’єктами права 

власності. Першим нормативним актом, який започаткував створення 

законодавства про промислову власність, було “Тимчасове положення про 

правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських 

пропозицій в Україні”, яким закладені правові засади охорони результатів 

науково-технічної творчості. У перші роки незалежності України було 

прийнято закони України “Про основи державної політики у сфері науки і 

науково-технічної діяльності”, “Про науково-технічну інформацію” (ним 

визначено правові засади створення і користування науково-технічною 

інформацією, яку визнано товаром і об’єктом права інтелектуальної 

власності), “Про охорону прав на сорти рослин”. Також слід відзначити пакет 

охоронних законів: “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про 

охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів 

і послуг”, “Про авторське право і суміжні права”. 
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Слід сказати також про деякі нормативні акти України, які певним 

чином стосуються питання інтелектуальної власності. До таких варто 

віднести закони України “Про підприємства”, “Про зовнішньоекономічну 

діяльність”, “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 

конкуренції у підприємницькій діяльності”, “Про охорону атмосферного 

повітря”, “Про телебачення і радіомовлення”, декрети Кабінету Міністрів 

“Про державне мито”, “Про режим іноземного інвестування”, постанови 

Кабінету Міністрів України “Про мінімальні ставки авторської винагороди за 

використання творів літератури і мистецтва”, “Про державну реєстрацію 

прав автора на твори науки, літератури і мистецтва”, “Про захист інформації 

в автоматизованих системах”. 

Важливою віхою національного законодавчого регулювання є 

оголошення чинними на території України міжнародних угод з питань 

охорони промислової власності, серед яких насамперед відзначимо: 

- Паризьку Конвенцію про охорону промислової власності, прийняту 20 

березня 1883 р. в такому вигляді, якого вона набула після перегляду у 

Стокгольмі 14 липня 1967 р. і доповнень 2 жовтня 1979 р.; 

- Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, прийняту            

14 квітня 1891 р., а згодом переглянуту в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і 

суттєво доповнену 2 жовтня 1979 р.; 

- Договір про патентну кооперацію (РСТ), прийнятий 19 червня 1970 р. і 

його модифікації від 3 лютого 1984 р. 

Уряд України взяв на себе обов’язки, які випливають із зазначених у 

Конвенції, Угоді і Договорі стосовно території України. 

Важливим джерелом права інтелектуальної власності є міжнародні 

конвенції і договори, до яких згодом приєдналась Україна. Передусім 

Україна вступила до Всесвітньої організації інтелектуальної власності, 

приєдналася до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів (Паризького акту від 24 липня 1971 р., зміненого 2 жовтня 1979 р.), 

ратифікувала угоду про співробітництво у галузі охорони авторського права і 
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суміжних прав країн СНД. Україна також приєдналася до Всесвітньої 

конвенції про авторське право і ратифікувала Договір про законодавство 

товарних знаків. 

Як бачимо, Україна законодавчо відкриває можливість суб’єктам 

господарювання для участі в міжнародних інтелектуальних проектах і 

відкритих програмах, проте досі неврегульованими залишаються питання 

державної фінансової підтримки такого співробітництва. На нашу думку, 

пріоритетними напрямками інституційної підтримки мають бути спільні 

проекти під егідою ЄС, що передбачає розробку механізмів як фінансового 

супроводу міжнародних програм, так і ініціювання нових спільних 

інноваційних проектів українських та зарубіжних організацій. Однак для 

забезпечення гідного місця України в науково-технологічному просторі ЄС 

суттєвого доопрацювання вимагає нормативно-правова база, а також 

гарантування реальної дієвості існуючих конвенцій у сфері захисту 

інтелектуальної власності. 

Що стосується державних програм, які б визначали розвиток відносин 

інтелектуальної власності в країні, то, на відміну від великої кількості 

законодавчих документів, вони посідають незначну частину у діяльності 

уряду держави. Зокрема, декларативний характер мала і програма “Україна - 

2010”. 

Створений в Україні Державний комітет України з питань науки та 

інтелектуальної власності може вважатися правонаступником Міністерства 

України у справах науки і технологій, Державного патентного відомства 

України та Державного агентства України з авторських і суміжних прав. 

Діяльність цього комітету спрямована на цивілізоване використання 

інтелектуальних продуктів та розвиток об’єктів інтелектуальної власності 

країни. Проте одного вибору такого напряму і його декларування 

недостатньо для реалізації концепції прискореного переходу на високоякісні 

продукцію та послуги, виробництво яких базується на об’єктах 

інтелектуальної власності. Потрібні заходи, які б створювали економічні 
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умови для фінансування інтелектуальної сфери, для опанування та 

застосування сучасних технологій, для поширення і реалізації нових 

вітчизняних товарів на світових ринках. 

Позитивним кроком у цьому напрямку стало прийняття в 2017 р. 

Програми співробітництва між Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 

2018-2019 роки. У документі зазначається, що метою співробітництва, 

зокрема, є: “подальший розвиток національної системи інтелектуальної 

власності України”, правовий та регуляторний розвиток, зростання кадрового 

потенціалу у названій сфері, зміцнення потенціалу наукових і дослідницьких 

інституцій України, доступність використання інформації, поширення нових 

знань, комерціалізація інтелектуальної власності та поглиблення поваги до 

неї в Україні [196].  

Ми вважаємо, що економічна політика держави щодо розвитку 

інтелектуальної власності не відповідає об’єктивним потребам на етапі 

формування національного ринку об’єктів інтелектуальної власності. Існує 

нагальна необхідність її зміни, а саме: перехід до переважно економічних 

заходів, шляхом створення сприятливих умов інтенсифікації 

інтелектуального виробництва та споживання, які відповідають сучасному 

етапові НТП. У той же час зазначимо, що певні кроки в цьому напрямку 

мають місце. Так, у 2017 р. Кабінетом Міністрів України було внесені зміни 

до ряду нормативних документів, що регулюють питання інтелектуальної 

власності [176]. Змін зазнали положення щодо надання Міністерством освіти 

і науки і Міністерством економічного розвитку і торгівлі платних 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності, порядок 

використання та легалізації програмного забезпечення в органах виконавчої 

влади та боротьби з нелегальним його використанням, затверджено 

мінімальні ставки винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського 

права і суміжних прав, а також Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених). Вважаємо, що ця 
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законодавча ініціатива дозволяє Україні стверджувати про значне 

осучаснення інституційного регулювання розвитку інтелектуальної 

власності. 

Складність аналізу даної сфери пов’язана з тим, що на практиці 

проблеми створення та використання об’єктів інтелектуальної власності 

проявляються у вигляді єдиного комплексу технічних, фінансових та 

соціально-правових відносин, які виникають між різними суб’єктами 

ринкових відносин і мають іноді протилежні інтереси. Головна роль в 

узгодженні цих інтересів належить ринку продуктів інтелектуальної 

власності. 

Держава на цьому ринку займає центральне місце, оскільки вона в 

особі державних органів супроводжує інтелектуальний продукт від початку 

його створення до подальшої реалізації. Держава також визначає так звані 

“правила гри”, шляхом узгодження інтересів усіх суб’єктів цього ринку, 

формує пріоритетні напрями його розвитку, створює відповідну 

інтелектуальну інфраструктуру. 

На основі взаємодії основних суб’єктів ринку продуктів 

інтелектуальної власності ми можемо відзначити, що особливості відносин 

інтелектуальної власності зумовили специфіку її реалізації, пов’язану зі 

складністю багатоланкового механізму регулювання даного ринку. 

Насамперед це державне індикативне регулювання виробництва і обміну 

продуктів інтелектуальної власності в цілому та окремих їх видів, що 

проявляється через контроль, управління та захист інтелектуальної сфери, які 

здійснюються за допомогою чинного законодавства та економічних 

механізмів безпосереднього або непрямого регулювання інтелектуальної 

сфери. 

Світовий досвід доводить, що чинники об’єктивного відчуження 

економічних реформ передусім пов’язані з неспроможністю суспільства 

забезпечити потік науково-технічних інновацій, опанування та поширення 

нових технологій. І, навпаки, саме спрямованість суспільства на досягнення 
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технологічного лідерства самоорганізовує і самостворює економічні моделі 

розвинутих країн [70]. 

Технічний прогрес у світі протягом останніх століть набув 

пришвидшення завдяки тому, що було розроблено спосіб охорони науково-

технічних досягнень від несанкціонованого їх використання. В основу даного 

способу покладено патентну систему, яка забезпечує видачу від імені 

держави охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, товарні знаки та інші об’єкти промислової власності. Патентна 

система – це джерело інформації про науково-технічні досягнення, що 

одержали правову охорону. 

Основним принципом при наданні патентів є обов’язкова їх гласність. 

Повний опис винаходу стає доступним всім, але відкритість інформації не є 

загрозою для власника, оскільки протягом визначеного часу він володіє 

правом на виробництво, використання і продаж свого винаходу. Основна 

мета законодавчих актів у галузі винахідництва полягає в тому, щоб 

стимулювати кожного конкретного винахідника і одночасно зробити винахід 

доступним для громадськості. 

Ця доступність має дві особливості: 

- придбавши ліцензію, інші особи можуть купити винахід чи право на 

його використання у винахідника; 

- ознайомившись з даним винаходом, інші особи можуть працювати в 

цьому ж напрямку і здійснити інші, більш досконалі винаходи. 

Обидва ці моменти сприяють науково-технічному прогресові. Проте 

патент не дає гарантій повномасштабного його використання. Багато 

патентів ніколи не купується і не ліцензується, оскільки не знаходиться 

бажаючих інвестувати в них свої кошти. Крім того, гарантована державою 

монополія в цій сфері фактично не контролюється.  

Різновидами інтелектуальної власності виступають також авторське 

право та комерційна таємниця. 

Авторське право – це частина цивільного права, яка визначає права та 
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обов’язки, що виникли внаслідок створення і використання творів 

літератури, мистецтва, науки, техніки і т. п. 

Авторське право захищає лише форму, в якій виражається ідея, а не 

саму ідею. Ця особливість відрізняє авторське право як від патенту, так і від 

комерційної таємниці. Тому потрібно використовувати авторське право тоді, 

коли продуцент бажає захистити винайдену ним форму. Це найбільш 

властиве літературній творчості, музиці, образотворчому мистецтву, 

програмному забезпеченню тощо. Проте для більшості видів технологій і 

ділової інформації авторське право не є оптимальним методом захисту. 

Комерційну таємницю часто визначають як будь-яку інформацію, 

корисну в бізнесі, оскільки вона забезпечує перевагу над конкурентами, які її 

не мають. Так, предметом комерційної таємниці можуть бути, наприклад: 

перелік клієнтів, виробничі плани, плани рекламної діяльності, фінансова 

звітність та прогнози. 

Хоча таке визначення не є достатньо повним, проте кожному 

підприємцю необхідно з’ясувати, що конкретно належить до його 

комерційної таємниці. 

Комерційна таємниця відрізняється від патенту і авторського права тим, 

що сама ідея не обов’язково повинна бути в розпорядженні одного власника. 

Адже конкуренти могли прийти до однакового рішення різними шляхами, 

незалежно один від одного. 

Для захисту комерційної таємниці не обов’язково патентувати ідею. І в 

цьому полягає її принципова відмінність: комерційна таємниця не 

обмежується рамками патентів, оскільки до неї належить широкий спектр 

“ноу-хау” та ділової політики. 

Зауважимо, що прийняті в країні закони недостатньо охороняють права 

інтелектуальної власності. Це стосується також механізму захисту інтересів 

суб’єктів інтелектуальної власності за межами України. 

У наш час українські винахідники, виходячи з нелегкої економічної 

ситуації в державі, не мають можливості отримати захист своїх потенційних 
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інтелектуальних продуктів. Так, з кількох десятків тисяч зареєстрованих 

винаходів, торговельних марок, промислових зразків і корисних моделей в 

Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і 

науки України тільки близько двох десятків пройшли перереєстрацію в 

Європейському патентному відомстві та отримали визнання на 

міжнародному рівні. Такі низькі показники зумовлені тим, що для отримання 

міжнародного патенту винахіднику необхідно витратити близько 20 тис. дол. 

США, а державні і комерційні структури, в яких працюють винахідники та 

розробники, не готові профінансувати такі реєстраційні збори та патентні 

мита [171, с. 151-160]. Міжнародна реєстрація цих небагатьох українських 

винаходів була здійснена виключно за рахунок міжнародних наукових 

грантів. 

Слід нагадати, що у колишньому Радянському Союзі видатки щодо 

такої реєстрації виплачувалися з державного бюджету. Проте у наш час Уряд 

України не надав жодної фінансової підтримки винахідникам для 

патентування перспективних винаходів в Європі, США і Японії. Таке суттєве 

упущення призводить до того, що, подаючи в офіційних виданнях 

інформацію про заявку на винахід чи про патенти, які видаються, держава 

позбавляє винахідників можливості захищати свої права в інших країнах, 

оскільки порушується принцип новизни про винахід. Маючи доступ до 

зазначеної інформації, іноземні фірми отримують можливість 

використовувати її у власних цілях, без урахування інтересів автора. 

На сучасному етапі розвитку інтелектуальної діяльності недостатньо 

розроблені відповідні заходи щодо впровадження і використання об’єктів 

інтелектуальної власності у виробництві матеріальних благ і послуг, а також 

законодавчі механізми захисту їх від недобросовісної конкуренції. Останнє 

положення визнається не лише на рівні національної економіки, а й у межах 

міжнародних економічних відносин. Не випадково, що однією з головних 

вимог щодо вступу України у СОТ була, проте і після вступу залишається 

гармонізація національного законодавства в галузі захисту інтелектуальної 
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власності до світового. Адже залишається проблема недобросовісної 

конкуренції на ринку інтелектуальних продуктів. 

Відтак затвердження Кабінетом Міністрів України у 2016 р. Концепції 

реформування державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні [181] може вважатися значним поступом у цьому 

напрямку. Документом, зокрема, заплановано вивчення передового 

іноземного досвіду щодо функціонування патентних відомств, приведення 

національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС, а також 

передбачається посилення відповідальності за порушення прав у сфері 

інтелектуальної власності. Зазначимо, що важливість останнього питання є 

безумовною і підкреслюється Указом Президента України “Про утворення 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності” [193]. 

Прикладами того, що конкурентна боротьба в інтелектуальній сфері не 

завжди є законною, можуть бути: “скупка мозків”, “піратська продукція”, 

промислове шпигунство тощо. Тобто існує велике коло невирішених 

проблем, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією на ринку 

інтелектуальних продуктів. Істотні проблеми у цій сфері виникають з 

приводу існування у великій кількості так званої “піратської” (неліцензійної) 

продукції на ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

Найтиповішою ситуацією недобросовісної конкуренції на ринку об’єктів 

інтелектуальної власності України є розвиток приватних підприємств, які 

займаються нелегальним копіюванням аудіо- та відеокасет, а також лазерних 

дисків. На даний момент є типовою ситуація, коли нові фільми, права на 

демонстрацію яких мають лише кінотеатри, копіюються “піратами” і 

продаються на відеокасетах. 

Захист об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної 

конкуренції здійснюється шляхом правового захисту та економічних заходів. 

Правовий захист інтелектуальної власності передбачає встановлення 

примусових форм її охорони, захист прав її використання, гарантію реалізації 

прав авторів за допомогою використання процедури розгляду суперечок і, у 
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разі необхідності, застосування до порушників прав інтелектуальної 

власності цивільного, адміністративного та кримінального законодавства. 

В Україні напрацьована потужна законодавча база, яка дозволяє 

боротися з контрафактною продукцією, прийнято низку законодавчих актів, а 

також проведено заходи щодо захисту інтелектуальної продукції від 

недобросовісної конкуренції, які у більшості відповідають світовим 

стандартам. Так, у Законі України “Про авторські і суміжні права” визначено 

цивільно-правові способи захисту авторського права, а саме: суб’єкт 

авторського права має право звертатись до суду з позовом про поновлення 

порушених прав та припинення дій, які порушують авторське право; про 

відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду 

або виплату компенсацій; відшкодування моральної (немайнової) шкоди, 

вимагання прийняття інших передбачених законодавством заходів, 

пов’язаних із захистом авторського права [173, с. 46-52]. 

Важливим у цьому контексті є Закон України “Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”, 

у якому встановлені норми регулювання виробництва інтелектуальної 

продукції через запровадження жорсткої системи маркування кожного 

примірника аудіовізуальних творів. Внаслідок цього підприємства-

виробники оптичних носіїв інформації змушені були перейти на виробництво 

тільки легальної продукції [187, с. 24-31]. 

Слід також відзначити той факт змін до Кримінального кодексу України, 

де згідно із статтею 176 використання комп’ютерних програм без дозволу 

осіб, які мають авторське право, караються штрафом, виправними роботами, 

позбавленням волі, з конфіскацією усіх матеріальних носіїв комп’ютерних 

програм та іншими видами покарань. Варто додати, що у Кримінальному 

кодексі України загалом є шість статей, які передбачають покарання за 

незаконне використання об’єктів інтелектуальної власності [120, с. 25-27]. 

Проте ні закони, ні антипіратська діяльність державних структур не 
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можуть зупинити серійний випуск неліцензійних компакт-дисків. Велика 

проблема у тому, що самі споживачі стимулюють пропозицію на цей вид 

інтелектуальної продукції на ринку, адже далеко не кожний з українських 

споживачів може дозволити собі придбати ліцензійний компакт-диск за 

ціною, яка коливається в межах від 30 до 100 гривень. 

Проблема українського аудіо-, відеопіратства та піратства у сфері 

комп’ютерного програмного забезпечення постала для України не лише на 

національному, а також на міжнародному рівні. 

Зазначимо, що Україна потрапила до так званого списку 301, який 

Конгрес США складає з держав, де ігноруються авторські права під час 

випуску аудіо- та відеопродукції. Відповідно, американський уряд припинив 

спеціальний статус безмитної торгівлі і видав попередній перелік товарів, до 

яких можуть бути застосовані санкції через нездатність України зупинити 

виробництво неліцензійної інтелектуальної продукції. Представники США 

заявили, що американська промисловість зазнає щорічних збитків у розмірі 

200 млн доларів США [161, с. 108]. 

Незважаючи на пояснення українських офіційних осіб та бажання Уряду 

України забезпечити захист авторських прав, посилаючись на успіхи в 

удосконаленні чинного законодавства, США запровадили торговельні санкції 

проти України, які мали б компенсувати їм збитки від незаконного 

копіювання та тиражування в Україні аудіо- та комп’ютерних компакт-

дисків. Після прийняття Верховною Радою України відповідних поправок до 

Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом 

дисків для лазерних систем зчитування” санкції було скасовано. 

На наш погляд, варто відзначити той факт, що протягом останніх років в 

Україні було впроваджено комплекс організаційно-правових заходів щодо 

створення дієвого механізму протидії нелегальному виготовленню й 

розповсюдженню “піратської” продукції. Так, Законом України “Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” було 
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встановлено нові форми регулювання виробництва цієї продукції через 

впровадження системи маркування кожного примірника аудіовізуальних 

творів і фонограм, а також створено Єдиний реєстр одержувачів контрольних 

марок. У цьому контексті слід нагадати, що звіт Торгової Палати США від 

2016 р. відзначав прогрес України у сфері охорони інтелектуальної власності 

та проголосив поновлення щодо нашої країни Генеральної системи 

преференцій. 

Становлення ринку інтелектуальних продуктів у перехідній економіці 

України відбувається повільно, з великими труднощами, незважаючи на 

існування масової інтелектуальної продукції. Широке її впровадження у 

виробництво забезпечує отримання вітчизняної конкурентоспроможної 

продукції і сприяє відродженню економіки, шляхом швидкого розвитку 

виробництва внаслідок освоєння нових технологій та випуску на їх основі 

нових продуктів, а також піднесення національного інтелектуального 

капіталу та його відповідності світовому рівню. 

Інституційна база інтелектуального капіталу включає в себе інститути та 

інституції, які сприяють розвиткові інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ). 

Серед основних європейських нормативно-правових актів, які 

регулюють суспільні відносини у сфері побудови інформаційного 

суспільства, є Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства 

[151]. У цьому документі зазначається, що ІКТ є одним з найбільш важливих 

факторів, що впливають на формування суспільства ХХІ ст. Подальшого 

розвитку положення Хартії знайшли відображення в Європейській Конвенції 

“Про кіберзлочини”, яка була підписана тридцятьма державами, серед яких і 

Україна, з метою вироблення єдиної ефективної позиції протидії 

комп’ютерній злочинності, яка є однією з найнебезпечніших загроз 

інформаційного суспільства. 

Керуючись постулатами Окінавської хартії глобального інформаційного 

суспільства і взявши до уваги те, що діяльність у сфері інформаційно-
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комунікаційних технологій є на даний момент стратегічно важливою і 

найприбутковішою у світі, Україна протягом років незалежності намагається 

розвивати власні ІКТ. 

Зауважимо, що для координації державної політики у галузі 

інформатизації створено Національне агентство з проблем інформатизації 

при Президентові України, Міністерство освіти спільно з Національною 

академією наук України розробили Концепцію і Програму формування 

Національної телекомунікаційної мережі установ освіти і науки України з 

виходом на Інтернет УРАН (URAN – Ukrainian Research Academic Network). 

Також відзначимо, що в законодавчому полі нашої держави чинними є 

закони України “Про національну програму інформатизації” та “Про 

Концепцію Національної програми інформатизації” [184, с. 482-493].  

Прикладами найважливіших технологій для досліджень в економіці є 

комплексна технологія економічної безпеки (система “Екобезпека”), система 

“Бюджет України”, система середньострокового прогнозування основних 

макроекономічних показників “Прогноз ВВП”, комплексна автоматизована 

система підтримки, супроводу інвестиційного процесу та управління 

діяльністю державного інвестиційного закладу, система інформаційного 

супроводу пенсійної реформи в Україні.  

Передумовою побудови такої національної інформаційно-

комунікаційної мережі з доступом до Інтернету має бути створення 

комп’ютерної інфраструктури сфер науки та освіти. Реалізація цього проекту 

дасть змогу, по-перше, надати функціонально повні послуги Інтернету 

університетам і академічним установам України. По-друге, впровадити 

методи, засоби і телекомунікаційні технології у сфері науки і освіти. По-

третє, нагромадити і ефективно використати сучасні інформаційні ресурси. 

У результаті об’єднання наукового і освітнього потенціалу університетів 

та академічних установ України планується створення 

конкурентоспроможної мережевої інфраструктури. Система знижок з боку 

Укртелекому на канали зв’язку для університетів, за некомерційного їх 
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використання, сприяє розширенню кількості користувачів за рахунок 

обласних центрів і великих міст України. 

Щодо державної політики у сфері інформатизації, то її цілями є: 

- підвищення рівня інформаційного забезпечення кожного громадянина, 

суспільства, а також органів державної влади; 

- використання потенційних можливостей інформатизації для всебічного 

розвитку науки, культури, мистецтва, освіти, охорони здоров’я та інших сфер 

суспільного життя; 

- задоволення потреб щодо інформаційного забезпечення громадських 

організацій, суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності; 

- реалізація та розвиток структурної перебудови, модернізація та 

технологічне оновлення виробництва; 

- розвиток інформаційної інфраструктури; 

- інформаційне забезпечення національної безпеки і суверенітету 

держави. 

Завдання реалізації державної політики інформатизації, координації 

діяльності органів державної влади з питань інформатизації, виконання 

функцій генерального державного замовника Національної програми 

інформатизації, організації міжнародного співробітництва у сфері 

інформатизації покладено на Державний комітет зв’язку та інформатизації 

України. 

Фінансування проектів Національної програми інформатизації 

передбачається з різних джерел, у тому числі за рахунок міжнародних 

інвестицій та кредитів. Цільове фінансування Програми відповідно до 

чинного законодавства України повинно здійснюватися з державного 

бюджету. 

Фінансування окремих проектів з інформатизації, в тому числі й тих, які 

входили до складу Програми, здійснювалося за рахунок галузевих та 

місцевих бюджетів. 

Зауважимо, що частина іноземних кредитів, зокрема від Міжнародного 
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банку реконструкції та розвитку, була спрямована на підтримку та виконання 

деяких проектів з інформатизації. Аналіз засвідчує, що у недержавному 

секторі спостерігається певне зростання обсягів та темпів інвестицій у сферу 

комп’ютерних інформаційних технологій різного призначення. 

Державна політика інформаційної безпеки була спрямована на захист 

життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від: по-

перше, отримання неповної, несвоєчасної та недостовірної інформації; по-

друге, негативного інформаційного впливу; по-третє, негативних наслідків 

функціонування інформаційних технологій і, по-четверте, несанкціонованого 

доступу та несанкціонованого розповсюдження інформації. Так, на 

створеному в Україні порталі інформаційної безпеки (www.bezpeka.com) 

зібрані та розміщені посилання на ресурси, які стосуються різних аспектів 

комп’ютерної та мережевої безпеки, зокрема законодавча і нормативна база, 

яка регулює діяльність у сфері захисту інформації. 

Реалізація політики інформаційної безпеки полягає передусім в 

координації дій відповідних державних органів. В умовах глобалізації 

проблеми інформаційної безпеки застосування сучасних комп’ютерних 

інформаційних технологій вирішуватимуться як у кожному конкретному 

проекті інформатизації, так і системно – в межах Національної програми 

інформатизації. 

Міжнародна політика України у сфері інформатизації орієнтована на 

рівноправну взаємовигідну співпрацю і спрямована на створення умов для 

взаємного використання національних інформаційних ресурсів України та 

інформаційних ресурсів інших країн, участь у реалізації спільних проектів, 

забезпечення системної інтеграції національної інформаційної 

інфраструктури України у світовий інформаційний простір. Вона 

реалізується шляхом підписання відповідних угод, участі у роботі 

міжнародних організацій, співпраці з іншими державами у цій сфері. 

Підписано угоди про співробітництво у сфері інформатизації між урядом 

України та урядом Республіки Білорусь, ведуться переговори щодо 
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підписання угод із країнами Прибалтики, зокрема готова до підписання угода 

з Естонією. У межах програми “Партнерство заради миру” відбувається 

співпраця зі структурами НАТО з питань телекомунікаційних та 

інформаційних систем.  

У Державному комітеті зв’язку та інформатизації України була 

підписана програма “Інноваційний трамплін: інформаційно-комунікаційні 

технології задля добробуту України” між Кабінетом Міністрів України та 

Програмою розвитку ООН (ПРООН). До реалізації Програми були задіяні 

ВАТ “Укртелеком”, Національна академія наук України, Київський 

національний університет ім. Т. Шевченка та Міжнародний фонд 

“Відродження” під загальною координацією ПРООН і Державного комітету 

зв’язку України. Варто відзначити, що це була перша в Україні комплексна 

програма розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, яка мала на 

меті впровадження сучасних технологій в освіту, науку, державне 

управління, у розвиток підприємництва, а також, що дуже важливо для 

молодої держави, для побудови громадянського суспільства. Вона створила 

можливості для загальнонаціонального доступу до Інтернету, тобто доступу 

до світової комп’ютерної мережі з усіх куточків України. 

У 2017 р. було підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері 

дослідження космосу між Державним космічним агентством України та 

Космічними агентствами ОАЕ, Мексики та Канади, між Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Відомством з промислової 

власності Чеської Республіки, Відомствами з патентів і торговельних марок 

Королівства Іспанія та Турецької Республіки, Скандинавським патентним 

інститутом, Національним центром інтелектуальної власності Грузії, 

Корейським відомством інтелектуальної власності Республіки Корея щодо 

всестороннього співробітництва у сфері інтелектуальної власності. Також 

було укладено Угоду про заохочення та захист інвестицій між Україною та 

Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, підписано Меморандум про 

взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики 
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між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження 

України та Данським енергетичним агентством, Меморандум про 

взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та 

альтернативних видів палива між Державним агентством з 

енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством 

закордонних справ Фінляндської Республіки. 

З огляду на активізацію міжнаціональних програм, пов’язаних із 

інтелектуальним капіталом, особливої уваги заслуговує проблема стану та 

розвитку інфраструктури інформатизації, зокрема системи телекомунікації та 

зв’язку країни. У цьому контексті важливою складовою інформаційної 

інфраструктури держави є її телекомунікаційна інфраструктура. 

Розвиток телекомунікаційної інфраструктури України базується на 

стратегії входження до світових інформаційних інфраструктур та 

забезпечення органів управління державою, суб’єктів господарювання різних 

форм власності, засобів масової інформації і населення країни 

інформаційними послугами та послугами електрозв’язку в необхідному 

обсязі і належної якості. 

Основні пріоритетні напрями розвитку електрозв’язку України 

визначені у Комплексній програмі створення єдиної національної системи 

електрозв’язку. Ефективність вирішення питання розвитку і вдосконалення 

телекомунікаційної інфраструктури України багато в чому залежить від 

раціонального поєднання різних систем зв’язку – волоконно-оптичних, 

радіозв’язку (наземного та супутникового). 

Супутниковий фіксований і рухомий радіозв’язок та супутникове теле- 

та радіомовлення стали невід’ємною частиною як міжнародних, так і 

національних інформаційних мереж. Україна є активним учасником 

впровадження глобальних супутникових систем радіозв’язку та 

супутникового теле- і радіомовлення. Сьогодні такі системи реалізовані на 

основі використання геостаціонарних штучних супутників Землі, які 

належать міжнародним організаціям, за програмами INTELSAT, EUTELSAT, 
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INMARSAT, LMI. 

Одним із головних завдань, яке потрібно вирішити для входження 

України у світовий інформаційний простір, є реалізація міжнародних 

проектів будівництва магістральних волоконно-оптичних ліній (систем) 

зв’язку. Україна бере участь у будівництві таких міжнародних ліній, як ITUR 

(Італія – Туреччина – Україна – Росія), ТАЄ (Транс – Азія – Європа), 

BSFOCS – Україна, РФ, Білорусь, Болгарія, Грузія, Греція, Вірменія та Кіпр, 

а також ОХУGEN, метою якого є будівництво нової глобальної мережі 

телекомунікацій (супер-Інтернет), яка має охопити майже всі країни світу. 

Сьогодні в Україні створено багатофункціональні цифрові мережі 

телерадіомовлення та надання користувачам нового класу інформаційних 

послуг, зокрема швидкої передачі даних, проведення відеоконференцій, 

доступу до засобів зберігання відеоінформації та даних, вибору 

відеопрограм, розподілу програм телебачення, мультимедіа, надання 

програмам телебачення високої чіткості зображення. 

На цей час стан комп’ютерних мереж передачі даних відображає рівень 

інформатизації та визначає її перспективу. У країні функціонують декілька 

розвинених телекомунікаційних систем загальнодержавного та відомчого 

значення, зокрема Держкомзв’язку, Укрзалізниці, Мінтрансу, Міненерго, 

Держіннофонду, Міністерства освіти і науки, Держмитслужби, 

Національного банку, Промінвестбанку та інших. На різних стадіях 

проектування знаходяться корпоративні мережі передачі даних Фонду 

державного майна, Державної податкової адміністрації, МВС, Мін’юсту та 

інші. 

На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 

Україні усі завдання виконуються з обов’язковим поєднанням регіональних 

баз та банків даних із загальнодержавними, такими як Державна 

картографічна база регіону (частка електронної карти України), база даних 

“Законодавчі та нормативні акти України”, база даних стосовно населення 

країни тощо. При цьому використовуються єдині класифікатори, які дадуть 
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змогу інформаційно їх об’єднувати. У даному контексті вирішується питання 

створення типового проекту інформаційно-аналітичної системи “Регіональні 

інформаційні ресурси України”, що дасть змогу сформувати та постійно 

підтримувати актуалізацію регіонального сектора національного реєстру 

інформаційних ресурсів.  

Актуальним в наш час виступає завдання створення електронних копій 

наукових, культурних, інформаційних та інших інтелектуальних надбань в 

Україні. 

У межах Національної програми інформатизації України виконуються 

завдання щодо створення системи національних інформаційних ресурсів. 

Інформаційні системи та інформаційно-аналітичні центри різних рівнів 

функціонують та створюються для забезпечення діяльності органів 

державної влади та недержавних структур. Діють та вдосконалюються 

інформаційно-аналітичні системи Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони, Конституційного 

Суду, Верховного Суду, Генеральної прокуратури, Мінтрансу, МВС, 

Міненерго, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, діє 

автоматизована система міжбанківських розрахунків на рівні “банк-банк”, 

Національного банку, яка удосконалюється автоматизованими системами 

розрахунків на рівні “банк-клієнт” тощо. Створюються галузеві інформаційні 

системи інших центральних органів виконавчої влади, зокрема 

автоматизована система ведення державного земельного кадастру, Урядова 

інформаційна система з питань надзвичайних ситуацій, автоматизована 

система державного експортного контролю України, єдина державна 

автоматизована паспортна система, реєстр неплатоспроможних підприємств 

та організацій тощо. 

Підприємствами та організаціями України використовуються різні типи 

інформаційних, інформаційно-аналітичних, автоматизованих систем, офісних 

пакетів тощо, але процес їх впровадження відбувається повільно без 

відповідної державної підтримки. 
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Для більш ґрунтовного аналізу такої складової інтелектуального 

капіталу, як інформаційні та комунікаційні технології, слід проаналізувати 

Національну програму інформатизації. Програма затверджена трьома 

законами України про Національну програму інформатизації і 

конкретизована у відповідних рішеннях Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони 

України. 

Виходячи з пріоритетів держави у сфері інформатизації, визначених в 

законах України про Національну програму інформатизації, і з урахуванням 

обмежених фінансових можливостей держави використання бюджетних 

коштів передбачено виключно на підтримку загальнонаціональних 

пріоритетів: інформатизація соціальної сфери, науки, освіти, культури, а 

також створення загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності у сфері правової освіти, законотворення та 

застосування правових актів на практиці, зокрема комп’ютеризація робочих 

місць народних депутатів України. 

За своєю структурою, пріоритетами та принципами формування 

Національна програма інформатизації є комплексом взаємопов’язаних 

завдань, у тому числі інвестиційного характеру, узгоджених за часом, 

складом виконавців, використанням певних матеріально-технічних, 

інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів, які мають на меті 

створення інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів 

інформатизації та інформаційних ресурсів, що відповідають певним 

технічним умовам і показникам якості. 

Національна програма інформатизації передбачала виконання комплексу 

першочергових завдань загальнодержавного значення, спрямованих перш за 

все на вирішення наступних питань: 

1) розробка нормативно-правових актів у сфері інформатизації - 

проектів законів України “Про національні інформаційні ресурси”, “Про 

інформаційний простір України”, “Про міжнародний інформаційний обмін”, 
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“Про діяльність у сфері інформатизації”, “Про захист персональних даних” 

тощо; 

2) створення першої черги дослідної зони інфраструктури 

телекомунікацій для Верховної Ради України, Адміністрації Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони 

України, центральних органів державної влади; 

3) створення системи інформаційних ресурсів органів державної влади; 

4) впровадження елементів електронного документообігу у визначених 

органах державної влади; 

5) створення інформаційно-аналітичної системи підтримки 

функціонування фінансової системи; 

6) створення першої черги комп’ютерної інформаційної мережі установ і 

закладів науки, освіти та культури з центральним й регіональними 

осередками; 

7) створення комп’ютерних мультимедійних технологій, системи обміну 

даними між центрами народної творчості, будинками культури та органами 

управління у сфері культури. 

Завдання формувалися за 10 напрямами, починаючи з питань політики 

та організаційно-правового забезпечення інформатизації, формування 

національної інфраструктури інформатизації, інформатизації стратегічних 

напрямків розвитку державності, безпеки та оборони, процесів соціально-

економічного розвитку, інформатизації пріоритетних галузей економіки, 

фінансової та грошової системи, соціально-економічної сфери, науки, освіти 

та культури і закінчуючи міжнародним співробітництвом. 

Ми вважаємо, що Національна програма інформатизації була 

реалізована в нашій країні не повністю. Зокрема, завдання щодо захисту 

персональних даних громадян України практично не виконані. Така оцінка 

стосується і завдань щодо створення комп’ютерних мультимедійних 

технологій, системи обміну даними між центрами народної творчості, 

будинками культури та органами управління у сфері культури. 
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У цьому контексті, на наш погляд, вкрай важливим і своєчасним стало 

прийняття урядом Державної програми “Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті та науці”, яка здійснювалася з урахуванням стратегії 

соціально-економічного розвитку регіонів та розвитку новітніх досягнень в 

інформаційній сфері. Її вартість складала близько 1,8 млрд грн. 

Важливою складовою Програми є створення інформаційних ресурсів 

українського науково-освітнього середовища, яке потребує розбудови 

інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі 

УРАН, до якої приєднано понад 80 університетів та наукових установ        

НАН України. Розбудова інфраструктури мережі УРАН дає змогу долучатися 

та під’єднувати до неї всі інші університети та академічні наукові установи, 

що поглиблює інформаційний обмін та інтеграцію між ними. За допомогою 

цієї мережі здійснюється динамічний пошук та розповсюдження інформації 

науково-освітнього характеру, а саме: організація доступу до світових 

електронних бібліотек, проведення відеолекцій та відеоконференцій, 

розвиток дистанційної освіти та надання можливості для пілотної апробації 

нових телекомунікаційних технологій і підготовки кадрів для впровадження 

цих технологій у науку, виробництво та бізнес. 

Отже, сучасний стан інформатизації в Україні характеризується як 

здобутками, так і втратами. Позитивними моментами є те, що, по-перше, 

сформована і реалізується державна політика у сфері інформатизації та 

розвивається міжнародне співробітництво у сфері інформатизації; по-друге, 

активно створюється нормативно-правова та нормативно-технічна база сфери 

інформатизації; по-третє, процес інформатизації припинив бути стихійним і 

набув ознак керованості; по-четверте, утворився і розвивається ринок 

сучасних інформаційних технологій та послуг; по-п’яте, здійснюються 

заходи, спрямовані на захист інформації та забезпечення інформаційної 

безпеки держави в умовах застосування комп’ютерної техніки. Проте 

найбільшою перешкодою у розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій в Україні є відсутність належного фінансування та розуміння 
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владних структур пріоритетного значення цієї складової інтелектуального 

капіталу у постіндустріальному світі. 

 

2.2. Якісні зміни інтелектуального капіталу під впливом ринкової 

трансформації економіки 

 

На формування інтелектуального капіталу України значною мірою 

впливають економічні процеси, пов’язані з переходом до ринкових відносин. 

Такі показники, як динаміка обсягу національного виробництва, 

фінансування державного сектора економіки, безробіття, рівень заробітної 

плати, інфляція та ін., відображають економічні процеси та явища, які 

впливають на основні складові інтелектуального капіталу. Трансформаційні 

процеси впливають на кожну із складових інтелектуального капіталу, 

зокрема на освіту. 

Сучасна структура освіти України, маючи достатню правову базу, про 

що йшлося у попередньому підрозділі, побудована у відповідності до 

структури освіти розвинених країн світу, визначеної ЮНЕСКО, ООН та 

іншими міжнародними організаціями. Так, вона включає: дошкільні заклади 

освіти, середні загальноосвітні навчальні заклади, професійно-технічні 

навчальні заклади, вищі заклади освіти І-ІІ рівнів акредитації (технікуми, 

коледжі), вищі заклади освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, 

академії, інститути, заклади післядипломної освіти), самоосвіту [178]. 

Україна протягом останніх років займає високі місця у світовому 

рейтингу країн за коефіцієнтом освіченості (про ІЛР та його складові йшлось 

у третьому підрозділі першого розділу). Ці дані свідчать про істотний 

освітній потенціал країни та широкі можливості його подальшого 

перетворення у людський та інтелектуальний капітали. У таких умовах 

зростає відповідальність держави за ефективне використання цього 

стратегічного ресурсу, адже попит на нього в умовах постіндустріальної 

епохи різко зростає. 
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Оцінити освітню складову інтелектуального капіталу держави можна на 

основі характеристики наявних у системі освіти навчальних закладів, 

кількості учнів і студентів та середньої тривалості їх навчання. Динаміка цих 

показників у часі дозволить побачити тенденції їх змін. 

Важливим показником, який характеризує підвищення рівня освіченості, 

а разом з цим і потенціал вищих навчальних закладів (ВНЗ), є кількість учнів 

та студентів, які навчались у навчальних закладах, а також кількість осіб, що 

навчаються на 10 тис. населення. Кількість осіб, які навчались у навчальних 

закладах, наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Кількість осіб, які навчались у навчальних закладах (тис. осіб) 

Показники На початок навчального року 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015* 

2015/ 

2016* 

2016/ 

2017* 

2017/ 

2018* 

Усього 7223,8 7013 6815,4 6647,9 5761,9 5692,4 5718,5 

У загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

4299 4292 4222 4204 3757 3783 3846 

У професійно-тех-

нічних навчальних 

закладах 

433,5 409,4 423,3 391,2 315,6 304,1 285,8 

У вищих навчаль-

них закладах: 

І-ІІ рівнів 

акредитації 361,5 356,8 345,2 329,0 251,3 230,1 217,3 

ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 
2129,8 1954,8 1824,9 1723,7 1438,0 1375,2 1369,4 

Примітка: * - без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, 

м. Севастополя та зони проведення антитерористичної операції. 
Джерело: Складено за даними [155] 
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Екстенсифікація освіти виражається у збільшенні загальної кількості 

студентів та кількості вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Так, згідно зі статистичними даними (додаток Е) кількість вищих навчальних 

закладів протягом аналізованого періоду зменшувалася. Загальна кількість 

студентів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2015/2016 

навчальному році становила 1689,3 тис. осіб, у 2016/2017 – 1605,3 тис. осіб, а 

у 2017/2018 – 1586,7 тис. осіб. 

Своєю чергою, у табл. 2.2 наведено статистичні дані про кількість осіб, 

які навчались у навчальних закладах на 10 тис. населення. За останнє 

десятиріччя у загальноосвітніх навчальних закладах кількість учнів на           

10 тис. населення суттєво знизилась. 

Таблиця 2.2 

Кількість осіб, які навчались у навчальних закладах на  

10 тис. населення (тис. осіб) 

Показники На початок навчального року 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015* 

2015/ 

2016* 

2016/ 

2017* 

2017/ 

2018* 

У загальноосвітніх 

навчальних закладах 
939 941 927 923 874 831 895 

У професійно-
технічних 
навчальних закладах 

95 90 93 86 73 67 66 

У вищих навчальних 
закладах: 
І-ІІ рівнів 
акредитації 79 78 76 72 58 50 50 

ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 
465 428 401 380 335 303 319 

Примітка: * - без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, 

м. Севастополя та зони проведення антитерористичної операції. 
Джерело: Складено за даними [155] 
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Якщо у 2011-2012 навчальному році цей показник складав 939 тис. учнів 

на 10 тис. населення, то у 2017-2018 навчальному році – 895 тис. учнів (на    

95 тис. або 10% менше). Подібну ситуацію ми простежуємо у професійно-

технічних навчальних закладах (ПТНЗ) освіти. Так, у 2017-2018 навчальному 

році порівняно з 2010-2011 навчальним роком цей показник знизився на       

32 тис. осіб (34%).  

Потенціал вищих закладів освіти акредитації за кількістю студентів за 

останні роки в Україні також має тенденцію до зменшення. Зокрема, у 2017-

2018 порівняно з 2011-2012 навчальним роком цей показник для ВНЗ І-ІІ 

рівнів знизився на 31 тис. осіб (39%), а для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – на 

164 тис. осіб (35%). Разом з тим, слід зауважити, що загальна кількість 

студентів на 10 тис. населення в Україні є співмірною з такими країнами, як 

Австралія – 440, Ізраїль – 466, Естонія – 437, Польща – 494 та Болгарія –      

468 осіб [148, с. 2-20; 215, с. 452]. 

В умовах дії залишкового принципу фінансування факт зниження 

кількості студентів на 10 тис. населення в системі ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації слід розцінювати диференційовано. З одного боку, це не вельми 

позитивна тенденція, адже, як засвідчує досвід економічно розвинутих країн, 

розширення освітніх можливостей молоді – це перш за все підвищення 

освітнього рівня майбутньої робочої сили та зниження соціальної 

напруженості в суспільстві [115]. З іншого боку, побудова держави на нових 

соціально-структурних засадах вимагає нового підходу до визначення 

показника рівня освіченості населення. Очевидно, замість традиційного 

розрахунку при визначенні рівня освіченості на перше місце варто ставити 

змістове наповнення навчального процесу, структуру підготовки фахівців, 

формування їх ціннісних орієнтацій. Це особливо актуально в умовах 

реалізації радикальних соціально-економічних реформ, здійснення заходів 

щодо подолання Україною наслідків економічної кризи. 

Щодо сучасної вищої освіти в Україні, то можна виділити такі напрями 

її трансформації: 
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1) екстенсифікація, тобто збільшення кількості вищих навчальних 

закладів, спеціальностей і програм, студентів, які за ними навчаються, 

розширення доступу громадян до вищої освіти; 

2) модернізація як зміна змісту освіти, притаманної для командно-

адміністративної системи відповідно сучасним умовам. Складовими такої 

модернізації є демократизація, гуманізація, інноваційні процеси у вищій 

школі: виникнення нових спеціальностей, освітніх програм, педагогічних 

методик і засобів навчання, методів менеджменту та маркетингу вищої 

освіти; 

3) європеїзація, що означає трансформацію української освіти в 

напрямку європейських норм і стандартів як складової міжнародної 

інтеграції у сфері освіти. 

На нашу думку, велика кількість ВНЗ і студентів в Україні має 

суперечливу внутрішню структуру. Зокрема, загальна кількість вищих 

навчальних закладів за останні 5 років стабільно скорочувалася (додаток Е). 

Зменшення кількості вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  

супроводжувалося зменшенням кількості студентів, які в них навчаються, – 

тільки за останні п’ятнадцять років цей показник скоротився на 271 тис. осіб. 

За цей же період було припинено діяльність 72 вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівня акредитації [255, c. 199], що також сприяло зменшенню кількості 

студентів на 692 тис. осіб [255, c. 194]. 

Структура ВНЗ І-ІV рівнів акредитації державної (у тому числі і 

комунальної) та приватної форм власності характеризується так: кількість 

університетів складає відповідно 20 і 19% до загальної кількості ВНЗ І-ІV 

рівнів акредитації, кількість академій – 7 і 5%, інститутів – 6 і 39%,   

коледжів – 20 і 28%, технікумів – 28 і 7%, училищ – 19 і 2%. 

Хоча кількісні показники щодо вищої освіти в Україні набули суттєвих 

змін у бік їх збільшення, проте вони і у цьому відношенні є недостатніми. 

Адже, за прогнозами ЮНЕСКО у ХХІ столітті рівня національного 

добробуту, відповідного світовим стандартам, досягнуть країни, працездатне 
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населення яких на 40-50% буде складатися з осіб із вищою освітою. На 

сьогодні Україна досягла лише половини цього показника [114, с. 155]. 

Створення потужної конкурентоспроможної вітчизняної системи вищої 

освіти потребує принципових кардинальних змін у кадровій політиці як з 

точки зору формування високопрофесійних педагогічних і науково-

педагогічних працівників, так і з погляду розвитку ефективного 

інтелектуального капіталу країни. 

Діюча в Україні мережа аспірантури і докторантури за кількісними 

показниками має можливість забезпечувати потреби держави в наукових та 

педагогічних кадрах. Так, у вищих навчальних закладах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки, сформована найбільш потужна мережа 

аспірантури і докторантури (64,52% від загальної кількості в Україні). 

Аспірантура діє у 518 організаціях, докторантура – у 276 організаціях, у яких 

за рахунок бюджету навчалося відповідно 31482 аспіранти і 808 докторанти 

[219, c. 423]. Проте формальна чисельність як така не може бути позитивним 

показником ефективності роботи в цьому напрямі (додаток Є). На нашу 

думку, незадовільною є ситуація, коли випускники аспірантури і 

докторантури не виходять в установлений термін на захист, хоча тут 

простежується позитивна динаміка: у 2014 році – 66,1%, у 2015 році – 69,5%, 

у 2016 році – 78,0%, у 2017 році – 83,2%, у 2018 році – 96,7%. Відповідно, 

частка докторантів, які у 2011 році вчасно подали кандидатські дисертації до 

захисту, становила 51,3%, у 2016 році – 76,1%, у 2017 році – 81,1%, у 2018 

році – 92,8% [219, с. 423]. 

Зауважимо, що, зважаючи на економічну кризу в Україні, стан 

фінансування освіти належним визнати не можна. Окрім того, у державному 

бюджеті 2018 р. порівняно з 2013 р. частка видатків на освіту знизилася з 

10,9% до 8,6% через часткове делегування функцій утримання 

загальноосвітніх та професійно-технічних закладів органам місцевого 

самоврядування. Тим не менше спостерігається стійка тенденція до 

збільшення державного фінансування освіти (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Динаміка видатків зведеного бюджету України на освіту у 2011-2018 рр. 

 Показники  
Загальні видатки 

зведеного 
бюджету, млн грн 

Видатки у % до Видатки на 
окремі підгалузі 
у % до видатків 

на галузь 
загальних 
видатків ВВП 

 2011 рік 
Всього, з них 377842,8 100,0 100,0 Х 
на освіту, у т.ч. 79826,0 21,1 7,4 100,0 

загальну 
середню 32852,4 8,7 3,0 41,2 

професійно-
технічну 5106,2 1,4 0,5 6,4 

вищу 24998,4 6,6 2,3 31,3 
 2016* рік 
Всього, з них 523004,8 100,0 100,0 Х 
на освіту, у т.ч. 100105,6 19,1 6,4 100,0 
у тому числі 15186,4 2,9 1,0 15,2 

загальну 
середню 5885,2 1,1 0,4 5,9 

професійно-
технічну 28340,5 5,4 1,8 28,3 

вищу 7934,1 5,7 1,8 29,6 
 2017* рік 
Всього, з них 679871,4 100,0 100,0 Х 
на освіту, у т.ч. 114193,5 16,8 5,8 100,0 

загальну 
середню 49668,3 7,3 2,5 43,5 

професійно-
технічну 6171,2 0,9 0,3 5,4 

вищу 30981,8 4,6 1,6 27,1 
 2018* рік 
Всього, з них 701801,3 100,0 100,0 Х 
на освіту, у т.ч. 109155,2 15,6 6,6 100,0 

загальну 
середню 46781,9 6,7 2,8 42,9 

професійно-
технічну 5236,8 0,7 0,3 4,8 

вищу 30595,9 4,4 1,9 28,0 
* Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 

Джерело: Складено за даними [155] 
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Величина видатків на освіту в державі, яка декларує побудову 

інформаційного суспільства, у 2010 році становила понад 21% загальних 

видатків бюджету або 7,4% від ВВП, скоротившись до 2018 р. до відповідно 

15,6% та 6,6%. Зауважимо, що у чинному до 2017 р. Законі України “Про 

освіту” (ст. 61) передбачалося виділяти на освіту 10% від ВВП.  Відповідно, 

ми можемо говорити про недофінансування такої важливої складової 

інтелектуального капіталу, як освіта, майже на 40% від запланованих та 

юридично закріплених норм. 

Прийнятий у вересні 2017 р. реформаторський Закон “Про освіту” [185] 

декларує, що “Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, 

соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. Фінансування 

освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і 

держави” (ст. 5). Одним з важливих напрямків реформування, що може 

забезпечити нову якість освіти, виступають ліцензування освітньої 

діяльності, акредитації освітніх програм, інституційний аудит та 

інституційна акредитація. В той же час державне фінансування освіти цим 

законом передбачається на рівні не менше 7% ВВП, тобто менше, ніж у 

попередньому Законі “Про освіту”. 

Україна відстає за основними показниками фінансування освіти від 

розвинутих країн світу (додаток Ж). Так, витрати на освіту на одного 

студента в рік в Україні у 2016 році становили 3,1 тис. дол. США, тоді як у 

США – 20,9 тис. дол. США, Німеччині – 15,7 тис. дол. США, Франції –      

14,6 тис. дол. США, Японії – 15,9 тис. дол. США. 

Отже, невиконання встановлених законодавчо нормативів щодо 

фінансування освіти в Україні ще раз підтверджує актуальність та 

необхідність проведення ґрунтовного аналізу та позитивного вирішення 

даної проблематики. 

На нашу думку, існує тісний зв’язок і взаємозумовленість між такими 

складовими інтелектуального капіталу, як освіта та наука. Згідно з 

оприлюдненою інформацією МОН України до кінця 2017 р. в Україні було 
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видано 17659 дипломів доктора наук та 153650 дипломів кандидата наук за 

всіма науковими галузями, а у 2018 р. дипломи докторів наук отримало 956, а 

кандидатів наук – 5615 осіб [157]. З них 73,8% працювало у вищих та інших 

навчальних закладах, 16,8% – у наукових та науково-технічних організаціях і 

установах, академіях, їхніх філіях, відділеннях та наукових центрах [259]. 

Країна, готуючи у вищих навчальних закладах інженерно-технічні кадри, має 

зразкові прикладні науково-дослідні та проектно-конструкторські колективи, 

які дають їй можливість бути серед лідерів у ракетно-космічній галузі, а 

також у матеріалознавстві, математиці, кібернетиці, літако- та 

суднобудуванні, важкому машинобудуванні та приладобудуванні, окремих 

видах військової техніки, хімічних технологій. 

Однак внаслідок тривалої системної кризи українська наука опинилася у 

числі галузей, які зазнали найбільших втрат. Так, чисельність науковців у 

період незалежності скоротилася вдвічі, а фінансування досягло критичних 

меж. За твердженням фахівців, видатки на науку не повинні бути меншими 

від двох відсотків ВВП. Проте в Україні витрати на науку в середньому у рік 

не перевищують 1,5% ВВП. Відповідно, зменшилися основні показники 

діяльності української науки – кількість патентів, виконаних проектів, 

впроваджених інновацій. В Україні протягом 2014-2018 років тільки 11,3% 

промислових підприємств впроваджували інноваційні процеси у 

виробництво, 10,5% цих підприємств впроваджували і реалізували 

інноваційну продукцію [257, с. 156]. 

Як стверджують деякі українські дослідники, за роки незалежності з 

України емігрували у різні країни світу близько 5 тис. науковців. У складні 

для української економіки роки країну залишили 700 докторів і кандидатів 

наук [159, с. 109], проте офіційна статистика подає дещо інші дані відносно 

виїзду наукових працівників за межі України (додаток З). Так, динаміка 

виїзду фахівців вищої кваліфікації за межі України суттєво знизилась: якщо у 

2001 р. країну залишило 59 докторів наук, то у 2015 році – 5, у 2017 році – 

тільки 1; якщо у 2001 році країну залишило 125 кандидатів наук, то у 2015 
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році – 51, у 2017 році – 27. 

Разом з цим, аналіз показує, що протягом останніх років стан науки в 

Україні покращується. Зокрема, можна помітити стабілізацію питомої частки 

науковців, які мають значний інтелектуальний потенціал, а кількість 

кандидатів наук та докторів наук почала зростати. Разом з тим, занепокоєння 

викликає той факт, що, починаючи з 2015 р., державні статистичні 

спостереження щодо кількості науковців в економіці України скасовані 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

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. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 

Джерело: [155] 
 

Упродовж 2018 р. наукові та науково-технічні роботи в Україні 

виконували 978 організацій, 42,2% з яких відносяться до підприємницького 

сектора економіки, 42,0% – до державного, 15,8% – вищої освіти. Загальна 

кількість працівників організацій, які виконували наукові та науково-технічні 

роботи, на кінець 2017 р. становила 109,6 тис. осіб, але до кінця 2018 р. 

критично зменшилася до 63,8 тис. осіб (на 41,7%).  

Питома вага витрат на наукову діяльність в 2018 р. у загальному обсязі 
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витрат у ВВП складала тільки 0,68%. За даними Євростату, частка обсягу 

витрат на наукові дослідження та розробки країн ЄС у ВВП становила у 

2018 р. 2,01%. Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки 

була у Фінляндії – 3,31%, Швеції – 3,3%, Данії – 3,06%, Німеччині – 2,85%, 

Австрії – 2,81%, Словенії – 2,59%, Франції – 2,23%, Бельгії – 2,28%; меншою 

– у Чорногорії, Румунії, Кіпрі, Латвії та Болгарії (від 0,38% до 0,65%) [142]. 

В Україні відбувається зростання обсягів замовлень на виконання 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і 

реалізованої науково-технічної продукції. За статистичними даними, за 

останні роки почала зростати кількість підприємств, які впроваджують нові 

технологічні процеси, прагнучи організувати випуск наукомісткої продукції 

за рахунок власних коштів (додаток І, табл. І.1, табл. І.2). 

На нашу думку, розвиток інноваційної діяльності дасть змогу Україні 

зберегти належне місце серед невеликої кількості країн, які мають у своєму 

розпорядженні наукові кадри та ресурси і здатні самостійно створювати 

наукомістку та складну продукцію, зокрема в авіаційній та ракетно-космічній 

галузях. Проте економічна криза кінця 2008 р. суттєво завадила розвитку цих 

галузей в Україні. 

Аналізуючи розвиток української науки як складової інтелектуального 

капіталу, варто зупинитися на трьох її секторах: академічному, вузівському 

та галузевому. 

Найважливішим завданням усіх дослідницьких установ академічного 

сектора є стимулювання прогресу для вирішення фундаментальних наукових 

проблем. До проголошення незалежності в науковій сфері України існували 

дві академії – Академія наук України та Академія аграрних наук. На сьогодні 

в Україні діють 6 державних академій наук: Національна академія аграрних 

наук України, Національна академія медичних наук України, Національна 

академія наук України, Національна академія мистецтв України, Національна 

академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук 

України. Слід зауважити, що вони репрезентують офіційні національні 
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наукові школи та фінансуються через державну скарбницю. Найвищу 

позицію в рейтингу академічних установ займає Національна академія наук 

України (НАНУ), в складі якої у 2018 р. функціонувало 163 наукові установи 

та 46 науково-виробничих організацій. Сьогодні серед понад                         

31,1 тис. співробітників НАНУ налічується 186 дійсних членів, 361 членів-

кореспондентів та 98 іноземних членів, майже 16 тис. наукових працівників, 

серед них 2,4 тис. осіб – доктори та 6,8 тис. осіб – кандидати наук за різними 

галузями. 

Крім цього, до розвитку вітчизняної науки прикладаються кілька 

десятків недержавних академій, які за своєю суттю є швидше громадськими 

науковими організаціями. Серед них варто відзначити найвагоміші: Академія 

гірничих наук України, Академія економічних наук України, Академія наук 

вищої школи України, Лісівнича академія наук України. Усі ці установи 

мають статус автономних суспільних закладів, які користуються підтримкою 

держави, є незалежними щодо визначення напрямів, змісту робіт, внутрішніх 

структур і фінансуються державою. Вони мають право самостійно визначати 

наукову тематику і брати участь у розробці державної наукової політики. 

Деякі з них мають галузевий характер (наприклад, Академія вищої школи), 

академії в окремих напрямках науки та техніки (Академія інформатики, 

Авіакосмічна академія), академії міжгалузевого напрямку (Інженерна 

академія, Екологічна академія). Ці академії провадять діяльність завдяки 

внескам членів, а також фінансовій допомозі підприємств. 

На відміну від академічного, завданням вузівського сектора є кадрова 

підготовка фахівців. Дослідження тут поступаються місцем навчанню. 

Матеріальне забезпечення, рівень наукової апаратури вищих навчальних 

закладів навряд чи дозволять виконувати прикладні дослідження. Тільки у 

деяких великих та найбільш відомих університетах і технічних закладах були 

створені наукові інститути та лабораторії винятково для дослідницьких 

цілей. Це, безумовно, суперечить проголошеному принципу єдності 

досліджень та навчання з метою високої якості підготовки фахівців із вищою 
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освітою. 

За даними Інституту економіки та прогнозування, в Україні продукції, 

що належить до 5-го технологічного укладу, випускається лише 4%, тоді як 

4-ий технологічний уклад складає 38%, а 3-й – майже 58%. Частка 

високотехнологічної продукції в структурі ВВП становить менше 1%. 

Кількість підприємств промисловості, що впроваджували інновації впродовж 

2016-2018 років, складає 11,3% від загальної кількості промислових 

підприємств [255, с. 155]. Такі дані приводять до висновку, що наукоємність 

промислового виробництва України є значно нижчою від світового рівня, а 

відтак це суттєво призупиняє розвиток інтелектуального капіталу як 

підприємств зокрема, так і країни загалом. 

Як свідчать статистичні дані, інноваційна активність промислових 

підприємств характеризувалася тенденцією до зниження, особливо суттєво 

знизився показник стосовно освоєння виробництва нових видів продукції 

(додаток І, табл. І.1). Зокрема, якщо у 2012 р. промисловими підприємствами 

було освоєно 15323 найменування нової продукції, то у 2018 р. - тільки 3661, 

тобто у 4,2 рази менше. 

Втім, сучасний стан вітчизняного наукового потенціалу, його 

позитивні та негативні зміни, які перманентно відбуваються в ньому, 

потрібно оцінювати через призму набуття ним відповідних якісних 

характеристик, здатних забезпечити виконання наукою ролі джерела 

зростання науково-технічного та економічного рівня країни. При цьому варто 

виходити не тільки з досягнутого рівня вітчизняного наукового потенціалу, а 

й з відповідних стандартів, які є в країнах з інноваційним типом 

економічного розвитку. У цьому відношенні, на нашу думку, важливе 

значення для України має вивчення досвіду країн з перехідною економікою. 

Це дозволить нам адекватніше оцінювати трансформаційні процеси у 

вітчизняній науці, а також можливості досягнення європейських стандартів. 

Адже у країнах, де наука виконує роль провідного чинника відтворювального 

процесу, досягнуто високої частки працівників науково-дослідної сфери. 
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Чимало проблем виникло в системі підготовки наукових кадрів. Хоча за 

останні роки чисельність аспірантів зросла у 1,5 раза, з’явилися наукові 

дослідження у військовій, фізичного виховання і спорту, державного 

управління та інших галузях (додаток Є), ефективність підготовки кандидатів 

наук погіршується. Багато аспірантів використовують час перебування в 

аспірантурі для роботи в інших сферах, мало спілкуються з науковцями, 

слабо підвищують свою наукову кваліфікацію. Не сприяє підвищенню якості 

наукових кадрів необґрунтоване зростання кількості аспірантів у вищих 

навчальних закладах, у багатьох з яких не виконуються в потрібному обсязі 

фундаментальні наукові дослідження. Свідченням цього є велика 

невідповідність у співвідношенні між загальною кількістю випускників 

аспірантури та кількістю випускників, які завершили і захистили свої 

дисертаційні дослідження. Так, наприклад, у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка тільки 36% випускників аспірантури на 

природничих та 39% на гуманітарних факультетах на момент завершення 

навчання в аспірантурі захистили свої дисертації [74]. 

В Україні сформувалася негативна практика планування та підготовки 

наукових кадрів, яка виходить не із сучасних пріоритетів науки і техніки, а з 

існуючого складу науковців. У табл. Є.1 додатку Є простежується активізація 

захисту кандидатських та докторських дисертацій в Україні. Останніми 

роками реалізується передусім загальний принцип відтворення – від 

досягнутого рівня. На етапі реформування науки зазначений принцип не 

може спрацьовувати ефективно. Потрібне науково обґрунтоване державне 

регулювання процесу планування та підготовки наукових кадрів. 

Щодо обсягів річних видатків на науку в розрахунку на одного 

дослідника, то в Україні цей показник є досить низьким у порівнянні з 

іншими країнами. Так, в Україні обсяги річних витрат на науку в розрахунку 

на одного науковця становлять 3,5 тис. дол. США, тоді коли в РФ –                 

8 тис. дол., в Бразилії – 48, у Південній Кореї – 92, в Японії – 142, у Франції – 

174, а в США відповідно – 195 тис. дол. [69, с. 14]. 
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Зрозуміло, що такий рівень видатків в Україні неспроможний 

забезпечити ефективне проведення науково-дослідних робіт, оскільки 

коштів, які мають наукові установи, недостатньо навіть для виплати низьких 

заробітних плат та комунальних платежів. Науково-дослідний процес у таких 

умовах залишається взагалі без фінансової підтримки. 

В умовах жорсткого дефіциту коштів на науку особливої гостроти 

набула проблема ефективності їх використання самою сферою НДДКР. По-

перше, майже повне призупинення фінансування розвитку матеріально-

технічної бази науки призводить до того, що ця база швидко старіє. А це 

обумовлює принципову неможливість отримання наукових результатів 

світового рівня. По-друге, науково-дослідна діяльність вимагає сталого 

фінансового забезпечення на всіх етапах виконання робіт. Проте реальна 

практика свідчить, що ці потреби не задовольняються. По-третє, не сприяє 

ефективному використанню коштів існуючий розрив між фінансуванням 

досліджень, з одного боку, та процесів впровадження їх у виробництво, - з 

іншого. З цієї причини більшість завершених робіт не мають подальшого 

використання у вітчизняній економіці. Внаслідок цього Україна часто зазнає 

подвійних втрат, пов’язаних з неотриманням економічної віддачі від 

розробок, не впроваджених у своїй економіці, та безкоштовним 

використанням вітчизняних розробок за кордоном. За оцінками експертів, 

така тенденція зростає. По-четверте, істотно знижує ефективність 

використання державних коштів і хибна практика адміністративного 

розпорошення їх серед численних наукових установ, окремих виконавців 

НДДКР. Внаслідок фактичної відсутності в Україні конкурсної системи 

обмежені кошти розподіляються на велику кількість проектів та виконавців, 

чим заздалегідь обумовлюється безперспективність результатів таких 

досліджень. По-п’яте, в Україні не сформовано систему об’єктивного 

оцінювання у сфері науково-технічної діяльності, відсутні також прозорість у 

розподілі коштів на виконання НДДКР та механізм звітності перед державою 

за отримане фінансування на виконання НДДКР. 
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Зрозуміло, що для надання науково-технологічній сфері відповідності до 

інноваційної моделі розвитку економіки потрібно зробити суттєві зміни у 

фінансуванні науки, технологій та інновацій. 

Важливою проблемою, яку потрібно негайно вирішити, є відсталість 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення НДДКР. Наукові 

установи зазнають значних ускладнень в утриманні на належному рівні своєї 

матеріально-технічної бази, майже відсутні можливості її подальшого 

розвитку з урахуванням світової науки і техніки. 

Негативним є вплив нестачі матеріально-технічної бази у таких 

наукових галузях, як технічні, природничі, медичні, сільськогосподарські 

науки та будівництво. За останні 5-7 років машини та устаткування наукових 

установ цих галузей практично не оновлювалися, що спричинило зниження 

технологічного рівня результатів досліджень та наукових розробок. 

Такий стан вимагає невідкладних заходів щодо підвищення рівня 

матеріально-технічного забезпечення наукових установ та їх кооперації. 

Найбільш доцільним на цей час є раціональне використання наявної 

матеріально-технічної бази. Це можна зробити через реформування 

спеціалізованих центрів колективного користування близькими за профілем 

інститутами, організацію оренди приладів та обладнання, як це робиться в 

багатьох країнах світу. Одночасно потрібно забезпечити цільове державне 

інвестування та стимулювання приватних інвестицій у наукове 

приладобудування. 

За останній час змінилася методологія інформаційної діяльності, значно 

пришвидшився процес інформаційного обліку, збільшилися можливості 

користування інформаційними ресурсами. Найбільш вагомі перспективи у 

цьому напрямі пов’язані з використанням Інтернету, який відкриває доступ 

до величезної кількості інформації. 

На даний момент в Україні діє мережа, яка налічує більш ніж 100 

наукових бібліотек та 200 інформаційних підрозділів науково-дослідних 

установ. В їх фондах зосереджено близько 1 млрд книг, журналів, патентів, 
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каталогів та інших документів. Протягом останніх 5 років у бібліотеках 

здійснюються заходи, спрямовані на їх технічне переобладнання. Насамперед 

це пов’язано із впровадженням автоматизованих технологій у процеси 

нагромадження, зберігання та розповсюдження наукової інформації. 

З метою забезпечення доступу до іноземної періодики за участю фонду 

“Відродження” реалізується проект “Електронна інформація для бібліотек”, 

який є спільною ініціативою Інституту відкритого суспільства, що 

знаходиться в Будапешті, та найбільшого у світі видавництва періодики 

EBSCO. Реалізація проекту відкриває бібліотекам доступ до широкого 

спектра журналів з різних країн світу в електронному варіанті. 

Щодо галузевого сектора науки України, то основна увага в ньому 

зосереджувалася на прикладних дослідженнях та розробках, у той час, коли 

фундаментальні дослідження проводилися насамперед в інститутах Академії 

наук. Часто фінансування фундаментальних досліджень в академічному 

секторі дещо перевищувало середній рівень. В університетах та інших ВНЗ 

виконувалися переважно прикладні дослідження. Розподіл фінансових та 

кадрових ресурсів, кількості наукових установ в Україні показано в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Співвідношення секторів науки України за потенціалом, % 

Сектор Фінанси Вчені Наукові установи 

Академічний 11,0 7,9 11,7 

Вузівський 11,0 45,3 20,4 

Галузевий 78,0 46,8 67,9 

Всього 100,0 100,0 100,0 

Джерело: [1, c. 7]. 

Галузевий сектор науки є найбільшим щодо фінансових та кадрових 

ресурсів та кількості наукових установ. Основи його діяльності сприяють 

створенню прикладних досліджень та розробок, обумовлених вимогами 

національної економіки. У великих інститутах проводяться також 

фундаментальні дослідження. 
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Основним завданням цих наукових організацій є забезпечення 

виробництва нових технологій, а також вдосконалення існуючих, 

розроблення моделей та дослідних зразків, складання технічної документації. 

За роки реформ в галузевому секторі не відбулось істотних структурно-

організаційних змін. Наукові установи цього сектора, так само, як за 

радянських часів, підпорядковані відповідним міністерствам та відомствам. 

Початок заходам, які були спрямовані на вирішення цієї проблеми, 

поклала державна атестація близько 1200 галузевих наукових установ, 

проведена на початку незалежності України. Її метою була всебічна оцінка 

наукового потенціалу, сконцентрованого в установах міністерств та відомств, 

а також їх розподіл на відповідні групи для вибіркової державної фінансової 

підтримки інститутів, які працюють в пріоритетних для України напрямках 

науки і техніки. У результаті атестації всі галузеві інститути, де проводилася 

НДДКР, були розподілені за критеріями пріоритету і рівня наукового 

потенціалу на чотири однакові групи. У результаті цього було встановлено, 

що тільки перша група наукових організацій може розраховувати на 

державне фінансування робіт. Всі інші повинні орієнтуватися здебільшого на 

самостійні пошуки комерційних замовлень. Для інститутів четвертої групи 

зовсім не передбачено ніякої фінансової підтримки з боку держави. 

На цей час підпорядкованість наукових установ державі, їх обов’язкова 

відомча приналежність не відповідають умовам ринкової економіки. Тому, на 

нашу думку, слід створити нову організаційну модель науки, яка об’єднала б 

розмаїття як державних, так і незалежних структур та різні джерела 

фінансування досліджень і розробок, а також розробити ефективну систему 

оцінки наукових результатів. 

Для комплексного аналізу інтелектуального капіталу суспільства (ІКС) 

нам слід проаналізувати таку його складову, як об’єкти інтелектуальної 

власності, які виступають уречевленими (матеріалізованими) 

інтелектуальними засобами інтелектуальної власності. 

При безпосередньому аналізі ринку об’єктів інтелектуальної власності 
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варто зауважити: нами основна увага зосереджена на тих інтелектуальних 

продуктах, що сприяють розвитку виробництва, тобто на об’єктах 

промислової власності, які є складовою інтелектуальної власності. Специфіка 

аналізу зумовлена тим, що на об’єкти мистецької та літературно-художньої 

творчості (а це друга складова інтелектуальної власності) більше впливають 

фактори не економічні, а психологічні та соціальні. Ці об’єкти є 

відтворенням внутрішнього світу митця-автора і через те, що виникнення їх 

обумовлене здебільшого неекономічними факторами, існує певна 

неузгодженість статистичних даних, які часто не відображають реальної 

картини стану даних об’єктів у перехідній економіці. Звуження об’єкта 

аналізу обумовлене також роллю і важливістю інтелектуальних продуктів 

виробничого призначення в умовах стабілізації, розвитку та піднесення 

національної економіки. Досвід багатьох країн показав, що пріоритетний 

розвиток інтелектуального виробництва у відповідності до стратегічного 

характеру інтелектуальних продуктів та послуг у розвитку сучасного 

суспільства допоміг багатьом країнам подолати відставання у рівні 

економічного та соціального розвитку порівняно з розвинутими країнами 

світу. Прикладом може бути “економічне диво”, яке здійснили країни 

Південно-Східної Азії (Малайзія, Південна Корея, Тайвань, Сингапур). Варто 

зазначити, що творча потужність сучасних інтелектуально-інформаційних 

технологій залежить від рівня розвитку ринку інтелектуальних продуктів, 

який за масштабами обігу та темпами зростання у більшості розвинутих 

країн далеко випереджає ринок матеріальних продуктів та послуг. Так, 

Японія пов’язує свою перспективу завоювання провідної ролі в світі саме з 

цим ринком. 

Рівень пропозиції інтелектуальних продуктів визначається рівнем 

творчої активності, що в абсолютному значенні ми можемо дослідити, 

виходячи з кількості заявок, зафіксованих Держпатентом України. У 2018 р. 

було зафіксовано 51561 заявку на об’єкти промислової власності, розподіл 

яких представлено на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Статистика патентування в Україні у 2018 р. 

Джерело: [155] 
 

Щодо динаміки патентної статистики, то у 2018 р. кількість заявок на 

корисні моделі та промислові зразки в порівнянні з 2017 р. збільшилася на 

11%, а кількість заявок на товарні знаки і торгові марки – на 9%. У той же час 

кількість заявок на винаходи порівняно з 2015 р. скоротилася на 24,5%, коли 

Держпатент зафіксував 5428 заявок на винаходи. Натомість простежується 

зростання надходжень заявок на винаходи від іноземних заявників, оскільки 

Україна приєдналася до Договору про патентну кооперацію, що об’єднує   

146 країн (рис. 2.2). У 2018 р. найбільше заявок надійшло із США, 

Німеччини, Швейцарії, Франції, Великої Британії та Японії, якими разом 

було подано 72% від загальної кількості заявок, поданих іноземними 

заявниками [197, с. 43]. Простежується зростання кількості заявок від 

іноземних заявників, однак їх частка становить тільки 0,2% від загальної 

кількості заявок на корисні моделі [197, с. 47]. 
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Рис. 2.2. Співвідношення заявок на винаходи від національних та 

іноземних заявників протягом 2014-2018 рр. 
* Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 

Джерело: [155; 197, с. 43]. 
 

Оцінюючи імплементацію наукових винаходів в економічну діяльність 

вітчизняних підприємств і організацій різних форм власності, зауважимо, що 

в 2018 р. практично використано 2161 винахід, 3058 корисних моделей,      

582 промислових зразки [219, с. 305], що менше у порівнянні з 2016 роком на 

16,3%, 14,3% і 4,1%, коли ці показники відповідно становили 1808, 2620 і 558 

[255, с. 161]. 

Нестабільність показників свідчить про відсутність сприятливих умов 

для винахідницької діяльності в Україні, що пов’язано з погіршенням 

матеріально-технічних і фінансових умов діяльності у сфері науки й техніки. 

Наприклад, з усіх винаходів, корисних моделей і промислових зразків, які у 

2017 році використано у діяльності підприємств, частки створених за 

рахунок державного бюджету відповідно становили 28,8%, 41,2%, 2,5% [219, 

с. 305]; відповідно, ці частки у 2018 році становили 17,8%, 32,6%, 1,0% [255]. 

Такий аналіз яскраво свідчить про зменшення бюджетного фінансування 

науково-дослідних робіт в Україні. Окрім цього, на нашу думку, спад 

винахідницької діяльності був і залишається пов’язаним з комерціалізацією 
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цієї сфери, внаслідок чого певна частина комерційно непривабливих 

винаходів не заявлялася на одержання правової охорони. Нестабільність 

показників також свідчить про недостатній рівень зацікавленості виробників 

на ринку високотехнологічних продуктів в Україні. 

Зі сказаного вище можна зробити висновки щодо особливостей та 

основних тенденцій, які спостерігаються у пропозиції об’єктів 

інтелектуальної власності на ринку інтелектуальних продуктів України. 

По-перше, для економіки України характерна значно нижча творча 

активність (порівняно з розвинутими країнами) у сфері інтелектуальної 

власності. Різкий спад активності можна пояснити передусім економічними 

причинами: кардинальною зміною економічної системи, зміною пріоритетів 

економічного розвитку, загальним спадом виробництва. Всі ці причини у 

підсумку призводять до зниження мотивації як на макро-, так і на мікрорівні. 

По-друге, зважаючи на наведені дані, за усіма основними об’єктами 

промислової власності спостерігається певне пожвавлення активності на 

ринку інтелектуальних продуктів, але, порівнюючи з докризовим рівнем, 

можна визначити його не як зростання, а лише початок стабілізації. 

По-третє, спостерігається тенденція зміни галузевої структури об’єктів 

інтелектуальної власності, які пропонуються на ринку. Зменшилася частка 

об’єктів інтелектуальної власності, які б могли застосовуватись у базових 

галузях промисловості. Одночасно можна спрогнозувати стійку тенденцію 

зростання частки об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі 

створенням нових товарів широкого вжитку. 

По-четверте, залишається невисокою активність іноземних заявників, 

що свідчить про малу зацікавленість вкладати інвестиції в інтелектуальний 

капітал України. Однак при цьому зростає активність іноземних заявників на 

подання заявок на знаки для товарів та послуг. Це свідчить про те, що вони 

розглядають Україну як потенційний ринок збуту своїх товарів, а не 

інтелектуальних продуктів, які б сприяли зростанню інтелектуального 

капіталу України. 
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По-п’яте, хоча Україна і відстає за показником рівня активності 

іноземних заявників від розвинутих країн, але позитивна динаміка цього 

показника свідчить про охоплення ринком вітчизняних структур. 

І останнє – стан пропозиції інтелектуальних продуктів на українському 

ринку інтелектуальних продуктів відображає економічне становище держави. 

У загальному вигляді повільне зростання пропозиції інтелектуальних 

продуктів можна визначити як загрозливе явище. Подальший спад творчої 

активності, який є індикатором загального промислового та інтелектуального 

спаду у сфері інтелектуальної власності, становить особливу загрозу 

економічній безпеці держави. Саме розвиток ринкових відносин сприяє 

розвитку відносин інтелектуальної власності, включенню її продуктів в 

економічний обіг, масштаби якого призводять до формування ринку 

інтелектуальних продуктів. 

До характерних ознак ринку інтелектуальних продуктів, на наш погляд, 

належать: 

- підвищений ризик у відносинах його суб’єктів внаслідок високої 

невизначеності результатів інтелектуальної діяльності; 

- великі витрати на забезпечення місця на ринку інтелектуального 

продукту та його успішного просування від виробника до споживача; 

- відсутність прямих конкурентів на початку реалізації нового 

інтелектуального продукту завдяки його унікальності; 

- висока залежність динаміки попиту та пропозиції від стану ринкового 

середовища. 

У загальному визначенні ринок інтелектуальних продуктів є засобом 

взаємозв’язку потреб та можливостей об’єктів інтелектуальної власності. 

Його механізм та характер знаходять своє відображення за ступенем 

сприйняття суспільством потреб споживання інтелектуальних продуктів. Це 

сприйняття є одночасно бажанням створювати та застосовувати 

інтелектуальні продукти у суспільному виробництві. 

Україна мала завжди потужний інтелектуальний потенціал та розвинену 
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промисловість, у тому числі в таких наукомістких галузях, як космічна 

техніка та технологія, будування літаків та суден, ядерна техніка, 

виробництво синтетичних матеріалів тощо. 

У деяких галузевих напрямках науковці України традиційно мають 

заслужене світове визнання. Про творчий потенціал вчених, конструкторів, 

технологів нашої країни свідчить те, що із загальної кількості заявок на 

винаходи, які подавалися до Держкомвинаходів колишнього Радянського 

Союзу, майже кожна четверта заявка надходила з України [108, с. 29]. 

Проте в Україні перехід до ринку спричинив суперечливі тенденції в 

інтелектуальній діяльності. Специфіка ринку об’єктів інтелектуальної 

власності в обставинах, що реально склалися в Україні, визначається 

багатьма факторами. До основних можна віднести такі: 

- загальна економічна криза в країні; 

- дезінтеграція економічного розвитку, зростання структурних 

диспропорцій технологічно багатоукладної економіки; 

- нерозвиненість ринкових механізмів в інтелектуальній сфері; 

- недостатня зацікавленість виробників у впровадженні результатів 

інтелектуальної діяльності; 

- високий рівень недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

інтелектуальної власності; 

- становлення основних інститутів ринкової інфраструктури: 

інформаційної, ресурсної, інституціональної; 

- низький рівень ресурсного забезпечення інтелектуальної діяльності; 

- слабка інтеграція у світовий ринок; 

- незадовільний за світовими стандартами рівень матеріального 

забезпечення вчених та спеціалістів, зайнятих інтелектуальною діяльністю. 

Наведений неповний перелік чинників дає змогу стверджувати, що на 

даному етапі існує багато труднощів у становленні ринку інтелектуальних 

продуктів в Україні. На цей час важко спрогнозувати основні тенденції, які 

будуть супроводжувати процеси формування та розвитку ринку 



152 
 
інтелектуальних продуктів. Деякі з них уже очевидні, інші проявлять себе у 

недалекому майбутньому, коли від процесу формування ринку 

інтелектуальних продуктів вдасться перейти до такого рівня розвитку цього 

ринку, який існує в економічно розвинутих країнах світу. 

У наш час однією з найважливіших складових інтелектуального капіталу 

держави є інформаційно-комунікаційні технології. 

Щороку у світі виробляється від одного до двох ексабайтів (1 ексабайт 

дорівнює 1 млрд гігабайтів) унікальної інформації, тобто приблизно по       

250 мегабайтів на кожну людину в світі (враховуючи і дітей). Водночас 

друкована інформація складає лише 0,003% від цієї суми. Найбільша 

кількість інформації припадає на магнітні носії, які, до того ж, мають 

найшвидші темпи зростання (загальна ємність жорстких дисків, проданих у 

світі, за рік збільшується вдвічі) [172]. 

Людина за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 

отримала нові можливості у величезних обсягах збирати, обробляти, 

поширювати і зберігати величезну кількість інформації, яка дозволяє їй 

повністю реалізувати свої творчі здібності. Дослідники дедалі частіше 

розглядають нові інформаційно-комунікаційні технології як головну силу 

соціальних перетворень. Наприклад, в економічно розвинених країнах нові 

знання, які впроваджуються у технології, обладнання і організацію 

виробництва, забезпечують від 70% до 85% приросту ВВП [37, с. 8]. 

Слід зазначити, що уречевлені інтелектуальні засоби стають 

інформаційно “більшими”, швидкіснішими і дешевшими. В. Гадсон у праці 

“Людський капітал” зазначає: “інформаційна сила на долар буквально 

“зашкалює”. Цілі нові родини інформаційних технологій постійно заявляють 

про себе” [161, с. 24-25]. 

Сучасне широке використання інформаційно-комунікаційних технологій 

неможливе без Інтернету. Розвиток інформаційних послуг, які надає мережа 

Інтернет, спричинив стрімке зростання кількості їх користувачів (табл. 2.6).  

Лідерами за ступенем охоплення населення всесвітньою павутиною 
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залишаються Ісландія, Німеччина, США. Досить великий відсоток населення 

мають вихід в Інтернет в Естонії, Латвії та Литві – 76,5%, 71,7% і 65,1% 

населення відповідно. 

Таблиця 2.6 

Динаміка охоплення населення широкосмуговим інтернет-зв’язком 

Країна 
Частка населення, % 

2010 р. 2018 р. Динаміка 

Ісландія 95 95,2 -0,2 

Німеччина 83 89,6 +6,6 

США 77,9 87,9 +10 

Естонія 76,5 74,1 -2,4 

Латвія 71,7 79,2 +7,5 

Литва 65,1 71,4 +6,3 

Японія 63 94 +31 

Бельгія  63 85 +22 

Швеція  61,2 90,6 +29,4 

Велика Британія 57,3 94,8 +37,5 

Франція  51,8 86,8 +35 

Азербайджан 50 77,0 +27 

Казахстан 45 55,6 +10,6 

Білорусь 39,6 62,2 +22,6 

Китай 38,3 71,5 +33,2 

Молдова  38 40 +2 

Грузія 36,6 27 -9,6 

Україна 30,6 65 +34,4 
Джерело: [251, 296] 

 

В Україні ще у 2010 р. Інтернетом охоплено близько 30,6% населення, 

цей показник був нижчим навіть порівняно з колишніми республіками СРСР 

Казахстаном, Білорусією, Молдовою, Грузією. Сьогодні можна говорити про 
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суттєвий прорив нашої держави у цій сфері, адже згідно з інформацією 

Factum Group Ukraine кількість інтернет-користувачів на кінець 2018 р. 

становила вже 21,6 млн осіб. Понад 65% українських громадян віком від 15 

років є активними користувачами всесвітньої інформаційної мережі. 

Динаміка охопленості європейських країн за кількістю інтернет-

користувачів наведена в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Охопленість окремих європейських країн за кількістю  

інтернет-користувачів 

Країна 
Кількість користувачів Інтернету, тис. осіб 

2014 р. 2018 р. Динаміка, % 

Німеччина 65125,0 72290,3 111,0 

Велика Британія 51442,1 62091,4 120,7 

Франція  45262,0 56367,3 124,5 

Італія  30026,4 51836,8 172,6 

Іспанія  29094,0 40148,3 138,0 

Польща  22452,1 28267,1 125,9 

Україна 19700,0 23303,8 118,3 

Нідерланди 14872,2 15757,1 106,0 

Швеція 8397,9 8861,1 105,5 

Австрія 6143,6 7171,5 116,7 

Данія 4750,5 5461,0 115,0 

Фінляндія 4480,9 5098,9 113,8 

Ірландія 3042,6 3756,4 123,5 
Джерело: [87, 296] 

 

Цивілізаційні процеси, які відбуваються у світі, поставили також і перед 

Україною завдання побудови постіндустріального (інформаційного) 

суспільства. 

В Україні на сьогодні зареєстровано більше 14 мільйонів користувачів 
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мобільного Інтернету [251]. Щодо особливостей вітчизняного проникнення 

Інтернету, слід відзначити, що серед користувачів переважають жінки (51%), 

серед мешканців сіл кількість активних користувачів зафіксована лише на 

рівні 27%, а серед таких категорій населення, як учні, студенти, 

військовослужбовці та власники великого і середнього бізнесу, кількість 

користувачів широкосмуговим та/або мобільним інтернет-зв’язком сягає 

100% [142]. Залежність частки активних користувачів Інтернету від 

освітнього рівня та рівня доходів наведена на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3. Частка регулярних користувачів Інтернету в розрізі їх 

освітнього рівня та рівня доходів 
Джерело: [155]. 

 

Для того, щоб створити ефективну інформаційну інфраструктуру, 

необхідно забезпечити інформаційне наповнення мереж, сформувати 

національні банки знань, електронно-довідкові та навчальні системи. Слід 

відзначити, що останніми роками було закладено інституціональні засади 

побудови інформаційного суспільства, зокрема прийнято ряд законів України 

та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання створення 

інформаційних ресурсів, захисту інтелектуальної власності та інформації 

тощо. Для реалізації окреслених завдань важливе значення має Закон 
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України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки”, який можна назвати тимчасовою національною 

стратегією побудови інформаційного суспільства. 

Вагомою перевагою України на шляху інформатизації економіки можна 

вважати наявність висококваліфікованого кадрового потенціалу в цій сфері, 

сучасний парк комп’ютерної техніки, систем та засобів телекомунікацій, 

достатній ступінь інформатизації банківської сфери. Однак слід зауважити, 

що якісно нові тенденції розвитку інформаційного суспільства, формування 

глобального інформаційного призводять до необхідності запровадження 

новаторських суспільних відносин, таких як електронне урядування, доступ 

до публічної інформації у сферах державної статистики, освіти і науки, в 

економічній, правоохоронній та інших. 

Важливого значення для держави набуває створення комп’ютерної 

інформаційної інфраструктури сфер науки та освіти. Реалізація цього проекту 

дасть змогу, по-перше, надати функціонально повні послуги Інтернету 

університетам і академічним установам України. По-друге, впровадити 

методи, засоби і телекомунікаційні технології у сфері науки і освіти. По-

третє, нагромадити і ефективно використати розподілені інформаційні 

ресурси. Проект УРАН розроблено Національним технічним університетом 

України “Київський політехнічний інститут”. Крім цього закладу, його 

базовими організаціями є також Центр європейської інтеграції (Київ), 

Національна академія наук України, представлена Міжнародним науково-

навчальним центром інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Міносвіти, науки та НАНУ, Інститут прикладного системного аналізу 

Міністерства освіти і науки та НАНУ, Національний університет “Львівська 

Політехніка”, Національна гірнича академія України (Дніпропетровськ), 

Одеський державний політехнічний університет, Національний технічний 

університет “Харківський політехнічний інститут”. Відповідно до статуту 

Асоціація користувачів відкрита для нових членів. Зараз вона налічує 

близько 50 членів – юридичних осіб. Головним завданням проекту є 
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створення національної опорної мережі (бекбону) установ науки і освіти з 

виходом на Інтернет, налагодження її взаємодії з іншими, в тому числі 

міжнародними, а також забезпечення рівноправного доступу до ресурсів 

мережі організацій – членів Асоціації. Основними компонентами мережі є 

базовий (у Києві) і регіональні центри – у Дніпропетровську, Львові, Харкові, 

Одесі. 

У результаті об’єднання наукового і освітнього потенціалу університетів 

та академічних установ України планується створення 

конкурентоспроможної мережевої інфраструктури. Система знижок з боку 

Укртелекому на канали зв’язку для університетів, за некомерційного їх 

використання, сприяє розширенню Асоціації користувачів за рахунок 

обласних центрів і великих міст України. 

За даними асоціації операторів мобільного зв’язку GSMA, в 2018 р. 

мобільним зв’язком у світі користувалося понад 5 млрд осіб. З точки зору 

порівняльного аналізу інформаційно-комунікаційних технологій виникає 

нерівність розвитку між індустріально і технологічно багатими країнами та 

країнами, де відбуваються трансформаційні процеси в економіці. 

Позитивним явищем щодо розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій є стрімке зростання в Україні кількості користувачів мобільним 

зв’язком. Перший за рейтингом вітчизняний оператор Київстар (26,1 млн 

абонентів у 2018 р.) має зону покриття, де проживає 98% мешканців України, 

та забезпечує послуги стандартів GSM-EDGE і UMTS-HSPA. Оператор МТС 

обслуговував у 2018 р. понад 20 млн користувачів, а Lifeсell – 11 млн 

абонентів, надаючи їм послуги мобільного зв’язку форматів GSM-900, GSM-

1800 (EDGE), UMTS-2100 (HSPA+) та 3G у всіх регіонах. В січні 2018 р. 

найбільші оператори Lifecell, Vodafone-Україна та Київстар придбали 

ліцензії на 4G-зв’язок у діапазоні 2600 МГц загальною вартістю                 

2,456 млрд грн. 

За деякими оцінками, на початку епохи інформатизації парк 

персональних комп’ютерів в Україні становив близько 1 млн шт., причому 
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майже 40% з них за своїми характеристиками не відповідала вимогам 

інтернет-технологій [75, с. 15]. На сьогодні в установах, організаціях, 

підприємствах різних форм власності і домогосподарствах повсюдно 

використовується сучасна комп’ютерна техніка, представлена форматами 

Desktop, Mobile, Tablet і Console. Розподіл використання операційних систем 

для десктопів у 2018 р. наведено на рис. 2.4. В середовищі смартфонів і 

планшетів домінує операційна система Android від Google (87,5%) та iOS 

Apple (12,1%), інші ОС використовують лише 0,3% користувачів. Різні 

операційні системи Linux домінують здебільшого в серверних секторах [155]. 

83%

11%
2% 4%

Microsoft Windows MacOS від Apple Inc.
Linux Інші ОС

 
Рис. 2.4. Розподіл використовуваних операційних систем серед 

користувачів персональних комп’ютерів в Україні в 2018 р. 
Джерело: [155]. 

 

Широке застосування ІКТ в господарській діяльності зумовило появу 

телематики як напряму кібернетики, яка розглядає проблеми формування 

нових інформаційних ресурсів. Її розвиток в Україні передбачає створення, 

наприклад, нових каналів зв’язку, засобів обчислювальної техніки, 

комп’ютерних мереж тощо. 

Отже, трансформаційні процеси в економіці України по-різному 

вплинули на основні складові інтелектуального капіталу. З одного боку, 

розвиток освіти, науки, інтелектуальної власності та ін. забезпечує 

нагромадження інтелектуального капіталу в суспільстві. З другого боку, 
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недостатнє державне фінансування основних галузей життєдіяльності 

людини призвело до зниження якості людського капіталу як вагомого 

елемента інтелектуального капіталу. 

 
2.3. Специфіка формування основних складових 

інтелектуального капіталу в трансформаційній економіці України 

 

З проголошенням незалежності Україна обрала ринковий шлях розвитку 

економіки. Головна мета ринкової трансформації вітчизняної економіки 

полягала у стимулюванні економічного зростання, підвищенні 

продуктивності праці, ефективному використанні виробничих ресурсів, 

забезпеченні високої якості товарів і послуг, зростанні добробуту населення 

[63, с. 10]. Досягти цієї мети можна завдяки широкому використанню в 

господарській діяльності інтелектуального капіталу. Проте в 

трансформаційній економіці України окремі складові інтелектуального 

капіталу (людський капітал і структурний капітал) зазнали певних змін, які 

ми розглянемо у цьому підрозділі. 

Людський капітал характеризується кількісними і якісними 

показниками. Для кількісного аналізу людського капіталу використовують 

передусім демографічні показники. За останні роки простежується стійка 

тенденція зменшення кількості самих носіїв людського капіталу, тобто 

наявного в Україні населення (табл. 2.8). 

В Україні постійно по роках спостерігається від’ємний коефіцієнт 

природного приросту населення і зростання очікуваної тривалості життя при 

народженні. Позитивним є відносне скорочення показника природного 

приросту населення у розрахунку на 1000 осіб. Проте внаслідок існування 

такого негативного показника спостерігається таке явище, як “старіння 

населення”, яке неминуче постійно призводить до податкового навантаження 

на економічно активне населення. 
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Таблиця 2.8 

Демографічні показники формування людського капіталу 
за 1991-2018 рр. 

Роки Постійне 

населення, 

млн 

Частка постійного 

населення 16-59 

років, % 

Природний приріст 

(скорочення) населення 

на 1000 населення 

1991 51,6 58,56 -0,8 

2001 48,7 60,13 -7,6 

2011 45,8 64,06 -4,4 

2012 45,6 63,80 -3,5 

2013 45,5 63,45 -3,1 

2014 45,4 63,08 -3,5 

2015* 45,2 62,71 -3,9 

2016* 42,8 62,24 -4,2 

2017* 42,6 61,79 -4,4 

2018* 42,4 61,26 -4,4 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
Джерело: [141] 

 

Зазначимо, що на стан вітчизняного людського капіталу негативно 

впливає захворюваність населення. Серед вперше зареєстрованих загальних 

захворювань в Україні у 2018 р. переважали хвороби органів дихання, 

кровообігу, нервової системи, новоутвори, а також низка інфекційних 

захворювань (табл. 2.9). Основні фактори ризику смертності – це паління, 

зайва вага, брак фізичного навантаження, надмірне вживання алкоголю, 

поширення інфекційних захворювань, високий рівень травматизму [314]. 

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності як в 

Україні, так і в інших країнах, особливо серед чоловіків. Зокрема, у 
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Німеччині на них припадає 40% зареєстрованих смертей, у США – 30%, у 

Франції - 28%, тоді як в Україні – понад 68%.  

Таблиця 2.9 

Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювання  

за 2000-2018 рр. 

Роки Кількість 

уперше 

зареєст-

рованих 

випадків 

усіх 

захво-

рювань, 

тис. 

Частка уперше зареєстрованих окремих захворювань у  

загальній кількості уперше зареєстрованих випадків 

усіх захворювань, % 

хвороби 

органів 

дихання 

травми, 

отруєння та 

деякі інші 

наслідки дії 

зовнішніх 

причин 

захворю-

вання 

системи 

крово-     

обігу 

хвороби 

нервової 

системи 

ново-

утво-

рення 

2000 33471 43,74 6,99 6,99 2,23 1,14 

2005 32912 42,22 6,88 7,38 2,29 1,24 

2010 33080 44,12 6,70 7,22 2,27 1,26 

2013 32381 43,69 6,60 7,24 2,30 1,31 

2014* 31162 42,42 6,87 7,44 2,32 1,39 

2015* 31024 42,85 6,72 7,27 2,27 1,42 

2016* 26881 44,04 6,41 6,99 2,42 1,35 

2017* 26789 44,28 6,34 6,88 2,44 1,37 

2018* 27361 45,99 6,23 6,67 2,36 1,35 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
Джерело: [155, 255] 

 

Суттєвою проблемою сучасного суспільства є зростання кількості 

онкопатологій. Вважається, що сьогодні ці недуги вражають до 25% 
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чоловіків і 15% жінок, а майже 90 тис. українців щорічно помирають [84]. 

Слід, однак, відзначити, що, попри високий рівень захворюваності, понад 

37% українців вважають власний стан здоров’я задовільним. За даними МОЗ 

України, у 2018 р. рівень задоволеності населення сімейним лікарем становив 

70%, а стаціонарною допомогою – 68,3% [84].  

Серед соціально небезпечних захворювань особливе місце належить 

туберкульозу. За даними ВООЗ, Україна є одним зі світових лідерів щодо 

поширеності туберкульозу, у тому числі мультирезистентних форм. Так, у 

2018 р. захворюваність, включаючи вперше зареєстровані випадки та 

рецидиви, становила 67,6 на 100 тис. населення. ВООЗ відзначає, що 

намітилася незначна, але стійка тенденція до спадання захворюваності на 

недуг, однак у 2016 р. близько 22,5% випадків не були виявлені вчасно, що 

сприяє подальшому поширенню цієї небезпечної інфекції. 

Показник поєднання туберкульозу із СНІДом у 2018 р. становив в 

Україні 13,2 на 100 тис. населення, а смертності – 4,5 на 100 тис. населення. 

Зростання кількості випадків поєднання ВІЛ – туберкульоз (2018 р. – 5622 

випадки, тоді як у 2015 р. – 5572) свідчить про посилення епідемії ВІЛ-

інфекції. Зокрема, за даними МОЗ України, у 2018 р. рівень поширеності ВІЛ 

становив 0,61%, щодня реєструється 48 нових випадків захворювання на 

ВІЛ-інфекцію, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смерті від СНІДу [84]. 

Отож, стан здоров’я населення України в 2018 р. ВООЗ оцінює як 

незадовільний, адже рівень смертності сягає 13,9 на 100 тис. населення, 

рівень середньої очікуваності життя – лише 71,3 року, тривалості здорового 

життя – 59,2 року, природний спад – 4,3 на 100 тис. населення [314]. З огляду 

на це можна зробити висновок, що в трансформаційній економіці України 

кількісні параметри людського капіталу зменшилися. 

Якісні показники людського капіталу як складової інтелектуального 

капіталу формуються в системі освіти. З попереднього аналізу можна 

зробити висновок, що існують певні проблеми в освітній галузі, які були 

спричинені структурними змінами в перехідній економіці України. 
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Забезпечення нової якості освіти, що об’єктивно випливає з інноваційного 

типу навчання, постає як домінантний напрямок сучасної освітньої реформи. 

Вища освіта виступає, як зазначалось у попередніх підрозділах, одним з 

небагатьох благ, що має позитивні зовнішні ефекти для суспільства і за яке 

населення погоджується платити. Приблизно дві третини батьків згодна 

нести серйозні фінансові витрати, для того, щоб дати своїм дітям якісну 

вищу освіту. Підтвердженням цьому є той факт, що у наш час більше 50% 

бюджету вищої освіти складає плата за неї. Для порівняння: дана частка 

фінансування у Великій Британії становить 12%, у Канаді - 11%, у США – 

14% [147, с. 120-121]. 

В Європі, особливо в скандинавських країнах, роблять акцент на 

державному фінансуванні системи освіти, в розвинутих країнах інших 

регіонів світу - велика частка інших джерел фінансування вищої освіти. Так, 

за даними ОЕСР, у таких країнах, як США, Японія, Австралія, Ізраїль, 

приватні кошти складають більше половини усіх джерел фінансування вищої 

освіти. Натомість у Південній Кореї і Чилі – сягають 75%. В результаті у цих 

державах відзначається високий рівень цін на вищу освіту. Згідно з 

інформацією ОЕСР у середньому в Європі плата за навчання одного студента 

складала 1100 дол. США, а в США - сягала 5500 дол. [92]. 

Економіко-інтеграційні процеси, заявлені Україною на державному 

рівні, та прагнення посісти належне місце у світовому рейтингу економічно 

розвинених країн вимагають переосмислення підходів до інституціонального 

управління процесами інтелектуалізації праці та засобів виробництва з метою 

збільшення частки виробництва товарів і послуг з високою доданою 

вартістю. На сьогоднішній день розвиток високотехнологічних галузей є 

безальтернативним напрямком становлення та конкурентоздатності 

національної інноваційної економіки, основною підвалиною якої в умовах 

трансформаційної економіки є інтелектуальний капітал. 

Недостатня розробленість вітчизняними дослідниками питань 

оцінювання інтелектуального капіталу та відсутність чітких та логічно-
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структурованих алгоритмів такого аналізу спонукала до розробки власної 

методики, що ґрунтується на адаптації до особливостей національної 

економіки напрацювань Світового банку [309]. У табл. 2.10 систематизовано 

основні складові вітчизняного інтелектуального капіталу, що включають 

компоненти людського, структурного, клієнтського і соціального капіталів. 

Таблиця 2.10 

Показники оцінювання інтелектуального капіталу 

Структурні елементи  Компонентне наповнення 
Людський капітал - чисельність населення; 

- характеристика економічної активності 
населення; 
- кількість пенсіонерів; 
- доходи населення; 
- рівень медичного забезпечення населення; 
- кількість осіб, які навчаються у навчальних 
закладах різних рівнів акредитації 

Структурний капітал - рівень інвестиційної активності; 
- рівень інноваційної активності; 
- кількість поданих заявок на отримання 
охоронних документів, шт.; 
- рівень витрат ВВП на наукоємні галузі та 
соціальну сферу 
- рівень експорту високотехнологічної продукції 

Клієнтський капітал - рівень іноземних інвестицій у наукоємні галузі; 
- рівень іноземних інвестицій у розвиток нових 
технологій в соціальній сфері 

Соціальний капітал - рівень довіри суспільства до влади; 
- частка інтернет-користувачів, % до загальної 
кількості населення; 
- споживчі витрати домашніх господарств на 
комунікації, освіту та охорону здоров’я 

 

Отримання релевантних результатів вимагає співвідносності 
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показників, що досягалося їх нормуванням за формулою (2.1) 

minmax

min

ПП
ПП

П ф
Н 


 ,  (2.1) 

де НП – нормалізоване значення досліджуваного показника; 

ФП – фактичне значення досліджуваного показника у певному році; 

minП та maxП – відповідно мінімальне та максимальне значення 

показника у досліджуваному часовому проміжку. 

Узагальнене значення показників компонентного наповнення 

інтелектуального капіталу обчислювали за формулою (2.2) 

Н

Н
К П

П
Н і ,  (2.2) 

де 
іНП – нормалізоване значення досліджуваного показника в і-му 

році; 

НП – середнє значення нормалізованого досліджуваного показника. 

Оцінку структурних елементів інтелектуального капіталу проводили за 

формулою (2.3) 

n
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n

і
К

С
і

 1 ,  (2.3) 

де n – кількість компонентів структурного елементу інтелектуального 

капіталу. 

Інтегральне значення інтелектуального капіталу обчислювали за 

формулою (2.4). 

4
4
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j

С j
ЕЕ ,  (2.4) 

де 
jСЕ – узагальнений показник j-го структурного елементу 

інтелектуального капіталу. 

У табл. 2.11 наведено вихідні дані для економічного розрахунку 

інтелектуального капіталу. 



166 
 

Таблиця 2.11 

Показники інтегрального оцінювання вітчизняного інтелектуального 

капіталу у 2013-2018 рр. (складено на основі даних [155]) 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Людський капітал       
Чисельність постійного 
населення (на кінець року), 
млн осіб 43,0 42,9 42,8 42,7 42,6 42,4 
Економічно активне населення 
(віком 15-70 років, тис.)   20894,1 20893,0 20851,2 20824,6 19920,9 18097,9 
Кількість зайнятого населення 
віком 15-70 років, тис. осіб 19180,2 19231,1 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 
Економічно неактивне 
населення& 11945,0 11657,4 11456,9 11270,1 12023,0 10925,5 
Кількість безробітного 
населення віком 15-70 років 
(методологія МОП), тис. осіб& 19180,2 19231,1 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 
Середньомісячна номінальна 
заробітна плата, грн 2250 2648 3041 3282 3480 4195 
Кількість пенсіонерів,  
тис. осіб& 13533 13061 13136 12961 12858 12147 
Середній розмір місячної 
пенсії всіх категорій 
пенсіонерів (на початок року, 
грн) 1526,1 1153,1 1254,9 1472,6 1528,3 1581,5 
Доходи населення, млн грн   1052997 1210853 1394132 1478073 1516768 1743979 
Наявний дохід на одну особу 
(грн) 18633,6 21807,2 25426,6 26899,6 26782,1 31082,7 
Кількість лікарів усіх 
спеціальностей, тис.  2172 2132 2122 2062 2062 1862 
Кількість осіб, які навчалися у 
навчальних закладах (на 
початок навчального року, 
тис.) 6925 6716 6521 6357 5762 5692 
у т.ч. у вищих навчальних 
закладах III-IV рівнів 
акредитації  2067 1899 1770 1673 1438 1375 
Структурний капітал 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Капітальні інвестиції   
(у фактичних цінах), млрд грн 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 
Частка інноваційно активних 
підприємств (до загальної 
кількості промислових 
підприємств)  13,9 16,3 17,5 16,9 16,1 17,3 
Кількість організацій, які 
виконують наукові 
дослідження й розробки 1303 1255 1208 1143 999 978 
Кількість науковців, осіб 89564 84969 82032 77853 69404 63864 
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Продовження табл. 2.11 
1 2 3 4 5 6 7 

Частка виконаних наукових і 
науково-технічних робіт у 
ВВП 0,9 0,79 0,8 0,8 0,69 0,64 
Частка реалізованої 
інноваційної продукції (до 
загального обсягу, %) 3,9 3,8 3,3 3,3 2,5 1,4 
Кількість поданих заявок на 
отримання охоронних 
документів, шт. 47328 48585 53767 44146 47819 51559 
Розподіл ВВП (у фактичних 
цінах, млн грн): 
- професійна, наукова та 
технічна діяльність 53946 61701 86000 95510 92230 — 
- освіта 80349 87242 101823 107528 106305 — 
- охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 58478 64303 74131 72603 71755 — 
- інформація та 
телекомунікації 68300 79133 88595 97499 105116 — 
Обсяги експорту послуг  
(млн дол. США): 
- роялті та інші послуги, 
пов’язані з використанням 
інтелектуальної власності 41,5 46,1 56,4 97,4 97,5 51,0 
- послуги у сфері 
телекомунікації, комп’ютерні 
та інформаційні послуги 672,1 860,8 1113,5 1477,2 1675,6 1585,6 
- телекомунікаційні послуги   319,2 339,2 326,6 344,6 370,3 352,6 
- комп’ютерні послуги   255,3 382,2 646,8 931,5 1102,0 997,3 
- інформаційні послуги   97,6 139,3 140,1 201,1 203,2 235,7 
- послуги дослідження та 
розробки 200,9 227,7 240,8 262,5 154,9 143,2 
- професійні та консалтингові 
послуги 373,2 458,3 504,0 678,2 535,8 341,5 
- наукові та технічні послуги   331,4 443,9 438,1 426,2 376,3 189,0 
Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту, % 0,94 0,92 0,90 0,90 1,06 1,09 
Капітальні інвестиції за 
видами активів (у фактичних 
цінах, млн грн),  180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 
у т.ч.: 
- інвестиції у нематеріальні 
активи, з них:  6912,7 9375,8 8402,3 10479,8 7384,8 18385,5 
- програмне забезпечення та 
бази даних 2802,4 4101,9 3409,1 3477,6 3207,3 4908,4 
Авторські та суміжні права, 
патенти, ліцензії 3044,0 3254,0 3655,9 5631,5 2974,3 12457,8 
Капітальні інвестиції за 
видами економічної діяльності 
(у фактичних цінах, млн грн),  180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 
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Продовження табл. 2.11 
1 2 3 4 5 6 7 

в т.ч.: 
- інформація та 
телекомунікації   8625,8 9730,0 10167,7 9864,0 8175,1 22975,0 
- телекомунікації  6354,5 6506,8 6771,6 6875,4 5664,0 19536,4 
- комп’ютерне програмування 
та надання інформаційних 
послуг 347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 1134,3 
- професійна, наукова та 
технічна діяльність   4991,7 10491,9 9021,3 3621,3 2921,5 4065,2 
- діяльність у сферах права та 
бухгалтерського обліку, 
архітектури та інжинірингу, 
технічні випробування та 
дослідження 4135,4 9069,0 7588,4 2669,6 2314,8 3244,4 
- наукові дослідження та 
розробки 549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 518,2 
- рекламна діяльність і 
дослідження кон’юнктури 
ринку, інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, 
ветеринарна діяльність 306,6 705,0 884,1 352,5 231,3 302,6 
- освіта 1818,4 2090,7 1463,5 1030,5 820,9 1540,1 
- охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 1920,1 2113,2 2707,2 1746,2 1223,9 2367,2 
Клієнтський капітал 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прямі іноземні інвестиції  
(млн дол. США),  39175,7 43836,8 48991,4 53679,3 57056,4 45744,8 
у т.ч.:- інформація та 
телекомунікації 1728,8 1891,4 2139,2 1996,9 2051,2 1802,7 
- професійна, наукова та 
технічна діяльність 1133,1 1182,0 2072,5 2831,0 4006,8 2634,5 
- освіта 25,9 7,6 6,7 9,1 12,0 10,7 
- охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 49,8 51,5 51,2 60,1 60,7 51,5 
Соціальний капітал 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Демократичність управління 
на рівні центральної влади 
(рейтингова оцінка)* 0,200 0,182 0,174 0,174 0,167 0,167 
Корупція (рейтингова оцінка)* 0,174 0,174 0,167 0,167 0,160 0,167 
Частка користувачів Інтернету 
серед дорослого населення, % 29 40 43 49 54 57 
Споживчі витрати домашніх 
господарств (у фактичних 
цінах, млн грн) на: 
- зв’язок і телекомунікації  17388 23915 24671 30840 33016 38656 
- охорону здоров’я 30773 41038 43926 48991 54957 70234 
- освіту 10886 12092 12785 13243 12618 14356 

Примітки: & – чинники деструктивного впливу; 
* – за даними Nations in Transit Ratings and Averaged Scores. 



169 
 

Результати проміжних розрахунків наведені у додатку М. У табл. 2.12 

відображено оцінку структурних елементів та інтегральне значення 

інтелектуального капіталу. 

Таблиця 2.12 

Результати інтегрального оцінювання інтелектуального капіталу 

України у 2013-2018 рр. 
Показник 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 отриманих результатів свідчить про позитивні тенденції 

останніх років щодо зростання національного інтелектуального капіталу, що 

вказує на наявність невідворотних процесів поступу української економіки в 

інноваційно-інтелектуальному напрямку. Однак слід відзначити 

нерівномірність матриці отриманих результатів (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Динаміка розвитку інтелектуального капіталу України за 

2013-2018 рр. в цілому та за структурними елементами 

 

Як бачимо, до 2017 р. найбільші темпи зростання демонструє такий 

структурний елемент інтелектуального капіталу, як клієнтський капітал, що 
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відбулося, на нашу думку, за рахунок доволі високих позицій національної 

освітянської галузі. Однак у 2018 р. ми можемо спостерігати зниження 

оцінки цього структурного елементу, що пояснюється певним зниженням 

суспільної уваги до професійної, наукової та технічної діяльності і 

збуреннями у системі освіти. 

Показники людського капіталу є, на нашу думку, недостатніми, що 

зумовлюється у першу чергу складним соціально-економічним та 

демографічним становищем України у 2012-1018 р. (рис. 2.6). Зокрема, 

стабільною залишається негативна тенденція скорочення населення України 

(зменшення показника на 1,6%), у той же час кількість зайнятого населення 

працездатного віку скоротилася на 13,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.6. Позиція України в координатах “людський капітал – ВВП 

на душу населення” (за даними Nations in Transit Ratings and Averaged 

Scores) 

 
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 
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33,5%. 

Найбільш стабільні показники зростання демонструє соціальний 

капітал, оцінка якого за досліджуваний період зросла на 78,0%. Великою 

мірою цьому сприяє збільшення довіри суспільства до органів влади та 

боротьба на державному рівні з проявами корупції. Але найбільшим 

чинником впливу на цей структурний елемент інтелектуального капіталу 

виявилося усвідомлення населенням важливості індивідуального соціально-

інтелектуального розвитку. Зокрема, за досліджуваний період споживчі 

витрати домашніх господарств на зв’язок і телекомунікації зросли на 122,3%, 

на охорону здоров’я – на 128,2%, на освіту – на 31,9%, майже у 2 рази 

збільшилася частка постійних інтернет-користувачів. 

У 2017 р. ми спостерігаємо певне зниження показника структурного 

капіталу, що викликано у першу чергу різким зменшенням капітальних 

інвестицій. Однак уже в наступному році ситуація значно покращилась і в 

цілому за період 2013-2018 рр. значення оцінки структурного капіталу 

демонструє найбільше зростання з усіх досліджуваних категорій (на 122,2%), 

що вказує на позитивні зрушення національної економіки. Проте в межах 

матриці значень структурного капіталу не спостерігається однорідності 

процесів зростання. Зокрема, показник рівня реалізації інноваційної 

продукції у ВВП зменшився на 64,1%, значно погіршилися і показники 

частки виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП (зменшення на 

28,9%), кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, 

зменшилася на 24,9%, а кількість науковців – на 28,9%. Разом з тим, 

спостерігається більше зростання показників експорту інтелектуальних 

послуг. Зокрема, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням 

інтелектуальної власності, зросли на 22,9%, інформаційні послуги – на       

141,5%. Найбільше зростання спостерігаємо і в групі експорту комп’ютерних 

послуг – на 290,6%. Такий прорив свідчить про надвисокий інтелектуальний 

потенціал українських спеціалістів у галузі ІТ-технологій, затребуваність 

яких західними компаніями з розробки програмного забезпечення останніми 
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роками залишається стабільно високою. 

На рис. 2.7 наочно представлено місце України у рейтингу 

інтелектуального капіталу окремих країн з розвиненою економічною 

системою. Однак слід зауважити, що використана нами власна методика 

розрахунку дещо відрізняється від методики Світового банку, у якій для 

оцінки інтелектуального капіталу використовується 192 показники, 

згруповані у 33 категорії. На нашу думку, наявність у методиці Світового 

банку великої кількості доволі суб’єктивних оціночних характеристик, що не 

мають економічного наповнення, робить її недоцільною для практичного 

застосування в умовах національної економіки. Натомість запропонована 

авторська методика достатньо повною 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. 
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Рис. 2.7. Позиціонування інтелектуального капіталу України серед 

європейських країн з розвиненою економічною системою 

 

Як бачимо з діаграми, рівень національного інтелектуального капіталу 
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суттєво відстає від відповідних показників європейських країн, що свідчить 

про недостатню оціненість інтелектуального фактора у розвитку вітчизняної 

економіки. Спрямованість вектору поступу української економіки у бік 

Європейського Союзу вимагає більш ретельної уваги до розробки 

інституційних програм підтримки та розвитку цього пріоритетного в 

сучасних умовах господарювання аспекту. 

Розглянемо функціональну залежність інтелектуального капіталу й 

основних показників економічного розвитку (рис. 2.8). Як бачимо з наведеної 

діаграми, чіткого взаємозв’язку між показниками інтелектуального капіталу 

та основними показниками інноваційного розвитку не спостерігається. 
 

 
 

Рис. 2.8. Динаміка розвитку інтелектуального капіталу, ВВП та 

реалізації інноваційної продукції у 2013-2018 рр. 

 
Більше того, попри незначну, але стабільну інтелектуалізацію 

економічних процесів, впродовж двох останніх років спостереження суттєво 

скоротилася реалізація інноваційної продукції. На нашу думку, це викликано 

двома причинами. По-перше, така неузгодженість показників пояснюється 

значною тінізацією інноваційної сфери економіки, зокрема ІТ-галузі, 
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працівники якої масово працюють на великі західні корпорації, офіційно не 

декларуючи отриманих прибутків. По-друге, негативним чинником ми 

вважаємо недооцінку важливості інтелектуальної складової в національних 

економічних пріоритетах, засилля застарілих технологій та виробництв із 

низькою доданою вартістю. Зазначимо, що в останні роки певні інституційні 

кроки в цьому напрямку вже простежуються. Так, в 2016 р. Департаментом 

розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України оприлюднено Проект національної інноваційної 

стратегії на період до 2025 р., який передбачає всебічну підтримку 

високотехнологічних галузей та комерціалізацію знань як основні важелі 

розбудови конкурентоздатної економіки знань. Цим документом, який 

знаходиться на розгляді відповідних комітетів Верховної Ради України, чітко 

визначені мета, стратегічні цілі високотехнологічного розвитку України, 

окреслено основні завдання та інструменти їх реалізації. 

Отож, важливість інтелектуального капіталу для сталого інноваційного 

поступу в умовах трансформаційної економіки України є беззаперечною. 

Визначення величини впливу його структурних елементів на ефективність 

національного господарювання дозволить окреслити напрями удосконалення 

менеджменту інтелектуальних процесів в економіці. Детальний розрахунок 

рівняння множинної регресії із передумовами оцінки математичного 

сподівання та меж похибок представлено у додатку Н. Отримане рівняння 

регресії має вигляд (2.5) і наочно представлено у вигляді діаграми (рис. 2.9). 

Y = 4327,69-6680,84X1 + 3746,85X2 -286,18X3 + 378,64X4, (2.5) 

де Y – результуюча (комплексна) оцінка інтелектуального капіталу 

України у 2013-2018 рр.; 

X1, X2, X3 та X4 – відповідно оцінки визначених нами структурних 

елементів інтелектуального капіталу. 

 
Статистичний аналіз отриманого рівняння регресії полягав у перевірці 

значимості рівняння і його коефіцієнтів та дослідженні (додаток О) 
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абсолютних і відносних помилок апроксимації. Щільність спільного впливу 

чинників на результат оцінювали за допомогою обчислення індексу 

множинної кореляції. Перевірка змінних на мультиколінеарність 

здійснювалася за допомогою критерію Фішера (кожний фактор у порівнянні 

з іншими) та критерію Ст’юдента (кожної пари факторів). 

 

Рис. 2.9. 3D-діаграма комплексного впливу показників людського, 

структурного, клієнтського та соціального капіталу на інтегральну 

оцінку інтелектуального капіталу України в 2013-2018 рр. 

 

Отримані результати парних кореляцій (2.6) вказують на величину 

впливу кожного зі структурних елементів на результуючий показник та 

величину їх взаємовпливу (рис. 2.10). 

 (2.6) 

- Y X 1 X 2 X 3 X 4 

Y  1 0,4062 0,6485 0,2062 0,8478 

X 1 0,4062 1 0,9459 -0,563 0,5028 

X 2 0,6485 0,9459 1 -0,2997 0,6258 

X 3 0,2062 -0,563 -0,2997 1 -0,1478 

X 4 0,8478 0,5028 0,6258 -0,1478 1 

 

Рис. 2.10. Матриця парних коефіцієнтів кореляції 
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Середня помилка апроксимації склала 1,78%. Розраховані значення 

приватних коефіцієнтів еластичності засвідчили найбільший вплив на 

інтегральну оцінку інтелектуального капіталу таких складових, як людський 

та структурний капітали, натомість клієнтський і соціальний капітали не 

мали визначального впливу на результуючий показник. 

На нашу думку, уряду необхідно посилити контроль за виконанням у 

повному обсязі норм Конституції України, вимог законів України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту” та інших нормативно-правових актів, які 

стосуються сфери освіти, щоб не допустити безконтрольної її 

комерціалізації. Зокрема, це стосується доведення фінансування освіти до 

10% від ВВП країни та відмови від практики призупинення тих чи інших 

статей освітянських законів законом про бюджет. 

Слід вжити низку заходів для того, щоб частину витрат на вищу освіту 

взяли на себе підприємства, організації та установи, адже 70% приватних 

підприємств використовують людський капітал, який сформовано за 

державні кошти. У той же час на підготовку фахівців вищого рівня власники 

витрачають лише 3% від витрат на робочу силу. Ми вважаємо, що це 

неприпустимо занижена ціна, яка не може покрити витрати на якісний 

розвиток таких складових інтелектуального капіталу, як освіта та людський 

капітал. 

У середньому в Україні на одну особу, що працює, припадає у півтора 

рази менше років навчання, ніж у Японії чи США, де його тривалість 

становить 14-15 років [115, с. 161]. 

Якщо проаналізувати заплановану тривалість навчання у введеній        

12-річній середній школі, то стаття 15 “Навчальні плани та навантаження 

учнів” і стаття 16 “Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього 

навчального закладу” Закону України “Про загальну середню освіту” 

вказують нам такі характеристики: у 1-му класі має бути 700 уроків 

тривалістю 35 хвилин кожен, у 2-му – 700 уроків по 40 хвилин, 3-му і 4-му – 

по 790 уроків по 40 хвилин. У подальшому уроки повинні тривати по             
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45 хвилин, а кількість щороку постійно зростати: 5-й клас – 860, 6-й і 7-й – по 

890, 8-9-й – по 950, 10-11-й класи – по 1030 уроків [179, с. 551]. 

Нескладні підрахунки свідчать: наші законодавці вклали в закон повну 

тривалість навчання всього 7650 астрономічних годин, що відповідає 

показникам західноєвропейських аутсайдерів середини 90-х років Ісландії та 

Швеції. Згаданий закон фактично не передбачає збільшення тривалості нашої 

середньої освіти до стандартів Західної Європи. Варто очікувати, що країни 

цього регіону і надалі не визнаватимуть українські атестати для вступу на 

перший курс своїх університетів, вимагаючи спершу успішного виконання 

програми двох років навчання у їхньому університеті чи навчальному закладі 

аналогічного рівня. 

Щодо кількісних характеристик середньої школи в Україні, на нашу 

думку, позитивним аспектом є навчання протягом 12-ти років. Проте його 

абсолютна тривалість залишається надто малою для нашого рівноправного 

входження у європейський освітній простір. 

На нашу думку, екстенсивне збільшення навчальних закладів і студентів 

в трансформаційній економіці України відбувається за рахунок: 

1) виникнення приватного сектора в галузі вищої освіти; 

2) відкриття у регіонах філій “центральних” навчальних закладів; 

3) впровадження механізму платної форми навчання в державних 

закладах, так званого “контракту”. 

Певною мірою цей процес можна характеризувати як розширення 

доступу до вищої освіти в країні, а відтак збільшення інвестицій у таку 

складову інтелектуального капіталу, як людський капітал. Однак, на думку 

багатьох вітчизняних фахівців, занепокоєння викликає якісна складова 

такого процесу. Для прикладу, проблема мережі державних вищих 

навчальних закладів – це їх надмірна кількість і мала ефективність. Так, в 

Україні у 2017-2018 навчальному році (додаток Е) налічувалось                     

325 університетів, академій та інститутів, тобто ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

У той час, коли у Великобританії таких навчальних закладів 96, у Франції – 
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80, в Італії – 65, в Іспанії – 47, а у Польщі всього 11 навчальних закладів. 

Ефективність та доцільність функціонування такої кількості українських ВНЗ 

викликає природне здивування з боку зарубіжних експертів, вітчизняних 

науковців, а також пересічних громадян. 

На думку українських фахівців, в умовах дії залишкового принципу 

фінансування факт зниження кількості студентів на 10000 осіб в системі 

ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації слід розцінювати диференційовано. З 

одного боку, це не вельми позитивна тенденція. Як засвідчує досвід 

економічно розвинутих країн, розширення освітніх можливостей молоді – це 

перш за все підвищення освітнього рівня майбутньої робочої сили та 

зниження соціальної напруженості в суспільстві [50, с. 69-71]. З іншого боку, 

побудова держави на нових соціально-структурних засадах вимагає нового 

підходу до визначення показника рівня освіченості населення. Очевидно, 

замість традиційного розрахунку при визначенні рівня освіченості на перше 

місце варто ставити змістове наповнення навчального процесу, структуру 

підготовки фахівців, формування їх ціннісних орієнтацій [56, с. 23-31]. Це 

особливо актуально в умовах реалізації радикальних соціально-економічних 

реформ, здійснення заходів щодо виходу України з економічної кризи. 

Забезпечення нової якості освіти, що об’єктивно випливає з 

інноваційного типу навчання, постає як домінантний напрямок сучасної 

освітньої реформи [111]. Вона створить відповідні передумови для 

формування знань і навиків індивідів, які підвищать їх інтелектуальний 

капітал, а відтак допоможе становленню інноваційної моделі розвитку 

національної економіки. Важливим у цьому контексті є запровадження 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Зауважимо, що ситуація, пов’язана із зовнішнім незалежним 

оцінюванням (ЗНО), або тестуванням випускників загальноосвітніх шкіл, 

доволі непроста. На думку багатьох науковців та фахівців у галузі освіти, 

зовнішнє незалежне оцінювання – це світова тенденція і тестування 

виявилося в цілому позитивною справою у вступних кампаніях до вищих 
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навчальних закладів України. 

Позитивним є те, що за допомогою ЗНО буде визначатися реальна 

вартість освіти в державі. Можна відзначити три складові сподівань на 

тестування, а саме: 

1) визначити справжній стан і рівень української середньої освіти; 

2) подолати або зменшити до мінімуму корупцію в освіті; 

3) зменшити навантаження на держбюджет. 

Останньому радіти нічого. Вчитися будуть випускники з якісною 

шкільною підготовкою, проте виникає питання, а куди підуть сотні тисяч 

решти молодих людей, які не подолали тестування? Оскільки спеціальностей 

у них немає, то частина їх поповнить лави безробітних і асоціальних 

елементів. Велика кількість традиційно від’їде за кордон і поповнить лави 

заробітчан-мігрантів в країнах ЄС, РФ та інших країн, тобто в соціальному 

плані це справа малоприємна, яка підсилить і без того велику кількість 

проблем. 

На нашу думку, введення незалежного оцінювання, окрім боротьби з 

корупцією, викликане ще й тим, що загальний освітній рівень випускників 

шкіл доволі низький. Одна з вагомих причин – це відсутність мотивації у 

багатьох вчителів. Державі слід надати учителю статус держслужбовця, 

підвищити суттєво заробітну плату, а вже тоді вимагати високої якості 

надання освітніх послуг. 

Зауважимо, що ЗНО звільняє від необхідності керівництво ВНЗ, так би 

мовити, “прислужуватися” спонсорам, чи благодійникам навчальних 

закладів, коли їх діти стають абітурієнтами цих навчальних закладів. Для 

прикладу, коли хтось з “віпів” телефонує і натякає, що колись зробив 

навчальному закладу якусь послугу і тепер розраховує на взаємність, то 

керівник ВНЗ відповідає, що і радий би, але на сьогодні жодним чином не 

може вплинути на ситуацію. Тобто ЗНО для відповідальних ректорів чи 

керівництва ВНЗ – це допомога у подоланні корупції в країні. 

Слід ламати стереотипи і усвідомити як працівникам освітянської галузі, 
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так і усім громадянам країни, що у вищі навчальні заклади мають вступати 

тільки за результатами незалежного оцінювання і обов’язково повинні мати 

преференції переможці олімпіад. Варто скасувати надмірну кількість різного 

роду пільг при вступі у ВНЗ. Також для творчих професій необхідно зберегти 

додаткові профільні конкурси-випробування. Це єдиний шлях до підвищення 

якісної складової людського капіталу, а відтак і інтелектуального капіталу. 

На нашу думку, результати ЗНО мають визнаватися дійсними не лише в 

рік його проходження, а впродовж певного періоду, наприклад 2 років. Це 

може суттєво зменшити навантаження на центри ЗНО, зекономити бюджетні 

кошти і дати нагоду абітурієнту виправити свою помилку у виборі 

навчального закладу. Натомість вступ до ВНЗ доцільно проводити не на 

конкретну спеціальність, а враховуючи іноземний досвід, просто як вступ до 

ВНЗ, а далі вже в ході навчання студент визначиться з вибором конкретної 

спеціальності. 

Стає дедалі очевиднішим, що необхідна розробка довгострокової 

програми структурної адаптації національної освітньої політики до нових 

міжнародних умов, найбільш значущою серед яких є приєднання України до 

Болонського процесу, що вимагає суттєвої трансформації вітчизняної 

системи освіти до європейської, адже українська система досі зберігає 

радянські освітні традиції та риси. 

З метою зміцнення Європейського простору вищої освіти та поширення 

європейської системи вищої освіти у світі було запропоновано найближчим 

часом реалізувати конкретні заходи, які мають принести відчутні результати 

на окресленому шляху, зокрема такі: 

1) запровадження системи освіти на основі двох ключових навчальних 

циклів – додипломного (бакалавр) і післядипломного (магістр); 

2) затвердження загальноприйнятної та порівнянної системи вчених 

ступенів, у тому числі шляхом запровадження стандартизованого Додатку до 

диплома; 

3) застосування Європейської Кредитної Трансферної Системи (UCTS) 
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як відповідного засобу сприяння більшій мобільності студентів; 

4) зближення системи контролю якості та акредитації з метою 

вироблення порівняльних критеріїв і методологій [34, с. 37]. 

Проте усі складові трансформації вищої освіти в Україні стикаються з 

цілою низкою проблем, як конкретних, так і системних. По-перше, відсутнє 

розуміння того, що модернізація освіти відбувається, коли в молодій країні 

здійснюється перехід від однієї системи цінностей до іншої. Відтак освіта не 

може відмежуватися від цих процесів, тобто реформи проводяться не в 

соціальному вакуумі та не за короткий проміжок часу. В Україні виникли 

специфічні протиріччя, коли за умов прийняття нових цінностей, стандартів, 

програм і методів навчання одночасно діють колишні, часто суперечливі 

традиції та методи організації освіти. 

Друга специфічна проблема полягає у тому, що в Україні досить суттєво 

диференційовані освітні моделі для міста і села. У законодавстві нашої 

держави задекларовані вимоги, які начебто прирівнюють місто і село в 

отриманні освітніх послуг, однак на практиці в сільській місцевості досить 

складно отримати якісний рівень базової підготовки і здобути вищу освіту. 

Як свідчить практика, серед першокурсників лише четверта частина є 

особами з сільської місцевості [147, с. 36]. 

Третя характерна для українського освітнього розвитку проблема, яка 

потребує врахування під час вирішення питань про швидкість і глибину 

трансформації освіти та євроінтеграції, – це надзвичайно серйозні деформації 

у викладацькому середовищі. 

Варто звернути увагу на те, що в окремих регіонах частка пенсіонерів в 

освітніх установах перевищує 70%. До того ж, існують дані соціологічних 

досліджень, які свідчать: майже кожен третій працівник сфери освіти 

націлений на вихід із системи, якщо з’являться цікавіші можливості [276,       

с. 29]. 

Ми вважаємо: реформування системи освіти в Україні потребує 

впровадження нових типів навчальних закладів, що є ланками неперервної 



182 
 
освіти. Так, навчання в технічних ліцеях, які виникли на базі професійно-

технічних училищ (ПТУ), націлене на отримання майбутніми фахівцями 

кваліфікації підвищеного рівня підготовки, аніж у звичайних ПТУ, тобто 

середньої спеціальної освіти, і дає можливість продовжувати освіту у вищих 

навчальних закладах зі споріднених спеціальностей. 

Коледж готує, на відміну від технікумів, молодших інженерів, які, крім 

конкретних знань зі спеціальності, володіють новими знаннями в галузі 

інформаційних технологій, підприємництва, комерції та ін. Випускники 

коледжу мають право бути зарахованими на третій курс вищого навчального 

закладу за отриманою спеціальністю без вступних іспитів. 

Важливе завдання, яке постає перед національною освітою, - це 

можливість громадян країни навчатися протягом усього життя. Адже ринок 

праці в наш час є динамічним і він часто диктує необхідність створення 

короткотермінових навчальних програм перепідготовки та підвищення 

кваліфікації робочої сили. Цю важливу функцію виконує система 

післядипломної освіти. Сьогодні в Україні налічується понад 500 державних 

та недержавних навчальних закладів післядипломної освіти. Близько           

200 вищих навчальних закладів підпорядковані безпосередньо Міністерству 

освіти і науки, а решта – іншим міністерствам та відомствам, зокрема велика 

частка належить аграрній, промисловій та транспортній галузям. 

Післядипломне навчання щорічно проходять 300 тис. осіб, з них близько      

30 тис. отримують вищу освіту різного освітньо-кваліфікаційного рівня з      

58 спеціальностей. 

Проблемою для системи освіти України є те, що у вищих навчальних 

закладах частка прийому на спеціальності права, соціальних та економічних 

наук є в 7 разів меншою, ніж на природничі, інженерні галузі знань. 

Одночасно провідні країни світу зараз готують фахівців з ринкової економіки 

більше, ніж у сфері точних наук (табл. 2.13). 
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Таблиця 2.13 

Частка студентів за галузями знань у ряді країн світу у 2018 р. 

(у відсотках до загальної кількості студентів) 

Країна 

Галузі знань 

Освіта 

Гумані-

тарні 

науки 

Право і 

соціальні 

науки 

Природничі, 

інженерні, аграрні 

науки 

Медицина 

Канада 5 8 21 16 5 

США 7 13 30 17 10 

Франція 3 24 21 19 11 

Швеція 15 15 26 29 14 

Росія 10 7 20 51 9 

Україна 19 14 7 52 7 

Джерело: [311] 
 

Як видно з табл. 2.13, Україна випереджає Канаду, США, Францію, 

Швецію, РФ у підготовці спеціалістів для природничих, інженерних та 

аграрних галузей знань. Однак світовий досвід свідчить про недопустимість 

невідповідності у співвідношенні фахівців технічних, природничих та 

економічних дисциплін. Ми вважаємо, що переорієнтація системи підготовки 

кадрів на гуманітарні сфери спричинила б до зменшення надлишку 

інженерно-технічних кадрів. Адже диспропорції у підготовці кадрів для 

вітчизняної економіки можуть призвести до виїзду спеціалістів за кордон, що 

негативно позначиться на величині людського капіталу. 

Позитивною тенденцією у розвитку вітчизняної системи освіти у 

трансформаційній економіці України є запровадження дистанційного 

навчання. Проведений у попередніх підрозділах аналіз свідчить, що сприяло 

цьому процесу розширення доступу до глобальної мережі Інтернет. 

Зауважимо, що поряд із освітою, вагоме значення для формування і 

нагромадження інтелектуального капіталу в перехідній економіці має наука. 
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Саме наука забезпечує інноваційний розвиток економіки, підвищує її 

конкурентоспроможність. В Україні законодавчо визначено, що бюджетні 

витрати на цивільні наукові дослідження мають становити не менше 1,7% 

ВВП [183]. За останні 20 років фінансування університетської науки в 

абсолютних цифрах скоротилося на 11%, загальні витрати на наукові 

дослідження і розробки (з усіх джерел) не перевищували 1,3% ВВП. При 

цьому кошти державного бюджету жодного разу не перевищували 0,5% 

ВВП. У 2018 р. фінансування впало до 0,29% ВВП [192]. Світовий досвід 

свідчить, що потужна реалізація економічної функції науки, її вирішальний 

вплив на вирішення проблем технологічного оновлення виробництва в країні 

і масштабний випуск конкурентоспроможної продукції можливі лише за 

умови, коли сума витрат на науку перевищує 0,9% ВВП. Але Україна, на 

відміну від усього світу, зменшує наукоємність свого ВВП, яка впала нижче 

за зазначений критичний рівень (0,9% ВВП) і становить 0,73% [192]. 

У передових країнах світу витрати на науку за останні 10 років 

зростають щорічно в 1-2 рази вищими темпами, ніж зростання світової 

економіки. Середньосвітовий показник наукоємності ВВП становить 1,9%, а 

у розвинутих країнах він досягає 5% [213]. 

Проте в Україні вітчизняні науковці все ж досягнули значних успіхів в: 

розробленні автоматизованої системи неруйнівного контролю конструкцій 

аерокосмічної техніки; створенні полімерних матеріалів, стійких до 

біокорозії в умовах космосу; розвитку глобальних навігаційних 

супутникових систем; розробці унікальних матеріалів для ядерної енергетики 

та ін. [34]. 

Недостатнє фінансування науки, застаріла матеріально-технічна база, 

низька заробітна плата тощо призвели до виїзду висококваліфікованих кадрів 

з країни. Відтік кадрів із науки відбувався декількома напрямами. По-перше, 

посилилася зовнішня міграція, почався “відплив інтелекту”. Якщо в 60-80-ті 

роки ХХ ст. еміграція мала здебільшого етнічний характер, то в наш час 

виникла професійна еміграція наукових співробітників незалежно від 
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національності. У кількісному відношенні зовнішня міграція була незначною, 

проте від’їжджали насамперед талановиті кваліфіковані науковці. 

По-друге, виникла серйозна проблема внутрішньої міграції, тобто 

переходу фахівців із наукової до інших сфер діяльності. За всі роки 

незалежності України кількість співробітників у наукових установах 

зменшувалася швидше, ніж в інших галузях національної економіки. 

Негативним наслідком зовнішньої міграції робочої сили для людського 

капіталу країни-експортера є “відплив інтелекту”. За оцінками експертів, для 

підготовки одного спеціаліста в технічній галузі Україна витрачає в 

середньому 3 тис. грн на рік, а враховуючи інфляцію протягом останніх          

5 років, ця сума сьогодні є значно більшою. Втрати держави від виїзду за 

межі країни висококваліфікованого спеціаліста тільки в галузі комп’ютерних 

технологій коливаються в межах від 37,5 млн до 90 млн грн на рік [26, с. 31-

37]. Відтак такий мігрант, працюючи за спеціальністю, збільшує на 

відповідну суму величину національного багатства країни-реципієнта і 

сприяє збільшенню її інтелектуального капіталу. 

На інтелектуальний капітал будь-якої країни, у тому числі й України, 

впливають міграційні процеси. Насамперед ці процеси збільшують (або 

зменшують) сукупний інтелектуальний капітал країни, тобто кількісно 

впливають на нього. З іншого боку, міграційні процеси впливають на якісну 

складову інтелектуального капіталу. За короткий час, а саме: за п’ятнадцять 

років, заробітчанська еміграція з України поширилася по усіх державах 

Європейського Союзу, а також Росії, Ізраїлі, на Американському континенті, в 

Австралії. 

За підрахунками вітчизняних дослідників, загальна кількість українців, 

які виїхали на заробітки до інших країн, за аналізований період складає 

близько 4,5 млн осіб, з яких найбільша кількість перебуває у РФ – понад         

2 млн, у країнах ЄС близько 1 млн 700 тис., решта у Ізраїлі, США, Канаді, 

Австралії та інших країнах світу (додаток К). Проте офіційна статистика 

свідчить, що упродовж 2013-2018 рр. в Україні скоротився виїзд фахівців, які 
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мають науковий ступінь (додаток З). 

Переважна більшість людей приймає рішення щодо переїзду у зв’язку із 

зниженням соціального статусу вченого та спеціаліста, намаганням 

покращити своє матеріальне та соціальне становище, а також можливістю за 

кордоном реалізувати свої знання та досвід. 

Економічні витрати внаслідок відтоку за кордон фахівців пов’язуються 

перш за все з неповерненням коштів, які витрачаються на їх відтворення. 

Найбільш простий підхід до визначення втрат відтоку населення за кордон 

традиційно виходить з цінності фахівця (продуктивності праці фахівця, що 

визначається на підставі внеску науково-технічної революції, або чинника 

знань у приріст ВВП) в країні-реципієнті (країні-донорі) [159, с. 168-171]. За 

розрахунками, які були проведені на основі методики ООН, від’їзд одного 

фахівця приносить державі збиток близько 300 тис. доларів США [5, с. 872-

880]. Втрата від від’їзду одного фахівця за кордон на постійне місце 

проживання в 300 тис. доларів, яка закладена у методиці ООН, оцінюється як 

занадто низька. Рекомендується при розрахунках втрат від відтоку фахівців 

виходити з вартості кваліфікованої робочої сили в 400-450 тис. доларів, а 

науково-технічної – у 800 тис. доларів [206, с. 73-83]. 

У найбільш розвинутих країнах витрати на підготовку кваліфікованого 

працівника в 2-2,5 рази перевищують інвестиції в матеріально-речове 

оснащення одного робочого місця. Ринкові ціни освітніх послуг в Україні, які 

визначаються здебільшого платоспроможністю її населення, є значно 

нижчими, ніж на Заході. Так, в Україні, згідно з наявними оцінками на 

підготовку окремого спеціаліста витрачається 20 тис. доларів. У США 

витрати на підготовку спеціаліста науково-технічного профілю коливаються 

в межах 150-800 тис. доларів. Навіть за відношенням витрат на одного учня 

(студента) за видами освіти у підсумку до величини ВВП на душу населення 

Україна займає далеко не перше місце у відповідному ранжованому ряді 

[252, с. 57]. 

Перехід від повністю безоплатної підготовки спеціалістів в Україні для 
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високорозвинутих країн до відшкодовуваної при виїзді на постійне місце 

проживання за кордон тих, хто здобув освіту за рахунок українських 

платників податків, враховуючи загальні втрати інтелектуального капіталу, 

повинен передбачати повернення ними коштів не з розрахунку українських, а 

світових цін на навчання. 

На нашу думку, “відплив інтелекту” за кордон до певної міри не може 

трактуватися тільки негативно, він має в собі деякі позитивні моменти, 

зокрема набуття досвіду в кращих світових центрах і лабораторіях, 

налагодження контактів з науковцями розвинутих країн. Проте незначні 

інвестиції в науку вже призвели до того, що здійснити більшість 

експериментів на наявному, здебільшого застарілому, обладнанні стало 

практично неможливим. З огляду на це скоротилася кількість організацій, які 

виконували наукові дослідження і розробки, а також чисельність науковців. 

Зокрема, за роки незалежності кількість науково-дослідних установ 

зменшилася на 267, науковців – на 101871 особу. 

Зауважимо, що вагомою проблемою щодо розвитку науки є 

незатребуваність результатів наукової діяльності основними галузями 

вітчизняної економіки. Зокрема, незначна частина винаходів і промислових 

зразків використовується в сільському господарстві, будівництві, транспорті, 

зв’язку. Дещо краща ситуація з використанням винаходів і корисних моделей 

в освіті та науці. Однією з причин низького використання науково-

технологічних розробок в економіці України є відсутність 

висококваліфікованих управлінських, інженерно-технічних і робітничих 

кадрів. 

На нашу думку, важливим чинником у зростанні зовнішньої і 

внутрішньої міграції у перехідний період є відсутність досконалої системи 

оплати праці. Матеріальне стимулювання, а саме: заробітна плата, - дає змогу 

формувати мотивацію працівників до продуктивної праці. Починаючи з 

2010 р., простежується постійне зростання номінальної заробітної плати в 

Україні, але темпи його постійно коливалися (табл. 2.14). Реальна заробітна 
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плата у період 2015-2016 рр. зменшувалася, але у 2018 р. збільшилася на 

17,3% порівняно із 2017 р., а номінальна – на 37,2%, досягнувши рівня       

7351 грн. Окрім того, зростання реальної заробітної плати в Україні 

супроводжується зниженням її купівельної спроможності, що як значно 

знижує можливість індивідів розвивати свій людський капітал, так і знижує 

їхню мотивацію до творчої, інтелектуальної праці. 

Таблиця 2.14 

Середній темп зростання номінальної і реальної заробітної плати, 

валового внутрішнього продукту за 2011-2018 рр. 

Роки 

Номінальна 

заробітна плата 

Реальна 

заробітна 

плата 

Реальний валовий 

внутрішній продукт 

у % до попереднього року 

2011 117,6 110,2 104,1 

2012 117,7 108,7 105,4 

2013 114,8 114,4 100,2 

2014* 107,9 108,2 100,0 

2015* 106,0 93,5 93,2 

2016* 120,5 79,8 104,6 

2017* 123,6 109,0 102,3 

2018* 137,2 117,3 102,1 

Середній темп 

змін 
118,16 105,14 101,49 

Примітка: * дані наведено без урахування тимчасово окупованої території    
АР Крим, м. Севастополя та зони проведення антитерористичної операції 
Джерело: [155] 

 

Водночас номінальний ВВП у 2018 р. збільшився порівняно із 

попереднім роком лише на 2,1%, склавши 3 трлн 558,7 млрд грн, що у 

розрахунку на одну людину становило 83 тис. 394 грн.  
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Отже, в економіці України простежується зниження деяких показників, 

що характеризують складові інтелектуального капіталу. З 2005 р. Україну 

вилучено з числа країн з перехідною економікою, тому сьогодні Україна – це 

країна з ринковою економікою. Проте для забезпечення її економічного 

зростання і підвищення добробуту населення сьогодні мають бути створені 

передумови для формування та нагромадження вітчизняного 

інтелектуального капіталу. 

 

Висновки до ІІ розділу 

 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного інтелектуального капіталу 

зростає роль інституційної бази країни. Одним із напрямів її формування є 

становлення національного законодавства, яке б визначало принципи 

формування основних складових інтелектуального капіталу суспільства. 

Відповідно до ринкових умов процес реформування системи освіти 

розпочато із прийняттям Закону “Про освіту”, що охопив практично весь 

спектр питань щодо функціонування освітньої галузі. Подальші прогресивні 

зміни у цій галузі зумовлені законами “Про загальну середню освіту”, “Про 

вищу освіту” та ін. Ними закладено основи нормативно-правової бази 

регулювання освіти, визначено специфіку різних навчальних закладів, 

принципи організації навчально-виховного процесу, права та обов’язки його 

учасників, кадрове забезпечення, повноваження центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та громадськості в управлінні загальноосвітніми 

закладами та здійснено перехід до 12-річної загальноосвітньої середньої 

школи. 

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, фінансування галузі, створення належних умов для навчання 

обдарованих дітей та молоді з особливими потребами, оновлення змісту 
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навчально-виховного процесу та забезпечення розвитку його матеріальної 

бази і кадрового забезпечення. Удосконалити структуру національної вищої 

освіти можна завдяки використанню Дублінських дескрипторів, які 

реалізують національні структури кваліфікації в освітньому процесі. 

Формування та розвиток інтелектуального капіталу України неможливі 

без створення дієвої системи захисту інтелектуальної власності. Початком її 

становлення було прийняття Закону України “Про власність”, у якому 

вперше результати інтелектуальної діяльності були визнані об’єктами права 

власності. Було також прийнято низку інших нормативно-правових 

документів, які забезпечують формування інституційної бази захисту 

інтелектуальної власності у нашій державі. 

Прийняті закони недостатньо захищають права інтелектуальної 

власності. За результатами обстежень ринку інтелектуальних продуктів, 

частка неліцензованого програмного забезпечення у нашій державі становила 

майже 95%, а неліцензованої аудіо- та відеопродукції – більше 90%. Такі 

масштаби порушення прав інтелектуальної власності свідчать про те, що в 

умовах ринкової трансформації економіки України не вдалося створити 

ефективну правову систему захисту інтелектуальної власності. Тому 

потребують подальшого вдосконалення: механізм захисту інтересів суб’єктів 

інтелектуальної власності за межами України; державний захист об’єктів 

інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції; гармонізація 

національного законодавства в галузі захисту інтелектуальної власності із 

відповідними світовими нормативними документами. 

Важливим напрямом розвитку вітчизняного інтелектуального капіталу є 

широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій у різних 

сферах економіки України. Вони повинні охоплювати державне управління й 

економіку, екологію, медицину, біологію, наукові дослідження, освіту, 

культуру, засоби масової інформації, Інтернет та інші сфери. Однак сучасний 

стан розвитку ІКТ в Україні характеризується неоднозначно. Поряд із 

здобутками в цій галузі, спостерігається відсутність належного фінансування 
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й розуміння з боку влади пріоритетного значення даного напряму розвитку 

інтелектуального капіталу у постіндустріальному суспільстві. 

Проаналізувавши вплив трансформаційних процесів в країні на основні 

складові інтелектуального капіталу, слід зазначити, що сучасна структура 

освіти України побудована відповідно до принципів і вимог, які визначено 

ООН та іншими міжнародними організаціями. Незважаючи на економічні 

труднощі останніх десятиліть, Україна займає високі місця у світовому 

рейтингу за коефіцієнтом освіченості, що віддзеркалює значний 

інтелектуальний потенціал країни. 

Перехід до ринкових відносин вимагає вищої освіти, адекватної новим 

вимогам. Реформування системи освіти в Україні передбачає впровадження 

нових типів навчальних закладів, що є ланками неперервної освіти. Важливе 

завдання, яке постає перед національною освітою, – забезпечення 

можливості громадянам країни навчатися протягом усього трудового життя. 

Цю важливу функцію виконує система післядипломної освіти. 

У вітчизняній економіці виникло чимало проблем в системі підготовки 

наукових кадрів. За останні роки чисельність аспірантів зросла у півтора 

рази, проте ефективність їх підготовки погіршується. Як показують 

результати соціологічних досліджень, багато аспірантів використовують час 

перебування в аспірантурі для роботи в інших секторах економіки, мало 

спілкуються з науковцями, слабо підвищують свою наукову кваліфікацію. До 

інших проблем розвитку вищої школи можна віднести: падіння престижу 

викладацької діяльності та рівня заробітної плати порівняно з іншими 

професіями; зростання кількості науково-педагогічних співробітників, які, 

поряд зі своєю основною роботою, виконують іншу, не пов’язану з науковою 

чи викладацькою діяльністю; скорочення чисельності наукового персоналу. 

Для забезпечення реформування освіти і науки держава щорічно 

повинна виділяти з державного бюджету встановлену на законодавчому рівні 

частку фінансових ресурсів. Однак аналіз статистичних даних свідчить про 

недостатнє фінансування з боку держави цих галузей, що різко погіршило 
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стан матеріально-технічної бази наукових установ, негативно позначилося на 

результатах української науки (кількості патентів, виконаних проектах, 

впровадженні інновацій), сприяло виїзду вітчизняних науковців за межі 

України. Поряд з цим, слід наголосити на позитивних тенденціях розвитку 

національної науки. Зокрема, зросли замовлення на використання НДДКР, 

збільшилася кількість підприємств, які впроваджували нові технологічні 

процеси у виробництво, підвищилися обсяги наукомісткої продукції. Для 

підвищення функціонування вітчизняної науки слід створити нову 

організаційну модель науки, яка об’єднала б розмаїття як державних, так і 

незалежних структур та різні джерела фінансування досліджень і розробок, а 

також розробити ефективну систему оцінки наукових результатів. 

Трансформаційні процеси в Україні, зумовивши реформування освіти і 

науки, вплинули також на пропозицію об’єктів інтелектуальної власності у 

формі: зниження творчої активності у сфері інтелектуальної власності 

порівняно з розвинутими країнами; зміни структури об’єктів інтелектуальної 

власності; зниження інвестицій у вітчизняний інтелектуальний капітал з боку 

іноземних замовників продуктів інтелектуальної власності. 

Урізноманітнення структури об’єктів інтелектуальної власності тісно 

пов’язане з ефективністю інформаційної інфраструктури, яка спричинила 

появу нового напряму в кібернетиці – телематики. Розвиток складових 

телематики залежить від специфіки формування інтелектуального капіталу в 

перехідній економіці України, зокрема від якості освіти. Якість освіти 

визначається інноваційним типом навчання і передбачає: усунення 

комерціалізації в освіті; відхід від залишкового принципу державного 

фінансування освіти і науки; залучення державних і приватних підприємств 

до процесу формування людського капіталу; збільшення терміну навчання; 

вдосконалення процесу зовнішнього незалежного тестування; надання 

вчителю статусу державного службовця і підвищення його заробітної плати; 

скасування низки соціальних пільг при вступі у вищі навчальні заклади; 

узгодження протиріч між новими і старими стандартами, програмами і 
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методами організації навчання. 

В перехідній економіці України людський капітал як складова 

інтелектуального капіталу зазнав деяких змін. Зокрема, знизилися кількісні 

його показники: зменшилася кількість населення країни, зросла кількість 

захворювань, зросло безробіття тощо. Компенсувати кількісні параметри 

людського капіталу можна завдяки підвищенню його якості, шляхом 

розвитку вітчизняної освіти і науки. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

3.1. Міжнародний досвід перетворення інтелектуальних ресурсів 

в інтелектуальний капітал країни 

 

Перехід розвинутих країн до економіки, базованої на знаннях, підвищує 

попит на інтелектуальний капітал суспільства. Використання в економіці 

новітніх технологій мотивує працівників здобувати нові знання, інвестуючи в 

освіту, розвивати свої вміння і навички, тобто вчитися упродовж життя. 

Відтак зростає роль освіти у формуванні інтелектуального капіталу, а це, у 

свою чергу, вимагає збільшення частки витрат на освіту від ВВП, зростання 

тривалості навчання і більшого охоплення нею населення. 

Слід підкреслити, що фінансування освіти є складовою перманентного 

процесу розвитку інтелектуального капіталу, роль якого в 

постіндустріальному суспільстві неухильно зростає. Якщо функціонування 

ринку на індустріальному етапі людської цивілізації вимагало значних 

капіталовкладень у засоби виробництва (хоча роль інтелектуальних ресурсів 

підкреслювали ще Вільям Петті, Адам Сміт, Давид Рікардо, Альфред 

Маршал та ін.), то з середини ХХ ст. відбулися суттєві зміни у 

співвідношенні між сферами національного виробництва – найбільше 

значення набули саме людські фактори виробництва, особливо об’єкти 

інтелектуальної власності [140, с. 37]. 

У цьому контексті розвиток освіти – це не кон’юнктурна комерція, а 

довгостроковий пріоритет соціальної політики, оскільки в ринковій 

економіці саме освітня сфера покликана приносити основний внесок у 

забезпечення соціальної мобільності та рівних стартових можливостей усіх 

верств населення, підтримку соціальної інтеграції та попередження 

суспільних непорозумінь і конфліктів у перерозподілі національного 
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багатства країни. 

Красномовним є той факт, що обсяги інвестицій у основні складові 

інтелектуального капіталу порівняно з традиційними інвестиціями у 

фізичний капітал у розвинутих країнах безперервно зростали. У США, 

наприклад, за період 1980-2000 рр. видатки на освіту перевищили половину 

інвестицій у фізичний капітал, видатки на охорону здоров’я в 2000 р. були 

вищими за них, а всі інвестиції у таку складову інтелектуального капіталу, як 

людський капітал, у три рази перевищили інвестиції у фізичний капітал [224, 

с. 80-81]. 

Зауважимо, що освіта стає дедалі більше фінансово вагомою галуззю не 

лише з точки зору видатків, але й суспільної рентабельності. Так, статистичні 

дані віддзеркалюють таку тенденцію, що вартість освіти у престижних ВНЗ, 

завершення яких надає майже 100%-ву гарантію працевлаштування за 

отриманою спеціальністю, зростає залежно від певної країни у декілька разів 

швидше, ніж середній показник інфляції. 

У розвинутих країнах світу застосовують різні моделі фінансування 

освіти як складової інтелектуального капіталу, зокрема: 

1) модель, яка орієнтована на вільний ринок із неоліберальними 

принципами фінансування; 

2) модель повного фінансування освіти, яка не враховує ринкові 

принципи у цій галузі; 

3) модель так званого гуманного капіталізму та активної участі держави 

у фінансуванні галузі освіти; 

4) модель фінансування, яка орієнтована на соціальний ринок з широким 

залученням до фінансування недержавних організацій, фондів тощо. 

Однак незалежно від обраної моделі країни, які своїм пріоритетом 

розвитку визначають інтелектуальні ресурси нації, витрачають на освіту 

кошти, які значно перевищують середні показники. Так, у Фінляндії видатки 

на такі цілі складають 3,5% від ВВП, у Швеції – 3,8%, у Німеччині – 2,6%, в 

Японії – 3% [114, с. 171]. Причому, якщо до уваги взяти ВВП цих країн у 
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доларовому еквіваленті, то кошти набагато більші у порівнянні з країнами 

колишнього Радянського Союзу, у тому числі й України. 

Інший важливий аспект освітньої складової інтелектуального капіталу – 

тривалість навчання. В Україні цей показник становить 13,7 років, у світі – 

10,4 роки. Для порівняння світових показників щодо розвитку освіти 

використаємо Міжнародну стандартну класифікацію освіти ЮНЕСКО 

(МСКО 97), розроблену Інститутом статистики ЮНЕСКО. В основу даної 

класифікації покладено зміст самих освітніх програм. Відповідно, МСКО 0 – 

це дошкільний рівень освіти, МСКО 1 – початковий рівень освіти, МСКО 2 і 

3 – перший і другий рівень середньої освіти, МСКО 4 – середня спеціальна 

освіта, МСКО 5 і 6 – перший і другий етап вищої освіти. 

Стосовно тривалості здобуття вищої освіти, то для України даний 

показник складає 3,4 роки, що майже у три рази перевищує середньосвітове її 

значення. Україна випередила Польщу (3,1 роки), Чехію (1,8 роки), Росію 

(3,3 роки), а також такі розвинуті країни, як Японія (2,6 роки), Франція        

(2,7 роки), Англія (2,9 роки). На наш погляд, тут важливого значення набуває 

не стільки кількісний показник, як якісний, тобто яку кількість знань за 

відповідний проміжок часу здобувають учні та студенти [38]. 

Аналізуючи світову статистику щодо освіти, велика кількість 

вітчизняних дослідників констатують, що Україна володіє значним освітнім 

потенціалом, проте потенціал – це тільки можливості, а не капітал. Для 

перетворення освітнього потенціалу у інтелектуальний капітал потрібні 

значні капіталовкладення в освітянську сферу. В цьому аспекті корисним є 

аналіз багатоканальної схеми фінансування освіти у США. Вона складається 

з федеральної адміністрації, адміністрації штату і місцевої адміністрації. 

Штати делегують повноваження місцевим округам, які накопичують освітні 

фонди через податки на майно, що вилучаються у результаті періодичної 

оцінки об’єктів власності. Задля вирівнювання величини фінансових ресурсів 

у місцевих освітніх фондах штати інвестують державну освіту, як правило, за 

рахунок прибуткового податку, враховуючи чисельність учнів. Штати, своєю 
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чергою, фінансують ті округи, в яких невеликі власні ресурси. 

Для корекції відмінностей у фінансуванні та для впровадження у 

практику освітніх програм федеральні асигнування проводять у формі 

узгоджувальних виплат, що проводяться на основі формули вирівнювання. 

Водночас місцева влада повинна профінансувати певну суму з власних 

ресурсів (6-8% поточних видатків шкіл) [88, с. 43-44]. Це дає змогу 

забезпечити рівні умови і стабільність інвестування шкільної освіти. 

Диверсифікація джерел фінансування за кордоном дала змогу значно 

підвищити освітній рівень населення. Зокрема, у США 85% населення віком 

від 25 до 29 років має повну середню освіту, що забезпечило друге місце у 

світовому рейтингу після Японії (95%) [160, с. 292]. 

В Україні можна застосувати досвід трьохрівневої схеми фінансування 

освіти. Для цього фінансування освітньої галузі потрібно розподілити між 

державою, областями і районами. Районні органи освіти зобов’язані 

акумулювати кошти через спеціальні “освітні” податки, забезпечуючи 

фінансування освітньої галузі. Водночас обласне фінансування може 

здійснюватися на основі нормативів, з урахуванням чисельності учнів. 

Держава, в свою чергу, повинна виділяти необхідні кошти на впровадження 

інновацій у навчальний процес. 

У відповідності до статті 61 Закону України “Про освіту” і статті 34 

Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” видатки на 

освіту повинні складати не менше 10% від ВВП, а на науку та науково-

технічну діяльність – 1,7% від ВВП України [73, с. 84, 115]. Сьогодні в нашій 

державі на освіту виділяється вдвічі менше, а на науку майже вчетверо 

менше коштів від мінімальних потреб, не говорячи про заплановані видатки 

до 2025 р. 

Варто наголосити на ще одному важливому аспекті даної проблеми. Для 

України традиційно найвагомішою складовою фінансування освіти є 

державний бюджет, проте за роки незалежного державотворення 

фінансування вищої освіти скоротилося більше ніж на чверть, а за умов 
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деформованої структури витрат, коли на фінансування заробітних плат, 

стипендій та інших соціальних виплат припадає 90% від усього обсягу витрат 

[143, с. 238], таке скорочення залишило майже без фінансування решту таких 

важливих сфер життєдіяльності ВНЗ, як оснащення кабінетів та навчальних 

аудиторій сучасним обладнанням, наповнення лабораторій новими 

приладами, впровадження найновіших технологій у навчальний процес, його 

комп’ютеризацію, видавничу діяльність, формування та наповнення 

бібліотечних фондів, застосовуючи електронні носії тощо. 

Проблема недостатнього фінансування вищої освіти стосується не лише 

потенційного занепаду освітньої галузі як такої, але, що дуже важливо, дана 

проблема нерозривно пов’язана з розвитком інтелектуального капіталу 

країни. Якщо якісний рівень освіти знижується, то, відповідно, руйнується 

основа формування інтелектуального капіталу, не говорячи вже про 

ефективність та конкурентоздатність національної економіки в умовах 

глобального інформаційного суспільства. У зв’язку з цим важливим є 

дослідження світового досвіду урізноманітнення джерел фінансування 

освітньої галузі. 

На сьогодні головним джерелом фінансування вищої освіти в 

розвинутих країнах є державний бюджет. Наприклад, державні інвестиції у 

вищу освіту в США у 90-х рр. становили понад 40%, Великобританії – 80%, а 

у Німеччині – 100% [195, с. 131]. Ще однією формою державної фінансової 

підтримки ВНЗ є субсидії на освіту навчальним закладам і здобувачам освіти. 

Вони дозволяють значно збільшити споживання освітніх послуг 

домогосподарствами, підвищуючи тим самим інтелектуальний капітал 

суспільства і покращити фінансовий стан самих навчальних закладів та 

організацію навчального процесу. 

Диверсифікувати джерела фінансування вищої освіти можна за рахунок 

поширення студентського самофінансування, яке набуло свого розвитку в 

Австралії (програма Higher education contribution scheme). Воно полягає у 

тому, що студенти вищих навчальних закладів повинні робити перший 
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внесок у розмірі 20% середньої вартості навчання в австралійських 

університетах. Виплата решти суми оплати за навчання може здійснюватися 

відразу або після завершення навчання у розмірі 2-4% від річного доходу до 

того часу, поки заборгованість не буде ліквідована. Водночас виплати, рівень 

доходів і загальна заборгованість студентів індексуються для підтримання 

реальної вартості освіти [133, с. 176]. 

Здобувати освіту в Україні студенти можуть як за державні кошти, так і 

внаслідок приватного фінансування. У даному контексті корисним є досвід 

Франції щодо розроблення механізму надання освітніх кредитів. Він охоплює 

річну процентну ставку, вік позичальника, розмір позики, інструменти 

усунення ризиків, термін повернення боргу [130, с. 66-67]. 

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову “Порядок надання 

державою молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для 

здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання 

незалежно від форм власності”, де передбачено пільгові умови повернення 

кредиту [105]. Однак ця форма державної підтримки освітньої галузі так і не 

набула в нашій країні широкого поширення. 

Варто відзначити, що стрімке поширення досягнень НТП зумовило 

необхідність постійного оновлення знань працівників окремих фірм. Тому 

постала гостра необхідність у професійній підготовці, перепідготовці, 

підвищенні кваліфікації робітників. Для цих потреб у розвинутих країнах 

фірми витрачають від 2% до 10% фонду оплати праці звітного періоду [112, 

с. 114]. Натомість в Угорщині фірми сплачують 1,5% від фонду оплати праці 

на професійно-технічне навчання і формування централізованого Фонду 

професійного навчання, який є додатковим джерелом фінансування 

професійної освіти [88, с. 44]. Прикро констатувати, проте українські 

працедавці, не вкладаючи жодної копійки у фахову освіту індивідів, на 

професійне навчання персоналу витрачають менше 1% [88, с. 45]. Тому в 

Україні у законодавчому порядку необхідно встановити величину податку на 

освітні цілі для фірм приватної форми власності, у розмірі, не меншому 3% 
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від фонду оплати праці. Це дозволить акумулювати кошти для спеціального 

фонду і вищі навчальні заклади повинні змагатися за можливість 

використовувати ресурси такого фонду. Підприємство, укладаючи договір з 

навчальним закладом про підготовку або перепідготовку працівників, 

оплачуватиме навчання за рахунок коштів створеного фонду. Разом з тим, 

воно отримає право відбирати для стажування і залучати до праці студентів 

старших курсів, замовляти необхідні спеціальні курси. 

Розширення джерел фінансування освіти повинно спрямовуватися не 

тільки на зростання кількісних показників, а й на підвищення якості освітніх 

послуг. Так, у Швеції використовується принцип фінансування ВНЗ на 

основі результатів їх діяльності [19, с. 46-54]. Проте в Україні для 

впровадження такої програми необхідні достовірна інформація про якість 

навчання, а також стандартизовані системи оцінювання успішності учнів і 

студентів. 

Як зазначалося раніше, важливою компонентою інтелектуального 

капіталу виступає людський капітал. На наш погляд, здійснення інвестицій у 

людський капітал, у його мобільність дозволяє ефективно використовувати 

його в національній економіці. Найвища мобільність спостерігається у 

молоді, оскільки в неї більший термін для отримання віддачі від інвестицій в 

освіту і вищі адаптивні властивості. Висока мобільність молоді дозволяє їй 

переносити свій людський капітал у ті галузі економіки, які користуються 

найвищим попитом і де більші ціни на людський капітал. Якщо 

характеризувати показник виїзної мобільності українських студентів, то він 

приблизно у два рази менший за відповідний показник таких країн, як США, 

Японія, Німеччина, Франція. Як правило, студенти хочуть не тільки 

здобувати освіту, а й працювати у розвинутих країнах Заходу. Для 

запобігання виїзду молодих фахівців з України слід використовувати кредит 

на освіту як гарантію того, що студент після закінчення ВНЗ залишиться 

працювати на батьківщині. Прикладом цього є програма “Інвестування в 

міжнародний диплом МВА” для студентів Центральної та Східної Європи і 
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Центральної Азії, які отримують довгострокові кредити від голландського 

Банку реконструкції під 7-12% річних [136, с. 63]. 

Поряд з вищевикладеними чинниками розвитку інтелектуального 

капіталу можна назвати досвід провідних країн формування ефективної 

інноваційної політики шляхом створення інкубаторів, технологічних парків, 

технополісів, регіонів науки і технологій. Перший технополіс був створений 

у США в 50-х рр. ХХ ст. на базі Стенфордського університету і називався 

“Силіконова долина”. На сьогодні він охоплює 8 тис. інноваційних фірм, де 

працює 250 тис. осіб, з них 6 тис. – висококваліфіковані спеціалісти і вчені 

[118, с. 265]. Із 1980-х рр. у Японії, а пізніше в Тайвані, Сінгапурі, Тайланді 

почали розвиватися довгострокові урядові програми зі створення 

технополісів. У Росії Вища школа налічує 800 малих фірм, які об’єднані у 

технопарки [118, с. 265]. На нашу думку, в Україні є всі можливості для 

створення відповідних інноваційних структур, які б стимулювали розвиток 

малого інноваційного підприємництва. Однак для цього необхідно розробити 

і впровадити на практиці довгострокову стратегію інноваційного розвитку 

економіки України, яка б вирішувала назрілий спектр проблем розвитку 

інтелектуального капіталу суспільства. 

У розвинутих державах простежується бюджетне фінансування і 

непряме стимулювання інноваційного розвитку (розвинута система 

податкових пільг, кредитів тощо). Зокрема, наявні урядові програми, які 

стимулюють: конкурентоспроможність; стратегічну оборонну ініціативу; 

стратегічну комп’ютерну ініціативу; орбітальні станції; розроблення нових 

екологічно чистих технологій спалювання вугілля; розроблення засобів 

боротьби зі СНІДом; національні критичні та подвійні технології [86, с. 380]. 

Такі заходи з боку уряду забезпечують високі показники інноваційного 

розвитку цих країн (табл. 3.1). Найбільші витрати на НДДКР простежуються 

у таких країнах, як Фінляндія, Південна Корея, Швеція, Японія, Данія. 

Найвищий науковий рівень дослідних центрів у Швейцарії, Великій Британії, 

Швеції. Лідером за якістю підготовки спеціалістів є Фінляндія. 
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Таблиця 3.1 

Середні показники рівня інноваційного розвитку у 2013-2018 рр. 

Країна 

Витрати 
на 

НДДКР, 
у % до 
ВВП 

Науковий 
рівень 

дослідних 
центрів 

Якість 
підготовки 
спеціалістів 

Ступінь 
взаємодії 

університетів 
та 

виробництва 

Інновації як 
головний 
чинник 

конкуренто- 
спроможності 

Швейцарія 2,99 6,3 5,8 5,8 5,8 

Швеція 3,43 6,0 5,8 5,5 5,8 

Японія 3,36 5,5 5,3 5,1 5,7 

Фінляндія 3,87 5,2 6,1 5,6 5,6 

Німеччина 2,82 5,6 5,7 5,2 5,5 

США 2,90 5,8 5,6 5,7 5,5 

Данія 3,06 5,4 5,7 5,2 5,3 

Нідерланди 1,83 5,7 5,7 5,3 5,3 

Велика 

Британія 
1,77 6,1 5,5 5,8 5,2 

Канада 1,80 5,6 5,6 5,2 5,0 

Франція 2,26 5,3 5,2 4,2 4,9 

Південна 

Корея 
3,74 4,8 5,4 4,7 4,9 

Італія 1,26 3,9 4,7 3,5 4,2 

Китай 1,70 4,3 4,3 4,5 4,1 

Іспанія 1,37 4,3 4,9 4,1 4,0 

Бразилія 1,02 4,1 4,3 4,2 4,0 

Індія 0,71 4,5 3,9 3,8 3,9 

РФ 1,16 3,8 4,5 3,5 3,2 

Джерело: [311]. 
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Найбільша взаємодія університетів з виробництвом спостерігається у 

Швейцарії, Великій Британії та США. Інноваційний розвиток провідних 

країн світу забезпечив їм лідируючі позиції у рейтингу 

конкурентоспроможності. У першу п’ятірку входять такі країни: Швейцарія, 

Швеція, Японія, Фінляндія, Німеччина. 

Сьогодні логічно інтелектуальний капітал не тільки стає основою 

національного багатства, але і виступає ключовим ресурсом розвитку 

економічних систем, їх конкурентоспроможності. Сьогодні вже немає 

сумніву, що “інтелектуальний капітал стає не лише найпотужнішим 

самостійним економічним активом, але й необхідною умовою ефективного 

використання усіх інших економічних активів” [54, с. 3]. Світовий досвід 

підтверджує, що сьогодні головними чинниками інноваційного розвитку є: 

створення і поширення мережевих технологій, підвищення освітнього рівня, 

розширення доступу до сучасних інформаційних технологій, зростання 

витрат на НДДКР, розвиток інноваційної інфраструктури, підвищення рівня 

наукових досліджень та якості підготовки спеціалістів та ін. [79, с. 18]. 

Отримати результат від інвестицій у людський капітал як складової 

інтелектуального капіталу індивід може тільки у процесі економічної 

діяльності. Зайнятість населення може слугувати показником реалізації 

людського капіталу. Адже відомо, що існує деяка невідповідність між 

знаннями, якими володіє людина, та можливостями їх безпосереднього 

використання. Для забезпечення використання професійних знань у 

господарській діяльності в світовій практиці застосовуються гнучкі форми 

зайнятості, як-от часткова і тимчасова зайнятість. Як правило, їх пов’язують 

із творчою працею, яку важко охопити певними нормативними показниками. 

Однак гнучкі форми зайнятості стають особливо поширеними у зв’язку з 

переходом розвинутих країн до постіндустріального суспільства. Вони 

дозволяють: 

- зменшити рівень безробіття в країні, не збільшуючи при цьому 

кількість робочих місць; 
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- залучати до праці молодь, забезпечуючи розвиток її людського 

капіталу; 

- надавати можливість жінкам працювати неповний робочий день у 

зв’язку з вихованням дитини; 

- забезпечувати працею інвалідів, людей похилого віку тощо. 

Спочатку за кордоном, а трохи пізніше і в Україні набув поширення 

такий різновид гнучкої форми зайнятості, як “фріласинг”, який стосується 

передусім творчих професій (журналісти, літератори, художники), що 

вимагають спеціалізованих знань (юриспруденція, медицина, програмування 

та ін.). Поряд з цим, розвивається робота на дому, внаслідок чого 

економляться значні кошти фірми на оренду офісних приміщень. 

Міжнародний досвід свідчить, що для досягнення ефективної зайнятості 

необхідні нові різновиди бізнесу. Для прикладу можна назвати: 

- комерційну або промислову субконтракцію, яка здійснюється у тому 

випадку, коли фірма-підрядник укладає контракт на виробництво продукції 

або віддає чи приймає матеріал для остаточної обробки з субпідрядником 

(швейна галузь в Японії); 

- інноваційне мале підприємництво, яке використовує нововведення, 

здійснюючи водночас як виробничу, так і науково-дослідну діяльність 

(охоплює приблизно 85% виробників промислової продукції, які 

використовують сонячну енергію) [11, с. 59]; 

- електронне надомництво, яке дозволяє виконувати кваліфіковану 

роботу вдома і знижує при цьому витрати фірми на 15% [267, с. 187]. 

Із становленням в Україні ринкових відносин підвищити рівень 

зайнятості можна шляхом використання новітніх форм ведення бізнесу. Вони 

допоможуть залучати висококваліфікованих спеціалістів до постійної чи 

тимчасової праці, підвищуючи тим самим їхню мобільність. Поряд з цим, 

важливими елементами політики зайнятості виступають податкові пільги, 

створення гнучкої системи професійного навчання, субсидії на заробітну 

плату, фінансові штрафи на квотування робочих місць для 
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неконкурентоздатних категорій працівників [93, с. 102-105]. 

Вагомим напрямом державного стимулювання розвитку 

інтелектуального капіталу є диференціація оплати праці фахівців різних 

спеціальностей (табл. 3.2). Як свідчать дані таблиці, заробітна плата 

кваліфікованих і некваліфікованих робітників відрізняється на 20%, а 

зарплата “білих комірців” перевищує заробітну плату працівників у Франції і 

Бельгії на 61%. У той же час найбільша різниця у заробітних платах 

кваліфікованих і некваліфікованих робітників, які мають стаж роботи менше 

2 років, спостерігається у Люксембурзі (41%) і Бельгії (31%). У цих країнах 

також відстежується суттєве перевищення заробітної плати “білих комірців” 

над “синіми комірцями” (відповідно 14% і 15%). 

Таблиця 3.2 

Диференціація в оплаті праці у країнах Європейського Союзу 

Диференціація в оплаті Франція Бельгія Люксем-

бург 

Нідер-

ланди 

Італія Німеч-

чина 

Перевищення заробітних 

плат “білих комірців” над 

зарплатами робітників 

 

61% 

 

61% 

 

44% 

 

40% 

 

22% 

 

20% 

Різниця у заробітних платах 

кваліфікованих і некваліфі-

кованих робітників 

 

в середньому 20% 

Різниця у заробітних пла-

тах кваліфікованих і неква-

ліфікованих робітників зі 

стажем менше 2 років 

 

 

25% 

 

 

31% 

 

 

40% 

 

 

22% 

 

 

21% 

 

 

10% 

Різниця між середньою 

заробітною платою “білих” 

і “синіх комірців” зі стажем 

менше 2 років  

 

 

2% 

 

 

15% 

 

 

14% 

 

 

2% 

 

 

8% 

 

 

1% 

Джерело: [290]. 
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Зауважимо, що, крім диференціації в оплаті праці працівників різних 

професійних груп, спостерігається також значне відставання величини 

заробітної плати в Україні від відповідних світових показників. Протягом 

2011-2018 рр. відзначається зростання середньомісячної заробітної плати в 

усіх країнах (табл. 3.3). Однак заробітна плата в Україні була менша від 

зарплати не тільки розвинутих країн, а й країн колишнього СРСР. На нашу 

думку, така тенденція є негативною, оскільки низька заробітна плата знижує 

мотивацію працівників до продуктивної праці та стимулює міжнародну 

міграцію. 

Таблиця 3.3 

Середньомісячна заробітна плата в окремих країнах світу  

за 2011-2018 рр. (дол. США) 

Країни 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 282,2 330,5 192,4 253,4 291,2 200,8 378,5 410,3 

США 3794,8 3961,8 4398,6 4517,8 4587,3 4408,2 4492,7 4580,1 

Грузія 112,9 156,7 275,3 240,6 291,8 334,8 377,9 430,9 

Білорусь 215,4 271,5 292,1 338,3 384,2 414,7 366,3 449,1 

РФ 698,2 806,4 866,6 302,1 392,5 462,8 514,9 611,4 

Естонія 642,0 754,6 862,3 911,5 999,2 1050,0 1167,9 1139,6 

Канада 2573,1 2711,8 3138,4 3251,1 3629,0 4413,5 4746,1 4862,9 

Велика 

Британія 
3940,4 4173,2 4220,9 3986,6 4211,8 3430,5 4135,6 4145,1 

Джерело: [313] 

 

Заробітна плата посідає вагоме місце в системі матеріального 

стимулювання праці. Наприклад, у розвинених країнах ЄС фонд оплати праці 

в структурі ВВП становить більше 60%, у США – до 75% [153, с. 5]. 

Зауважимо, що в розвинутих країнах важливим стимулом розвитку 

інтелектуального капіталу виступає соціальний пакет, який включає 

передусім відшкодування особистих витрат, пов’язаних із роботою (на 

мобільний зв’язок, транспорт, оренду або придбання житла в іншому місті та 
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ін.). У розвинутих країнах він поділяється на базовий (забезпечення умов 

праці, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, виплата 

заробітної плати, надання соціальних пільг і гарантій) і мотиваційний 

(забезпечення здоров’я працівника, розвиток корпоративної культури, 

навчання, підвищення кваліфікації, відпочинок і розваги та ін.). У США 

соціальний пакет складає 40-50% базової заробітної плати, а в Росії – тільки 

10-15% [149, с. 7-11]. 

Отже, використання прогресивного досвіду провідних країн світу щодо 

політики зайнятості та інвестування в освіту, науку та людський капітал 

загалом, в інформаційно-комунікаційні технології, а також мобільність 

людини дає змогу розвивати інтелектуальний капітал України, ефективно 

використовувати і запобігати його втратам в нових економічних умовах, 

забезпечувати соціально-економічну стабільність в державі. 

Однак особливості відтворення інтелектуального капіталу, стан і 

тенденції його використання визначаються особливостями розвитку 

вітчизняної економіки. Тому необхідно запроваджувати нові і 

удосконалювати вже існуючі механізми формування інтелектуального 

капіталу в умовах становлення національної економіки України. 

 
3.2. Напрями стимулювання розвитку інтелектуального капіталу в 

умовах глобального інформаційного суспільства 

 

Розвиток інтелектуального капіталу в цілому та його основних 

складових зокрема неможливий без активного державного втручання. 

Основною формою його прояву є державна політика в галузі освіти, науки, 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також регулювання міграційних 

процесів тощо (рис. 3.1). У країнах з розвинутою ринковою економікою вона 

ототожнюється з комплексом заходів, які здійснюються мережею освітніх, 

науково-технічних та інших державних організацій з метою формування і 

розвитку інтелектуального капіталу. Така політика, на нашу думку, повинна 
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бути складовою частиною діяльності уряду і логічно поєднуватися з іншими 

видами економічної політики (демографічною політикою, соціальною 

політикою, політикою зайнятості, амортизаційною політикою, інноваційною 

політикою тощо). 

 
Рис. 3.1. Основні напрями стимулювання розвитку  

інтелектуального капіталу 

 

В умовах поширення ринкових відносин в Україні державна підтримка 

процесу відновлення і нагромадження інтелектуального капіталу 

здійснюється через фінансування освітньої галузі. Основним джерелом 

фінансових ресурсів, що спрямовуються на розвиток вітчизняної освіти, є 

державний бюджет. Планування обсягів витрат у цій сфері здійснюється з 

урахуванням законодавчо встановленої мінімальної частки витрат 

державного бюджету в освітню галузь, нормативних показників витрат в 

грошовому виразі на одного учня, студента та іншого здобувача освіти, а 

також переліку видів витрат на освіту, що включаються до захищених статей 

бюджету [31, c. 136]. У попередніх підрозділах проаналізовано рівень 

фінансування освітньої галузі в Україні. Проте інвестиції в освіту формують 
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людський капітал, використання якого в економічній діяльності підвищує 

продуктивність праці та економічне зростання. Для визначення взаємозв’язку 

між обсягами державних інвестицій і величиною валового внутрішнього 

продукту застосуємо відповідний математичний апарат і засоби табличного 

процесора MS Excel. 

Таблиця 3.4 

Показники ВВП і загальних видатків зведеного бюджету  

України на освіту за 2011-2018 рр. 

Роки 
ВВП,  

млн грн 

Загальні видатки зведеного 

бюджету на освіту, млн грн 

2011 1302079 86254 

2012 1408889 101561 

2013 1454931 105539 

2014 1566728 100110 

2015 1979458 114193 

2016 2383182 129435 

2017 2433229 177756 

2018 3558706 210029 
Джерело: [155] 

 

Отже, як бачимо з табл. 3.4, загальні видатки зведеного бюджету на 

освіту мали тенденцію до зростання. Своєю чергою, внаслідок використання 

методу найменших квадратів побудовано регресійну модель: 

у =198615+807617х,     (3.1) 

де у – ВВП; х – загальні видатки зведеного бюджету на освіту. 

Коефіцієнт R = 0,96, що свідчить про тісний зв’язок між даними 

величинами. 

Отже, можна стверджувати, що збільшення державних інвестицій в 

освіту стимулює зростання ВВП країни, а відтак економічне зростання. 

Проте обмеженість ресурсів держави вимагає перегляду джерел її 
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фінансування, а також запровадження нових шляхів підвищення 

ефективності бюджетних асигнувань на освіту. 

Слід зауважити, що диверсифікувати фінансування освітньої галузі 

можна такими шляхами: 

1) держава може вкладати фінанси у різні чинники освітніх послуг, 

враховуючи при цьому оцінку реальних витрат на душу населення, на основі 

визначених вхідних факторів, підготовку викладачів, розміри класів, а також 

неофіційні платежі до шкільних рахунків. Водночас держава повинна 

фінансувати конкретні навчальні заклади, діяльність яких відповідає 

встановленим стандартам і послуги яких користуються попитом у 

суспільстві; 

2) у зв’язку з обмеженістю бюджетних ресурсів слід широко 

впроваджувати в освітню галузь контрактний метод, який дозволяє 

навчальним закладам акумулювати кошти за рахунок коштів від надання 

додаткових освітніх послуг (науково-дослідні роботи, підвищення 

кваліфікації та перепідготовка кадрів, доходи від надання в оренду 

приміщень та ін.); 

3) для підтримання і стимулювання розвитку інтелектуального капіталу 

індивідів держава повинна підтримувати обдарованих і старанних студентів у 

формі стипендії, грантів, пільгових кредитів, страхування та субсидій на різні 

освітні послуги; 

4) процес інвестування освіти повинен передбачати віддачу, економію 

та підвищення ефективності цих капіталовкладень (закриття або об’єднання 

окремих малонаповнюваних шкіл, зниження функцій соціального 

забезпечення у системі освіти, економія комунальних витрат, запровадження 

освітніми закладами системи позик для студентів та ін.); 

5) фінансування освітньої галузі можна здійснювати частково за 

рахунок коштів самих здобувачів освіти та їх родин, платників податків, 

недержавних фірм, підприємств та організацій. Адже такі капіталовкладення 

у майбутньому дадуть віддачу у формі вищого доходу окремих індивідів і 
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кар’єрного зростання, внаслідок підвищення їх продуктивності праці; 

6) додаткове фінансування освітньої галузі за рахунок дотації з 

місцевих бюджетів, кредитів і позик банків, благодійних грошових внесків та 

матеріальних цінностей тощо. 

Зауважимо, що внаслідок постійного скорочення державного 

фінансування освіти в Україні необхідно використовувати в навчальному 

процесі платні послуги, залучати бізнесові структури до фінансової 

підтримки освіти тощо. Усе це підвищить якість і розширить доступність в 

отриманні освіти громадянами України. 

На нашу думку, важливим напрямом розвитку сучасної освітньої 

системи є широке застосування в навчальному процесі інформаційних 

технологій та інноваційних форм навчання, в тому числі і дистанційного 

навчання. 

Дистанційне навчання має ряд суттєвих переваг над традиційним. Вони 

полягають у забезпеченні: рівності в отриманні освіти, оперативності 

навчального процесу; індивідуального підходу до учнів; можливості 

займатися у зручний час і у відповідному темпі навчання; широкого 

використання ІКТ, електронних бібліотек, банків даних, світових досягнень в 

галузі освіти і науки, нижчої ціни за отримані знання тощо. Основні 

принципи побудови структури і запровадження дистанційної освіти в Україні 

закладені в “Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні”, затвердженій 

Міністерством освіти та науки України в грудні 2000 року. 

Зважаючи на економічні та соціальні реалії вітчизняної освітньої 

галузі, розбудова структури дистанційного навчання є одним із шляхів 

інтеграції України у світову освітню систему. Застосування в навчальному 

процесі ІКТ дає змогу значно підвищити навчальну продуктивність кожного 

індивіда, що згодом позитивно впливатиме на рівень розвитку 

інтелектуального капіталу. Проте важливо не тільки правильно вибрати 

інформаційно-комунікаційну технологію, але й спроектувати та організувати 

навчальний процес таким чином, щоб забезпечити ефективний зв’язок між 
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окремими його елементами. 

В Україні сьогодні існує чимала кількість серверів дистанційного 

навчання: Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем; лабораторія дистанційного та віртуального навчання 

Харківського технічного університету радіоелектроніки; міжнародний центр 

дистанційної освіти; інформаційний центр Академії державного управління 

при Президенті України, що входить до Навчальної мережі глобального 

розвитку Світового банку, та ін. На серверах дистанційного навчання подано 

посилання на програми і гранти для студентів, викладачів, наукових 

працівників та інших категорій громадян України, зокрема програми 

Міжнародного фонду “Відродження”, гранти США, програми Великої 

Британії, стипендії в Нідерландах тощо. 

В Україні дистанційне навчання ще не набуло широкого застосування у 

зв’язку з недостатнім поширенням інформаційних технологій у суспільстві. 

Адже за рівнем використання сучасних ІКТ Україна посідає тільки 70 місце  

у рейтингу з 82 країн світу [311]. Для розвитку ІТ-індустрії в Україні 

необхідно: 

- забезпечити державну підтримку розвитку підприємницької 

діяльності в цій галузі через введення спеціальних податкових пільг, 

спрощення процедури реєстрації тощо; 

- прогнозувати потреби галузі ІКТ і відповідно до нього формувати 

державне замовлення на підготовку спеціалістів; 

- проводити оперативну перекваліфікацію вітчизняних ІТ-кадрів 

відповідно до потреб галузі; 

- прискорити поширення ІКТ в навчальних закладах; 

- стимулювати розвиток технопарків і профільних державних 

підприємств, залучення висококваліфікованих кадрів на основі конкурсно-

грантової системи та ін. [87, c. 23]. 

Поряд із дистанційним навчанням в навчальний процес слід 

впроваджувати й такі форми навчання, як тренінги, групові дискусії тощо. 
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Вони дадуть змогу забезпечити відкритість освіти, яка допомагає 

задовольнити творчі запити окремих індивідів і самореалізуватися у 

майбутньому. Однак, як і у випадку дистанційного навчання, відкрита освіта 

в Україні не набула широкого поширення внаслідок відсутності матеріально-

технічної та нормативної бази. 

На нашу думку, реформування системи освіти залежить не тільки від її 

фінансування і застосування в освітньому процесі прогресивних форм 

навчання, а й від інституційної бази розвитку інтелектуального капіталу, яка 

повинна передусім забезпечувати: 

- створення відповідних інститутів, що постачають інформацією усіх 

учасників освітнього ринку, ринку продуктів інтелектуальної власності, 

ринку праці; 

- узгодження діяльності названих інститутів з потребами вітчизняної 

економіки; 

- чесну конкуренцію інститутів, що формують основні складові 

людського капіталу; 

- створення інституту авторського права та промислової власності; 

- узгодження правил формальних і неформальних відносин при 

функціонуванні інститутів. 

Зауважимо: для того, щоб оволодіти в певному обсязі новими підходами 

до правової охорони інтелектуальної власності, прийнятими в цивілізованому 

світі, необхідно, по-перше: 

а) забезпечити громадян України інформацією та літературою про 

іноземний та міжнародний досвід у цій сфері, про роботу відповідних 

організацій; 

б) організувати спеціальні курси, семінари тощо, залучивши до роботи в 

них висококваліфікованих фахівців-експертів з інших країн; 

в) ввести спеціальні програми навчання з охорони інтелектуальної 

власності для студентів як майбутніх керівників різних рівнів, зокрема щодо 

цивілізованого їх поводження на ринку інтелектуальних продуктів, уміння їх 
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рекламувати та продавати. 

По-друге, необхідно забезпечити єдність координації діяльності органів 

законодавчої, виконавчої, судової та адміністративної влади. 

По-третє, розробити єдину політику захисту інтересів України в 

міжнародних відносинах стосовно питання міжнародної торгівлі 

інтелектуальною власністю. 

По-четверте, виробити систему спеціальних державних заходів, які 

сприяли б стимулюванню та підтримці творчої діяльності, формуванню 

відповідної інвестиційної, податкової, кредитної політики. 

Створення необхідного правового захисту інтелектуальної власності 

громадян дозволить уникнути безконтрольної втрати інтелектуальних 

ресурсів країни, а також дасть можливість Україні отримати додаткові 

надходження до бюджету. Для прикладу візьмемо той факт, що згідно із 

Законом України “Про авторське право та суміжні права” до творів, які 

охороняються, належать твори у галузях науки, літератури і мистецтва. Всі ці 

об’єкти права інтелектуальної власності в тому чи іншому вигляді можуть 

бути включені до інтернетівських сайтів. Відтак усі елементи сайтів 

підлягають охороні авторського права і суміжних прав. Проте рівень 

“піратства” для об’єктів авторського права і суміжних прав, а також у галузі 

комп’ютерних програм в Україні сягає 80-90%. Досі ситуація не 

покращилась, і внаслідок цього бюджет України недоотримує значні 

фінансові кошти, а легально виготовлена продукція українських авторів стає 

неконкурентоспроможною. Такий стан справ у галузі охорони 

інтелектуальної власності загрожує національній безпеці держави [99, с. 6-8]. 

Розвиток інституційної бази розвитку інтелектуального капіталу 

передбачає: наявність державних інститутів, які реалізують високу якість 

життя; 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 [272, с. 145]. 
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Зауважимо, що інтелектуальний капітал є соціально-економічною 

основою інноваційного розвитку. В 2016 році у рейтингу глобального 

інноваційного індексу (ГІІ) Україна займала 63 місце серед 141 країн світу, у 

2018 р. – 60 місце серед 125 країн світу (рис. 3.2). В щорічному рейтингу 

Глобального інноваційного індексу 2016 року, опублікованому 

Корнельським університетом, школою бізнесу INSEAD і Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності, Україна посіла 62 місце [46]. 

Зокрема, у рейтингу Україна піднялася за такими підіндексами, як вплив 

знань і створення нових наукових знань. 

 
Рис. 3.2. Глобальний інноваційний індекс України та його підіндекси 

у 2016 та 2018 роках 
Джерело: [46, 308] 

 

Для забезпечення високих показників інноваційного розвитку економіки 

України необхідно: 

- створювати базисні інновації та наукові відкриття; 

- широко застосовувати в господарських процесах сучасну техніку і 

новітні технології; 

- освоювати виробництво нових видів продукції; 

- збільшувати обсяги виробництва інноваційної продукції; 

- збільшити інвестиції в інноваційну діяльність; 

 

2016 

2018 
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- стимулювати інноваційну зайнятість; 

- розвивати винахідництво та раціоналізаторство та ін. [122, с. 17]. 

У цьому контексті варто розглянути фінансування інноваційної 

діяльності в Україні (табл. 3.5). Протягом 2011-2018 рр. в Україні обсяг 

фінансування інноваційної діяльності зріс з 1757,1 млн грн до                   

9562,6 млн грн, тобто на 7805,5 млн грн, проте у відсотках до ВВП це 

фінансування становило в середньому 1%. У більшості випадків 

фінансування проводиться за рахунок власних коштів. 

Таблиця 3.5 

Динаміка та структура фінансування інноваційної діяльності  

у промисловості в Україні за 2011-2018 рр. 

Показник  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальний обсяг 

фінансування ін-

новаційної діяль-

ності у 

промисловості,      

млн грн 

1757,1 5751,6 11994,2 7949,9 8045,5 14333,9 11480,6 9562,6 

у % до ВВП 1,0 1,3 1,3 0,9 0,7 1,1 0,8 0,6 

з них за рахунок (у % до загального обсягу фінансування) 

власних коштів 79,6 87,7 60,6 65 59,3 52,9 63,9 72,9 

державного 

бюджету 
0,4 0,5 2,8 1,6 1,1 1,0 2,0 0,3 

місцевих 

бюджетів 
0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,6 

інших джерел 19,9 11,5 36,5 33,3 39,5 45,9 33,9 25,2 

Джерело: [155]. 

 

Наступним важливим напрямом державного стимулювання розвитку 

вітчизняного інтелектуального капіталу, на нашу думку, є підготовка 
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креативних управлінських кадрів. Від ефективності їх діяльності залежать не 

тільки фінансові результати підприємства, а й атмосфера у колективі, 

зацікавленість окремих індивідів у творчому підході до виконання своїх 

службових обов’язків, що приводить до самовдосконалення, самореалізації 

людини, а відтак – до підвищення її інтелектуального капіталу. У зв’язку з 

цим державне регулювання розвитку інтелектуального капіталу полягає у 

створенні відповідних умов для економічної та моральної мотивації творчої 

людини, забезпеченні зацікавленості інвесторів і підприємців у впровадженні 

новітніх технологій у виробничий і управлінський процес. 

Як відомо, інтелектуальний капітал пов’язаний переважно з творчою 

працею, у процесі якої знання, здібності, навички та інші елементи 

людського капіталу капіталізують, втілюються у продуктах інтелектуальної 

власності і здатні принести своєму власнику вигоди у вигляді вищих доходів, 

підприємству – більший прибуток, а країні забезпечують вищі показники 

ВВП. У протилежному випадку, тобто у разі незалучення загальних і 

професійних знань з боку індивідів до креативної праці, не відбувається 

трансформації інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал. Тому 

наступним напрямом державної підтримки інтелектуального капіталу є 

проведення ефективної державної політики на ринку праці. 

За часів Радянського Союзу більший акцент робився на залученні 

працівників у матеріальну сферу виробництва. Натомість для 

постіндустріального суспільства характерним є переважання зайнятості у 

сфері послуг, домінування тим самим творчої праці. Слід відзначити, що в 

Україні протягом 2011-2018 рр. відбувалося зростання зайнятого населення, 

відповідно, зменшилася кількість безробітного. Хоча статистика свідчить про 

зменшення безробіття, натомість вона не враховує приховане безробіття. 

Також сьогодні не існує реальних показників щодо часткової і вторинної 

зайнятості в Україні. 

Велику практичну значущість для організації зайнятості є своєчасне 

отримання індивідами достовірної інформації про стан на ринку праці, тобто 
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відсутність асиметрії інформації для працівників. З цією метою державній 

службі зайнятості необхідно: 

- удосконалити національну комп’ютерну мережу та базу даних про 

робочі місця як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні; 

- забезпечити доступ безробітних до відповідної інформаційної бази; 

- здійснювати постійний контроль за оновленням і достовірністю 

поданої інформації. 

Для обліку, збереження і перетворення даних про осіб, які звернулися в 

службу зайнятості з приводу працевлаштування, використовуються пакет 

прикладних програм “Зайнятість”, а також табличні і текстові процесори. 

Позитивним є те, що з кожним роком державна служба зайнятості 

удосконалює форми і методи роботи. Зокрема, відбувся перехід на роботу за 

Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення, впроваджено 

Єдину інформаційно-аналітичну систему (ЄІАС), реалізується 

модернізований програмний продукт ЄІАС(.NET). Оптимізація схеми 

зберігання і використання даних, підвищення безпеки доступу до них дає 

змогу безробітним в режимі онлайн оперативно дізнаватися про наявні 

пропозиції праці у загальнодержавній базі вакансій, а працедавцям – 

здійснювати пошук потенційних працівників за спрощеною процедурою як в 

межах регіону, так і в цілому по Україні [200, с. 343]. З 2017 р. працює 

“гаряча лінія” та “електронна черга” для реєстрації безробітних. У 2019-

2020 рр. служба зайнятості планує широко запровадити у роботі “кейс-

менеджмент”, для розробки концепції якого було залучено міжнародних 

експертів МОП і ООН.  

Актуальним завданням державних установ ринку праці у підвищенні 

зайнятості залишається діяльність, спрямована на приватний сектор, який 

створює в сучасних умовах найбільше нових робочих місць. В умовах 

становлення національної економіки альтернативним напрямом підвищення 

гнучкості ринку праці є також розвиток мережі недержавних інститутів 

сфери зайнятості (кадрових агентств, бірж праці тощо). 
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Свідченням низької ефективності державної політики зайнятості є 

також недостатні обсяги такого виду активних програм, як підвищення 

кваліфікації та перенавчання кадрів. Так, за даними Державної служби 

зайнятості України, станом на кінець ІІІ кварталу 2018 р. в Україні було 

близько 1,5 млн безробітного населення, з них на обліку перебувало          

367,9 тис. незайнятих громадян (у 2016 р. – 407,2 тис. осіб). З них тільки 

41,9% працевлаштовано, 12,1% проходили професійне навчання і 20,2% 

брали участь в оплачуваних громадських роботах [59]. Такий низький рівень 

переходу громадян України з категорії безробітних у категорію зайнятих за 

умов підвищення кваліфікації та перекваліфікації свідчить про низьку 

ефективність роботи державної служби зайнятості. З метою підвищення 

зайнятості в Україні, на нашу думку, слід здійснити такі заходи: 

- надавати фінансову підтримку приватним підприємствам у разі 

прийняття на роботу безробітних; 

- стимулювати розширення підприємництва через надання фінансової і 

консультаційної допомоги; 

- підвищити відповідальність служб зайнятості за результати програм 

щодо професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

незайнятого населення; 

- створити умови для легалізації “тіньової” зайнятості; 

- притягувати до відповідальності власників підприємств, які протидіють 

працевлаштуванню молоді, інвалідів та інших вразливих категорій 

населення; 

- розширювати різні види громадських робіт; 

- широко залучати до державних програм зайнятості приватний бізнес, 

органи місцевої влади, профспілок тощо. 

Названі шляхи дадуть змогу вирішити найбільш актуальні проблеми, 

які є на ринку праці. Водночас ці заходи дають змогу зберегти 

нагромаджений упродовж попередніх років рівень інтелектуального капіталу 

і ефективно його використовувати в економіці України. 
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Сьогодні необхідно забезпечити населенню оптимальний перехід від 

стану безробіття до працевлаштування. Зумовлено це тим, що безробітні 

неохоче відмовляються від соціальної допомоги на користь 

низькооплачуваної роботи. Для усунення даної проблеми необхідно 

здійснювати нарахування до низької заробітної плати, забезпечити виконання 

субсидіями функції захисту від бідності і підвищити фінансову 

привабливість часткової зайнятості [166]. 

Ще одним напрямом державної політики зайнятості, на нашу думку, є 

стимулювання молодіжної зайнятості. Працедавці, як правило, не бажають 

приймати молодих працівників внаслідок відсутності у них спеціальних 

знань щодо певної роботи і професійного досвіду. Проте тривале 

перебування у лавах безробітних може призвести до деградації їхнього 

персоніфікованого інтелектуального капіталу. Задля протидії цьому 

негативному явищу і підвищення зайнятості молоді ми пропонуємо: 

1) періодично розробляти і запроваджувати на визначений термін 

комплексну систему професійної орієнтації молоді; 

2) забезпечувати можливість паралельного отримання студентами 

кількох спеціальностей; 

3) квотування робочих місць для молоді на державних 

підприємствах та приватних фірмах; 

4) розроблення програм фінансової і консультаційної підтримки 

молодіжного підприємництва; 

5) розвивати й удосконалювати функціонування молодіжних бірж 

праці. 

Поряд з уже зазначеними вище напрямами підвищення рівня зайнятості 

населення, слід використовувати досвід зарубіжних країн щодо  

впровадження у практику господарювання нових форм бізнесу. Такими 

можуть виступати субконтракція, інноваційне мале підприємництво, 

електронне надомництво. Водночас, на нашу думку, необхідно широко 

застосовувати гнучкі форми зайнятості (часткова, тимчасова зайнятість). 
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Вони дозволять за відсутності нових робочих місць зменшити рівень 

безробіття, залучити до економічної діяльності найбільш вразливі верстви 

населення (молодь, жінки, інваліди, особи передпенсійного віку), а також 

забезпечити незайняте населення працею, яка приносить більше задоволення 

і сприяє зростанню людського капіталу. 

Отже, розвиток інтелектуального капіталу суспільства неможливий без 

ефективної державної політики зайнятості. В умовах переходу до 

постіндустріального суспільства її реалізація забезпечується через підвищення 

професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили та мобільності працівників, 

легалізацію неформальної та нелегальної зайнятості, використання нових 

форм зайнятості і бізнесу, стимулювання творчої праці населення. 

Зайнятість населення залежить також від винагороди за виконану 

роботу. Тому держава через систему оплати праці може впливати на 

розвиток інтелектуального капіталу. В Україні величина середньомісячної 

заробітної плати значно поступається іншим країнам. Водночас 

спостерігається значна диференціація заробітної плати у різних сферах 

економіки України. На нашу думку, необхідно реформувати систему оплати 

праці через: 

- зменшення податкового тиску на фонди оплати праці підприємств і 

установ, доходи громадян; 

- періодичний перегляд рівня неоподаткованого мінімуму доходів 

працівників; 

- індексацію заборгованості по заробітній платі; 

- проведення державного контролю за правовим забезпеченням трудових 

відносин; 

- запровадження державою погодинної оплати праці з відновленням її 

мінімальної межі; 

- доведення середнього рівня номінальної заробітної плати до 

розрахункової величини прожиткового мінімуму [117, c. 16-20]; 

- виявлення і встановлення відповідальності працедавців за 
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недотримання останніми гарантій матеріального забезпечення працюючих. 

На нашу думку, вагомим чинником удосконалення механізму оплати 

праці є запровадження в Україні соціального пакета. Механізм його 

застосування може проводитися через договірне регулювання трудових 

відносин, нормативне регулювання праці, укладений в письмовій формі 

трудовий договір. 

У цьому контексті варто розглянути ідею О. Кендюхова [98, с. 53], який 

акцентує, що в процесі творчої праці відбувається відтворення 

персоніфікованого інтелектуального капіталу, що може бути серйозним 

мотиваційним фактором. Для формування системи стимулювання творчої 

праці та оцінювання її ефективності автор розробив критерії оцінювання 

такого капіталу. 

Низька заробітна плата, нестабільність в країні, соціальна незахищеність 

населення та інші чинники спонукали значну частину висококваліфікованих 

працівників мігрувати за кордон у пошуках кращих умов праці. Сьогодні за 

межами України працює близько 4,5 млн людей, середній вік яких становить 

від 25 до 40 років, тобто найбільш продуктивний (додаток І). Якщо у Польщі, 

Великобританії, Португалії, Італії переважають особи з середньою і середньо-

спеціальною освітою, то у більшості інших країн (Чехії, Ірландії, Росії, Іспанії) 

– із неповною вищою або вищою освітою. Особливо викликає занепокоєння 

поширення такого явища в Україні, як “відплив інтелекту”. Зокрема, експерти 

з міжнародної міграції стверджують, що за кордоном працює близько 30% 

українських вчених [252, c. 56]. 

Внаслідок значної міграції вітчизняних вчених у розвинуті країни і 

переходу молодих науковців у бізнес спостерігається таке негативне явище, 

як “старіння” української науки. Середній вік кандидатів наук складає           

40 років, а докторів наук – 60 років. Після їхнього відходу і через значну 

міграцію вчених у недалекому майбутньому постане проблема руйнування 

вітчизняних наукових шкіл. З метою протидії цьому явищу слід на 

державному рівні розробити механізм реалізації таких заходів, як: 
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1) удосконалення дослідницької бази наукових установ; 

2) розвиток економіки новітніх технологій; 

3) забезпечення фінансування науки на рівні 2% від ВВП; 

4) стимулювання через запровадження пільгових схем фінансування 

науки як вітчизняними, так іноземними замовниками (залучення 

закордонного венчурного капіталу); 

5) оновлення фахового складу науково-дослідного сектора національної 

економіки; 

6) розвиток експортно-орієнтованого наукомісткого виробництва в 

Україні; 

7) організація спільних науково-дослідних проектів за участю зарубіжних 

і українських науковців; 

8) забезпечення умов для повернення вітчизняних учених в Україну через 

зарахування заробленого за кордоном наукового стажу і спрощення 

процедури повернення із-за кордону. 

З метою реалізації в економіці України окреслених напрямів державної 

підтримки інтелектуального капіталу ми розробили механізм державного 

стимулювання розвитку інтелектуального капіталу. Основними його 

елементами виступають: нормативно-правове та інформаційне забезпечення, 

методи, важелі, а також політика уряду (рис. 3.3). 

Отже, ефективна державна політика щодо фінансування освітньої галузі 

та науки, сфери зайнятості, системи оплати праці, упровадження в освітній 

процес прогресивних форм навчання, створення відповідної інституційної 

бази формування складових інтелектуального капіталу, протидія виїзду 

вчених і руйнуванню вітчизняних наукових шкіл є основними напрямами 

стимулювання його розвитку в Україні. 
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Рис. 3.3. Механізм державного стимулювання 

розвитку інтелектуального капіталу 

 

Відповідний рівень вітчизняного інтелектуального капіталу забезпечує 

підвищення добробуту населення, інноваційний розвиток національної 

економіки, її конкурентоспроможність і безпеку. 

 
Висновки до ІІІ розділу  

 

На початку ХХІ століття каталізатором глобальних економічних 

перетворень є інформаційна економіка. Тому інтелектуальний капітал 

суспільства стає важливим чинником економічного зростання, забезпечує 

конкурентоспроможність держави і потребує посиленої до себе уваги з її 

боку. Для його формування і розвитку необхідно широко використовувати 

міжнародний досвід державної підтримки інтелектуального капіталу, 

зокрема, що стосується джерел фінансування освіти і науки. 

У розвинутих країнах високі показники якості освіти забезпечують 

через: застосування різних моделей фінансування освіти (багатоканальна 

система фінансування освіти в США); використання студентського 

самофінансування (досвід Австралії); розроблення механізму надання 
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освітніх кредитів (досвід Франції); формування централізованого фонду, що 

є джерелом фінансування професійної освіти (досвід Угорщини); додаткове 

фінансування ВНЗ за результатами їх діяльності (досвід Швеції). 

Для забезпечення розвитку інноваційної складової інтелектуального 

капіталу ще з середини ХХ ст. у США, Японії, Тайвані, Сінгапурі, Таїланді 

почали створювати інкубатори, технологічні парки, технополіси, регіони 

науки і технологій. Водночас в розвинутих державах простежується 

бюджетне фінансування і непряме стимулювання інноваційного розвитку 

(розвинута система податкових пільг, кредитів тощо). 

Інтелектуальний капітал неможливо розглядати без креативної праці. У 

даному контексті важливе значення має досвід провідних країн світу щодо 

розроблення і впровадження ефективної політики зайнятості. Корисним є 

міжнародний досвід запровадження гнучких форм зайнятості (часткової і 

тимчасової), які забезпечують зменшення рівня безробіття в країні, 

залучають до економічної діяльності молодь та інші вразливі верстви 

населення, надають можливість жінкам працювати у вигідному для них 

режимі тощо. Разом з тим, у розвинутих країнах світу набули поширення такі 

нові форми організації бізнесу як-от субконтракція, інноваційне мале 

підприємництво, електронне надомництво тощо. Залучення індивідів до 

творчої праці й удосконалення системи оплати такої праці унеможливлює 

процес деградації їх інтелектуального капіталу. 

Розвиток вітчизняного інтелектуального капіталу в цілому та його 

основних складових зокрема неможливий без активного державного 

втручання. Стимулювання розвитку інтелектуального капіталу з боку 

держави здійснюється 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 вчених і руйнуванню вітчизняних наукових шкіл. 
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Покращити стан вітчизняної освітньої галузі можна через залучення 

різних джерел фінансування, а саме: нормативних державних фінансових 

ресурсів; надходжень від надання ВНЗ додаткових платних освітніх послуг; 

коштів здобувачів освіти та їх родин, платників податків, недержавних фірм, 

підприємств та благодійних організацій; дотацій на освіту з місцевих 

бюджетів; освітніх кредитів і позик банків тощо. 

Залучення додаткових інвестицій в освіту забезпечить повноцінний 

розвиток цієї галузі, а відтак економіка країни отримає вигоду у вигляді 

більш високого рівня інтелектуального капіталу і вищих показників ВВП. На 

підставі статистичних даних ми побудували регресійну модель, яка вказує на 

прямий зв’язок між державними інвестиціями і ВВП. 

Для підвищення якості людського капіталу як складової 

інтелектуального капіталу слід в освітній процес впроваджувати новітні 

форми організації навчального процесу (дистанційне навчання, тренінги, 

тощо), що забезпечать відкритість освіти. Однак збереження і примноження 

інтелектуального капіталу неможливе без відповідної інституційної бази, яка 

покликана: створити відповідні інститути для забезпечення інформацією всіх 

учасників освітнього ринку, ринку продуктів інтелектуальної власності, 

ринку праці; узгоджувати діяльність цих інститутів з потребами вітчизняної 

економіки; забезпечувати чесну конкуренцію інститутів, що формують 

основні складові людського капіталу; створити інститут авторського права та 

промислової власності; узгодити правила формальних і неформальних 

відносин при функціонуванні інститутів. 

У процесі творчої праці інтелектуальний потенціал перетворюється в 

інтелектуальний капітал. Важливу роль у цьому процесі відіграє державна 

політика зайнятості, яка передбачає: 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. Така політика дасть змогу скоротити 
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рівень безробіття в Україні, а також підвищить зацікавленість окремих 

індивідів у подальшому підвищенні рівня їх інтелектуального розвитку. З 

огляду на це наступним напрямом державного стимулювання розвитку 

інтелектуального капіталу є реформування системи оплати праці через: 

зменшення податкового тиску на фонди оплати праці підприємств, установ, 

доходи громадян; періодичний перегляд рівня неоподаткованого мінімуму 

доходів працівників; індексацію заборгованості по заробітній платі; 

проведення державного контролю за правовим забезпеченням трудових 

відносин; запровадження державою погодинної оплати праці з відновленням 

її мінімальної межі; доведення середнього рівня номінальної заробітної плати 

до розрахункової величини прожиткового мінімуму; запровадження в 

Україні соціального пакета; виявлення і встановлення відповідальності 

працедавців за недотримання останніми гарантій матеріального забезпечення 

працюючих. 

Низька середня заробітна плата, нестабільність в країні, соціальна 

незахищеність населення та інші чинники спонукали більшість 

висококваліфікованих працівників і науковців мігрувати за кордон. Запобігти 

цьому можна завдяки: удосконаленню дослідницької бази наукових установ; 

розвитку новітніх технологій; забезпеченню фінансування науки на рівні 2% 

від ВВП; стимулюванню запровадження пільгових схем фінансування науки 

вітчизняними й іноземними замовниками; оновленню науково-дослідного 

сектора національної економіки; розвитку експортно-орієнтованого 

наукомісткого виробництва в Україні; організації спільних науково-

дослідних проектів за участю зарубіжних та українських науковців; 

забезпеченню умов для повернення вітчизняних учених в Україну. 

Ці напрями державного стимулювання розвитку інтелектуального 

капіталу дозволять виробити і реалізувати стратегію збереження і 

примноження вітчизняного інтелектуального капіталу в сучасних умовах. 
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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 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 
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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 
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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; 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 
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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 вчених і руйнуванню вітчизняних 

наукових шкіл. 
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Л. Я. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету4. – 2013. 

– С. 235-240. (0,7 д.а., особистий внесок: визначено загальну формулу 

соціалізаційної ефективності, досліджено характер залежності між зміною 

рівнів економічної ефективності функціонування певних господарських 

систем та інтенсивністю розвитку соціалізаційних процесів, 0,24 д.а.). 

6. Тесля А. І. Соціалізаційний цикл у перехідних економічних 

системах: суть та типи / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький,          

Л. Я. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ України1. – 2013. – Вип. 23.4. –      

С. 173-180. (0,46 д.а., особистий внесок: проаналізовано короткий і тривалий 

соціалізаційний цикл функціонально-динамічної соціалізації та короткі й 

                                                        
1 Публікацію одночасно включено до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus, CrossRef, 
WorldCat. 
2 Публікацію одночасно включено до міжнародної наукометричної бази: РІНЦ. 
3 Публікацію одночасно включено до міжнародної наукометричної бази: Index Copernicus. 
4 Публікацію одночасно включено до міжнародної наукометричної бази: Index Copernicus. 
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тривалі хвилі соціалізації, обґрунтовано фактори формування 

соціалізаційної хвилі у перехідних економічних системах, 0,13 д.а.). 

7. Тесля А. І. Соціалізація економічних систем: проблеми 

метрологічного відображення / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин,                              

Б. В. Кульчицький, Л. Я. Гончарук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. 

– Вип. 22.15. – С. 174-181. (0,46 д.а., особистий внесок: конкретизовано 

проблеми метрологічного виміру соціалізації економічних систем, 

проаналізовано особливості дослідження впливу процесів соціалізації на 

абстрактні економічні системи, а також ефективність їх функціонування з 

позицій метрологічного виміру, 0,13 д.а.). 

8. Тесля А. І. Суть та основні компоненти інтелектуального капіталу /   

А. І. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України1. – 2014. – Вип. 24.11. –  

С. 409-417. (0,52 д.а.). 

9. Тесля А. І. Теоретичні аспекти соціалізації економічних систем: 

основні інтерпретації / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький,                

Л. Я. Гончарук // Економічний простір : збірник наукових праць5. – 

Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – С. 43-55. (0,75 д.а., особистий внесок: на 

абстрактно-теоретичному рівні проаналізовано основні інтерпретації 

категорій “соціалізація” та “соціальна політика”, запропоновано 

типологізацію процесів соціальної політики, 0,2 д.а.).  

10. Тесля А. І. Типи і види соціалізації економічних ситуацій /             

А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, Л. Я. Гончарук // Науковий 

вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.14. – С. 204-210. (0,41 д.а., 

особистий внесок: здійснено огляд літературних джерел та проаналізовано 

природу процесів соціалізації економічних систем, 0,11 д.а.).  

Публікації в іноземних виданнях 

11. Тесля А. И. Системы управления интеллектуальным капиталом / 

А. И. Тесля // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences : scientific 

journal. – 2014. – № 9-10. – Vienna. – P. 329-333. (0,58 д.а.).  

                                                        
5 Публікацію одночасно включено до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus, Googlescholar. 
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Публікації за матеріалами конференцій  

12. Тесля А. І. Вплив стратегічної соціальної політики держави на 

соціалізаційний цикл / А. І. Тесля, Г. I. Башнянин, Л. Я. Гончарук,                      

Р. П. Підлипна // Науковий потенціал 2013 : матеріали дев’ятої міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції 25-27 березня 2013 р. – К. : ТК 

“Меганом”, 2013. – C. 3-5. (0,17 д.а., особистий внесок: проаналізовано 

особливості моделі соціально-економічного розвитку, 0,04 д.а.).  

13. Тесля А. І. Еволюція поглядів на інтелектуальний капітал у світовій 

думці / А. І. Тесля // Scientific Horizons – 2014 : materials of the X International 

scientific and practical conference, September 30 – October 7 2014. – Sheffield, 

England: Science and education LTD, 2014. – Vol. 1. Economic science. – P. 60-62. 

(0,17 д.а.).  

14. Тесля А. І. Ефективність макроекономічної соціалізації / А. І. Тесля,   

Г. I. Башнянин, Б. В. Кульчицький, Л. Я. Гончарук // Наукові дослідження: 

шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації : матеріали 

Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28-29 березня 2013 р. – Тернопіль, 

2013. – Вип. 19. – С. 27-29. (0,17 д.а., особистий внесок: досліджено вплив 

соціальної політики на економічну ефективність функціонування перехідних 

макроекономічних систем, 0,05 д.а.). 

15. Тесля А. І. Ефективність соціалізації та стратегічна соціальна 

політика держави / А. І. Тесля, Г. I. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна 

// Ключови въпроси в съвременната наука – 2013 : материали за IX 

Международна научна практична конференция, 17-25 април 2013. – София : 

“Бял Град-БГ” ООД, 2013. – Т. 10. Икономики – С. 60-63. (0,23 д.а., 

особистий внесок: досліджено вплив вибору моделі соціально-економічного 

розвитку на суспільний сектор національної економіки, 0,07 д.а.).   

16. Тесля А. І. Інституційно-правова база формування і захисту  

інтелектуального капіталу / А. І. Тесля // Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали 

всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 29-30 вересня 2014 р. – 
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Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2014,     

Вип. 7. – С. 41-47. (0,41 д.а.).  

17. Тесля А. І. Інтегральна динамічна економічна ефективність 

соціалізації в контексті стратегічної соціальної політики держави /                 

А. І. Тесля, Г. I. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна // Простір і час 

сучасної науки : матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 22-24 квітня 2013 р. – К. : ТК “Меганом”, 2013. – С. 3-5. 

(0,17 д.а., особистий внесок: проаналізовано інтегральну динамічну 

економічну ефективність соціалізації , 0,04 д.а.).   

18. Тесля А. І. Міжнародний досвід перетворення інтелектуальних 

ресурсів в інтелектуальний капітал країни / А. І. Тесля // Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : 

матеріали всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 30-31 жовтня     

2014 р. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 

2014, Вип. 7. – С.19-24. (0,35 д.а.).  

19. Тесля А. І. Напрями стимулювання розвитку інтелектуального 

капіталу в умовах глобального інформаційного суспільства / А. І. Тесля // 

Nauka i inowacja – 2014 : materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji, 07-15 pazdziernika 2014. – Przemysl : Nauka i studia, 2014. – Vol. 1. 

Ekonomiczne nauki. – C. 51-54. (0,23 д.а.).  

20. Тесля А. І. Негативна соціалізаційна ефективність економічних 

систем: суть та види / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький,                

Л. Я. Гончарук // VEDA A VZNIK-2012/2013 : materialy IX Mezinarodni 

Vedecko-Prakticka Konference, 27 prosincu 2012 – 05 ledna 2013 roku. – Praha : 

Publishing House “Education and Science”, 2013. – P. 3-5. (0,17 д.а., особистий 

внесок: здійснено огляд наукових джерел, оцінено негативний валовий ефект 

соціалізації за умов гіперсоціалізації, 0,04 д.а.).  

21. Тесля А. I. Нейтральна соціалізаційна ефективність економічних 

систем: суть та види / А. І. Тесля, Г. I. Башнянин, Б. В. Кульчицький,                

Л. Я. Гончарук // Vědecký průmysl Evropskéno kontinentu 2012 : materialy  
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VII Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference, 27.11.2012-05.12.2012. –   

Praha : Publishing House, 2012. – C. 64-66. (0,17 д.а., особистий внесок: 

проаналізовано вплив процесів соціалізації на формування та зміну рівня 

економічної ефективності функціонування господарських систем, 0,05 д.а.).  

22. Тесля А. І. Позитивна соціалізаційна ефективність економічних 

систем: суть та види / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук,                        

Р. П. Підлипна // DNY VEDY – 2013 : materialy IX Mezinarodni Vedecko-

Prakticka Konference, 27 brezen – 05 dubna 2013 roku. – Praha : Publishing 

House “Education and Science”, 2013. – P. 80-82. (0,17 д.а., особистий внесок: 

визначено характер залежності між зміною рівнів економічної 

ефективності функціонування господарських систем та інтенсивністю 

розвитку соціалізаційних процесів, 0,05 д.а.).   

23. Тесля А. І. Системи управління інтелектуальним капіталом /               

А. І. Тесля // Сильна економіка України: пріоритетні напрями розвитку : 

матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 жовтня 

2014 р. – Тернопіль. – 2014. – С. 29-31. (0,17 д.а.).  

24. Тесля А. І. Соціалізаційна ефективність економічних систем: суть 

та типи / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, Л. Я. Гончарук // 

Achievement of high school – 2012 : материали за VII Международна научна 

практична конференция, 17-25 November 2012. – София : “Бял Град-БГ” 

ООД, 2012. – Т. 9. – С. 69-72. (0,23 д.а., особистий внесок: проаналізовано 

соціалізаційну ефективність як співвідношення між диференціальними 

рівнями економічної ефективності та диференціальними значеннями зміни 

рівня інтенсивності розвитку соціалізаційних процесів, 0,1 д.а.). 

25. Тесля А. І. Соціалізація економічних систем: формаційна 

інтерпретація / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, Л. Я. Гончарук 

// Veda а technologie: krok do budoucnosti – 2013 : materialy IX Mezinarodni 

Vedecko-Prakticka Konference, 27 unora - 05 berezen 2013. – Praha, 2013. –  

P. 86-89. (0,17 д.а., особистий внесок: висвітлено формаційні підходи до 

розширення суспільного сектора мікроекономічної системи, 0,06 д.а.). 
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26. Тесля А. І. Соціалізація економічних систем: функціональна 

інтерпретація / А. І. Тесля, Г. І. Башнянин, Б. В. Кульчицький, Л. Я. Гончарук 

// Naukowa przestrzen Europy – 2013 : materialy IX Miedzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji, 07-15 kwietnia 2013. – Przemysl : Nauka i studia, 2013. – 

Vol. 13. Ekonomiczne nauki. – C. 3-5. (0,17 д.а., особистий внесок: 

проаналізовано складові функціональної соціалізації, 0,05 д.а.).  

27. Тесля А. І. Cуть та основні компоненти інтелектуального капіталу / 

А. І. Тесля // Научният потенциал на света – 2014 : материали за  

X Международна научна практична конференция, 17-25 септември 2014. – 

София : “Бял Град-БГ” ООД, 2014. – Т. 1. Икономики – С. 21-22. (0,12 д.а.).   

28. Тесля А. І. Сучасні інтерпретації соціалізації економічних систем /    

А. І. Тесля, Г. I. Башнянин, Б. Г. Кульчицький, Л. Я. Гончарук // Strategiczne 

pytania swiatowej nauki – 2013 : materialy IX Miedzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji, 07-15 lutego 2013. – Przemysl : Nauka i studia, 2013. –  

Vol. 8. Ekonomiczne nauki. – C. 46-48. (0,17 д.а., особистий внесок: окреслено 

особливості функціональної соціалізації, 0,05 д.а.).  

29. Тесля А. І. Формування інтелектуального капіталу України /  

А. І. Тесля // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України 

на інноваційних засадах : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, 2 листопада 2017 р. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. –          

С. 164-165. (0,23 д.а.). 
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення та результати досліджень, викладені в дисертації, 

пройшли апробацію шляхом обговорення та отримали позитивну оцінку на: 

— 15 міжнародних науково-практичних конференціях:  

1. IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa 

przestrzen Europy – 2013” (07-15 kwietnia 2013 r., Przemysl) – публікація тез. 

2. Дев’ятій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

“Науковий потенціал 2013” (25-27 березня 2013 р., Київ) – публікація тез. 

3. VII Международна научна практична конференция “Achievement of 

high school – 2012” (17-25 November 2012 г., София) – публікація тез. 

4. IX Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “DNY VEDY - 2013” 

(27 brezen – 05 dubna 2013 r., Praha) – публікація тез. 

5. X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja 

– 2014” (07-15 pazdziernika 2014 r., Przemysl) – публікація тез. 

6. X International scientific and practical conference “Scientific Horizons – 

2014” (30 September– 7 October 2014, Sheffield, England) – публікація тез. 

7. IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne 

pytania swiatowej nauki – 2013” (07-15 lutego 2013 r., Przemysl) – публікація 

тез. 

8. IX Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “VEDA A VZNIK-

2012/2013” (27 prosincu 2012 - 05 ledna 2013 r., Praha) – публікація тез. 

9. IX Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “Veda а technologie: 

krok do budoucnosti – 2013” (27 unora - 05 berezen 2013 r., Praha) – публікація 

тез. 

10. VII Mezinarodni Vedecko-Prakticka Konference “Vědecký průmysl 

Evropskéno kontinentu 2012” (27.11.2012-05.12.2012 r., Praha) – публікація тез. 

11.  IX Международна научна практична конференция “Ключови 

въпроси в съвременната наука – 2013” (17-25 април 2013 г., София) – 

публікація тез. 
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12. X Международна научна практична конференция “Научният 

потенциал на света – 2014” (17-25 септември 2014 г., София) – публікація тез. 

13. Дев’ятій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

“Простір і час сучасної науки” (22-24 квітня 2013 р., Київ) – публікація тез. 

14. Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Сильна 

економіка України: пріоритетні напрями розвитку” (2 жовтня 2014 р., 

Тернопіль) – публікація тез. 

15. Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні 

пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” 

(2 листопада 2017 р., Львів) – публікація тез. 

 

— 3 всеукраїнських науково-практичних конференціях:  

1. Всеукраїнській науковій інтернет-конференції “Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (29-

30 вересня 2014 р., Тернопіль) – публікація тез. 

2. Всеукраїнській науковій інтернет-конференції “Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (30-

31 жовтня 2014 р., Тернопіль) – публікація тез. 

3. Всеукраїнській інтернет-конференції “Наукові дослідження: шлях 

від теоретичного пошуку до практичної реалізації”, 28-29 березня 2013 р., 

Тернопіль).  
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Додаток Б 

 

Освіта

дошкільна освіта

вища освіта

Неформалізовані  форми

галузева

Об'єкти інтелектуальної 
власності

   Інтелектуальний  капітал суспільства

Наука

комп'ютерні апаратні засоби

вузівська

академічна

Інформаційно-
комунікаційні

технології

загальна середня
 освіта

професійно-
технічна освіта

Формалізовані  форми

 засоби передачі  даних 
(телефонні, телекомунікаційні, 
оптико-волокнисті  лінії та лінії 

безпосереднього зв'язку)

  виконавча діяльність артистів,  
звукозапис

   післядипломна
освіта

 позашкільна освіта

наукові відкриття

промислові зразки

товарні знаки, фірмові 
найменування,  комерційні 

позначення 

програмні продукти 

системне програмне 
забезпечення

 інструментальне  програмне
забезпечення

прикладне програмне 
забезпечення

  літературні, художні та
   наукові твори

 
Рис. Б.1. Складові інтелектуального капіталу суспільства
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Додаток В 

 
Рис. В.1. Класифікація видів інтелектуального капіталу 
Джерело: [25]. 
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Додаток Г 

 

 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

Людський 
капітал 

Структурний 
капітал 

Інтелектуальна 
власність 

 
ВИРОБНИЦТВО 
І РЕАЛІЗАЦІЯ 

ТОВАРІВ І 
ПОСЛУГ 

 
 
 
 
ДОХІД 

Інституційні чинники: 
законодавче регулювання 

інтелектуальної діяльності; 
механізм захисту об’єктів 
інтелектуальної власності 

Природні чинники: 
творчі здібності індивідів; 

здоров’я населення; 
демографічна ситуація в країні; 

стан навколишнього середовища 

Економічні чинники: 
Макроекономічні: 

державна демографічна політика; 
державна політика зайнятості; 

стан трудових ресурсів; 
фінансування сфери науки і освіти; 
величина національного доходу у 

розрахунку на одну особу; 
система соціального захисту. 

Мікроекономічні: 
механізм ціноутворення на ринку 

інтелектуальних продуктів; 
інноваційна політика держави; 

амортизаційна політика держави; 
система оплати праці 

 

Рис. Г.1 Формування і нагромадження інтелектуального капіталу 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Індекс людського розвитку для України, 2000-2018 рр. 

Показники  
Роки 

2000 2005 2010 2014 2018 
Очікувана тривалість життя при 
народженні (у роках) 

69,4 67,4 69,5 68,2 68,8 

Рівень освіченості дорослого 
населення (у %, вік 15 р. і 
старші) 

95,0 99,0 99,6 99,7 99,7 

Сукупна частка учнів (%) 70,0 68,9 84,0 90,0 93,5 
ВВП на душу населення (за 
ПКС в дол. США) 

5010 2175 4870 6914 6428 

ІЛР 0,762 0,703 0,777 0,796 0,740 
Джерело: [293-295] 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Кількість навчальних закладів в Україні 

Навчальні заклади 

На початок навчального року 

2002-

2003 

2004-

2005 

2006-

2007 

2008-

2009 

2009-

2010 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2016-

2017 

2017-

2018 

Загальноосвітні НЗ (тис.) 22,1 22,2 21,1 21,7 21,4 21,0 20,6 19,9 19,7 19,3 17,6 

Професійно-технічні НЗ 995 970 962 1011 1021 1018 975 976 972 968 814 

ВНЗ І-ІV рівнів акредитації 951 979 997 996 920 881 861 846 823 803 664 

з яких: 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 653 664 667 619 570 528 511 501 489 478 387 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 298 315 330 347 350 353 350 345 334 325 277 

Джерело: [255, с. 195, 199; 257, с. 25; 279]. 
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Додаток Є 

Таблиця Є.1 

Підготовка аспірантів та докторантів в Україні, 1990-2018 рр. 
Показники 1990 1995 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Підготовка аспірантів 
Кількість 
організацій, що 
мають аспірантуру 

291 374 418 496 507 521 525 530 524 521 518 

Кількість аспірантів 13374 17464 23295 29866 32497 33344 34115 34653 34192 33640 31482 
Прийнято 4162 6261 7744 9411 10286 10189 10470 10626 10306 9916 8599 
 в тому числі з 

відривом від 
виробництва 

2625 4445 5153 6006 6188 6259 6403 6503 6382 6289 5596 

 без відриву від 
виробництва 1537 1816 2591 3705 4098 3930 4067 4123 3924 3627 3003 

Підготовлено 3377 3372 5132 6417 7154 7343 7929 8290 8578 8499 8320 
 в тому числі з 

відривом від 
виробництва 

2055 2339 3715 4279 4726 4768 5067 5212 5309 5382 5348 

 без відриву від 
виробництва 1322 1033 1417 2138 2428 2575 2862 3078 3269 3117 2972 

Підготовка докторантів 
Кількість 
організацій, що 
мають докторантуру 

93 158 209 240 252 249 256 263 266 271 276 

Кількість 
докторантів 503 1105 1131 1315 1418 1476 1463 1461 1561 1631 1814 

Прийнято 203 436 376 461 506 531 475 603 605 639 623 
Підготовлено 123 224 401 373 414 424 465 459 491 424 578 

Джерело: [219, с. 423] 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Основні показники рівня фінансування освіти в різних країнах, 2018 рік 
Показники Україна Росія США Німеччина Франція Японія Півд. 

Корея Китай Індія Польща 

ВВП на душу населення, 
дол. США 

3 870 19 833 46 588 37 430 34 256 33 785 28 797 7 519 3 339 19 908 

Загальні витрати на 
освіту, % ВВП 

5,3 4,1 5,4 4,6 5,9 3,8 5 4 3,2 5,1 

Державні витрати на 
вищу освіту, % ВВП 

2,3 1,2 1,0 1,1 1,3 0,5 0,7 - 1,3 1,1 

Загальні витрати на 
освіту на душу населення, 
дол. США 

205,1 813,1 2515,7 1721,8 2021,1 1283,8 1439,8 300,8 106,8 1015,3 

Витрати на одного 
студента за рік,  
дол. США 

3 121 7 749 29 201 15 711 14 642 15 957 9 513 - - 19 269 

Кількість університетів у 
топ – 500, од. (ARWU 
2012) 

0 0 150 37 20 21 10 28 1 2 

Персональні комп’ютери 
на 100 осіб, од. 

4,5 13,3 80,6 65,6 63,1 40,7 57,6 5,7 3,2 16,9 

Користувачі Інтернету на 
100 осіб, од. 

44,6 43,4 74,2 82,5 77,5 77,6 82,5 34,4 7,5 62,5 

Джерело: [296, 301] 
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Додаток З 

Таблиця З.1 
Виїзд фахівців вищої кваліфікації за межі України 

Країни Фахівці, які мають науковий ступінь (осіб) 
доктори наук кандидати наук 

1995 2000 2005 2010 2016 2017 2018 1995 2000 2005 2010 2016 2017 2018 

Усього 59 26 8 8 6 5 1 … 125 45 27 44 51 27 

у тому числі до країн 
Ізраїль 10 2 - - - - - 15 1 - - - - - 

Канада - - - - - - - - 12 4 1 2 3 3 

Німеччина 3 6 - - - -  - 14 13 3 2 5 6 

Польща 3 2 - 2 1 - 1 - 2 3 - 3 3 1 

Сполучені Штати 

Америки 
19 9 4 - 2 1 - - 34 7 10 13 11 2 

Російська 

Федерація 
20 3 3 3 2 1 - - 34 7 10 13 11 2 

Інші країни 4 4 1 3 1 3 - - 17 13 10 14 23 9 

                        Джерело: [219, с. 299] 
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Додаток І 

Таблиця І.1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

Показники 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Впроваджено нових технологічних процесів 1419 1647 1893 2043 2510 2188 1576 1743 

у т. ч. маловідходні, ресурсозберігаючі 634 680 753 479 517 554 502 447 

Освоєно виробництво нових видів продукції 

(найменувань) 
2526 2446 2685 2408 3238 3403 3138 3661 

з них нові види техніки 881 758 641 663 897 942 809 806 

         Джерело: [155] 
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Таблиця І.2 

Джерела фінансування технологічних інновацій 

Роки 
Загальна сума 

витрат, млн грн 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2011 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7 

2012 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4092,6 

2013 7949,0 5169,4 127,0 1512,9 1102,2 

2014 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 735,2 

2015 14333,9 7585,5 149,2 56,9 6484,6 

2016 11480,0 7335,9 224,2 994,8 2753,6 

2017 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2018 7694,5 6540,3 349,8 146,9 657,5 

Джерело: [155] 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Сучасна українська трудова та інтелектуальна еміграція 

Країна Польща Чехія Ірландія Велика 
Британія Росія Італія Іспанія Португалія Греція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кількість 
офіційні/ 
експертні 

дані 

16469/ 
Понад 450000 

64000/ 
200000 

3500/ 
Понад 10000 

10000/ 
70000 

169000/ 
Понад 2000000 

195412/ 
Близько 
600000 

69903/ 
Понад 200000 37851/75000 

Близько 
20000 станом 
на 2001р./60-

80 тис. 

Середній 
вік 

2 групи: 
заробітчани – 

40 р. 
студенти –  

25 р. 

25-45 років 30 років 30 років 40-45 років 41-60 років 20-45 років 40-45 років Близько 50 
років 

Стать % 
ч/ж 33/67 Переважають 

чоловіки 55/45 60/40 80/20 16,8/83,2 54/46 62/38 Менше 30/ 
Понад 70 

Освіта, % 

75 – середня, 
середньо-
технічна, 

20 – вища, 
5 – високо-

кваліфіковані 
фахівці 

Переважають 
особи з 
вищою і 

середньо-
спеціальною 

освітою. 
Значна 

кількість осіб 
з неповною 

вищою 
освітою 

(студенти) 

Середня або 
неповна 

середня – 
близько 10, 

середня 
спеціальна – 
близько 25, 
вища або 

неповна вища 
– понад 65 

80 – 
середня, 

20 – вища, 
висококва-
ліфіковані 
фахівці 

Середня або 
неповна 

середня – 
близько 20, 

середня 
спеціальна – 
близько 65, 
вища або 

неповна вища – 
понад 15 

Середня або 
неповна 

середня – 
близько 15, 

середня 
спеціальна – 
близько 50, 
вища або 

неповна вища 
– понад 35 

Вища – 48, 
середня 

спеціальна – 44, 
середня – 8 

Вища та 
середньо-

спеціальна – 
70, середня 

– 30 

З вищою та 
середньою 

спеціальною 
освітою – 70, 
з середньою 
освітою - 30 
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Продовження табл. К.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розподіл 
за 

регіонами 

60% - Варшава 
та околиці, 

30% -
прикордонні 

території 

Більшість 
перебуває у 
Празі, Брно, 

інших 
промислових 

центрах 

70% - великі 
міста – 

Дублін, Корк 
 

30% - ферми 
на півночі 

Лондон, 
Манче- 

стер, малі 
міста, 
ферми 

Москва та 
Підмосков’я, 

С.-Петербург – 
80%, 

Південний 
Волзький округ 

(Самара), 
Північно-

Європейська 
частина, 

Центрально-
Західний 

Сибір, Далекий 
Схід – 20% 

Північ - 25%, 
Центр – 25%, 

Південь і 
острови – 

50% 

Українські 
мігранти 

перебувають в 
усіх провінціях 

Іспанії і на 
островах. 
Території 

найбільшого 
скупчення: 
Комунідад, 

Мадрид, 
Каталонія, 
Валенсіана, 
Андалузія 

12,8% - 
Північ, 65% 

- Центр, 
18,5% - 
Південь, 
3,8% - 

острови 

В основному 
мегаполіс 

Афіна, 
Фессалоніки, 
Патрі, Волосі 

та острови 
Крит, Родос, 
куди весною 
виїжджають 
на сезонні 

роботи 

Країна Нідерланди Німеччина Бельгія Інші країни ЄС 

Кількість людей 
 40000 128110   30000 32465  

Офіційна Наші дані 

Разом у світі Близько 4500000 українських трудових мігрантів 

Джерело: [252]. 
 
 

 

 
 

 

 



283 
 

Додаток Л 

Таблиця Л.1 
Інноваційна активність 

 
Роки Питома вага 

підприємств,  

що 

займалися 

інноваціями 

Загальна 

сума 

витрат 

У тому числі за напрямами 

дослід-

ження і 

розробки 

у тому числі придбання інших 

зовнішніх знань 

підготовка 

виробництва 

для 

впровадження 

інновацій 

придбання 

машин, 

обладнання 

та 

програмного 

забезпечення   

інші 

витрати внутрішні 

НДР 

зовнішні НДР 

  % млн грн 

2011 11,2 6160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7 

2012 14,2 10850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7471,1 2064,9 

2013 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0 

2014 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6 

2015 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8 

2016 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2 

2017 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8051,8 2185,5 

2018 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 X 5546,3 2290,9 

Джерело: [155] 
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Додаток М 

Таблиця М.1 
Проміжні розрахунки оцінки структурних елементів  

інтелектуального капіталу 

Показники  
Статистичні показники Нормалізовані показники Компонентне наповнення 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 min max середнє 2013 2014 2015 2016 2017 2018 середнє сума 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Людський капітал                                               

Чисельність постійного населення (на 
кінець року), млн осіб 43,0 42,9 42,8 42,7 42,6 42,4 42,6 43,3 42,95 1,00000 0,71429 0,57143 0,42857 0,28571 0,00000 0,50000 3,00000 2,00 1,43 1,14 0,86 0,57 0,00 

Економічно активне населення (віком 
15-70 років, тис.)  20894,1 20893 20851,2 20824,6 19920,9 18097,9 18097,9 20894,1 20246,95 1,00000 0,99961 0,98466 0,97514 0,65196 0,00000 0,76856 4,61137 1,30 1,30 1,28 1,27 0,85 0,00 

Кількість зайнятого населення віком 
15-70 років, тис. осіб 19180,2 19231,1 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 16443,2 19314,2 18583,9 0,95333 0,97106 0,98161 1,00000 0,56778 0,00000 0,74563 4,47377 1,28 1,30 1,32 1,34 0,76 0,00 

Економічно неактивне населення 
-11945 

-
11657,4 

-
11456,9 

-
11270,1 -12023 

-
10925,5 -12023 -10925,5 -11546,31667 0,07107 0,33312 0,51581 0,68601 0,00000 1,00000 0,43434 2,60601 0,16 0,77 1,19 1,58 0,00 2,30 

Кількість безробітного населення віком 
15-70 років  (методологія МОП),  
тис. осіб 

-
19180,2 

-
19231,1 

-
19261,4 

-
19314,2 

-
18073,3 

-
16443,2 -19314,2 -16443,2 -18583,9 0,04667 0,02894 0,01839 0,00000 0,43222 1,00000 0,25437 1,52623 0,18 0,11 0,07 0,00 1,70 3,93 

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата, грн 2250 2648 3041 3282 3480 4195 2250 4195 3149,333333 0,00000 0,20463 0,40668 0,53059 0,63239 1,00000 0,46238 2,77429 0,00 0,44 0,88 1,15 1,37 2,16 

Кількість пенсіонерів, тис. осіб -13533 -13061 -13136 -12961 -12858 -12147 -13533 -12147 -12949,33333 0,00000 0,34055 0,28644 0,41270 0,48701 1,00000 0,42112 2,52670 0,00 0,81 0,68 0,98 1,16 2,37 

Середній розмір місячної пенсії всіх 
категорій пенсіонерів (на початок року, 
грн) -1526,1 -1153,1 -1254,9 -1472,6 -1528,3 -1581,5 -1581,5 -1153,1 -1419,416667 0,12932 1,00000 0,76237 0,25420 0,12418 0,00000 0,37835 2,27007 0,34 2,64 2,02 0,67 0,33 0,00 

Доходи населення, млн грн  1052997 1210853 1394132 1478073 1516768 1743979 1052997 1743979 1399467 0,00000 0,22845 0,49370 0,61518 0,67118 1,00000 0,50142 3,00850 0,00 0,46 0,98 1,23 1,34 1,99 

Наявний дохід на одну особу (грн) 18633,6 21807,2 25426,6 26899,6 26782,1 31082,7 18633,6 31082,7 25105,3 0,00000 0,25493 0,54566 0,66398 0,65455 1,00000 0,51985 3,11912 0,00 0,49 1,05 1,28 1,26 1,92 

Кількість лікарів усіх спеціальностей, 
тис. 2172 2132 2122 2062 2062 1862 1862 2172 2068,666667 1,00000 0,87097 0,83871 0,64516 0,64516 0,00000 0,66667 4,00000 1,50 1,31 1,26 0,97 0,97 0,00 

Кількість осіб, які навчалися у 
навчальних закладах (на початок 
навчального року, тис.) 6925 6716 6521 6357 5762 5692 5692 6925 6328,833333 1,00000 0,83049 0,67234 0,53933 0,05677 0,00000 0,51649 3,09895 1,94 1,61 1,30 1,04 0,11 0,00 

У т.ч. у вищих навчальних закладах III-
IV рівнів акредитації 2067 1899 1770 1673 1438 1375 1375 2067 1703,666667 1,00000 0,75723 0,57081 0,43064 0,09104 0,00000 0,47495 2,84971 2,11 1,59 1,20 0,91 0,19 0,00 
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Продовження табл. М.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Структурний капітал                                               

Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млрд грн 180,6 241,3 273,3 249,9 219,4 273,1 180,6 273,3 239,6 0,00000 0,65480 1,00000 0,74757 0,41855 0,99784 0,63646 3,81877 0,00 1,03 1,57 1,17 0,66 1,57 

Частка інноваційно активних підприємств (до загальної 
кількості промислових підприємств) 13,9 16,3 17,5 16,9 16,1 17,3 13,9 17,5 16,33333333 0,00000 0,66667 1,00000 0,83333 0,61111 0,94444 0,67593 4,05556 0,00 0,99 1,48 1,23 0,90 1,40 

Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й 
розробки 1303 1255 1208 1143 999 978 978 1303 1147,666667 1,00000 0,85231 0,70769 0,50769 0,06462 0,00000 0,52205 3,13231 1,92 1,63 1,36 0,97 0,12 0,00 

Кількість науковців, осіб 89564 84969 82032 77853 69404 63864 63864 89564 77947,66667 1,00000 0,82121 0,70693 0,54432 0,21556 0,00000 0,54800 3,28802 1,82 1,50 1,29 0,99 0,39 0,00 

Частка виконаних наукових і науково-технічних робіт у 
ВВП 0,9 0,79 0,8 0,8 0,69 0,64 0,64 0,9 0,77 1,00000 0,57692 0,61538 0,61538 0,19231 0,00000 0,50000 3,00000 2,00 1,15 1,23 1,23 0,38 0,00 

Частка реалізованої інноваційної продукції (до загального 
обсягу, %) 3,9 3,8 3,3 3,3 2,5 1,4 1,4 3,9 3,033333333 1,00000 0,96000 0,76000 0,76000 0,44000 0,00000 0,65333 3,92000 1,53 1,47 1,16 1,16 0,67 0,00 

Кількість поданих заявок на отримання охоронних 
документів, шт. 47328 48585 53767 44146 47819 51559 44146 53767 48867,33333 0,33073 0,46139 1,00000 0,00000 0,38177 0,77050 0,49073 2,94439 0,67 0,94 2,04 0,00 0,78 1,57 

Розподіл ВВП (у фактичних цінах; млн грн): - професійна, 
наукова та технічна діяльність 53946 61701 86000 95510 92230 0 0 95510 64897,83333 0,56482 0,64602 0,90043 1,00000 0,96566 0,00000 0,67949 4,07692 0,83 0,95 1,33 1,47 1,42 0,00 

- освіта 80349 87242 101823 107528 106305 0 0 107528 80541,16667 0,74724 0,81134 0,94694 1,00000 0,98863 0,00000 0,74903 4,49415 1,00 1,08 1,26 1,34 1,32 0,00 

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 58478 64303 74131 72603 71755 0 0 74131 56878,33333 0,78885 0,86742 1,00000 0,97939 0,96795 0,00000 0,76727 4,60361 1,03 1,13 1,30 1,28 1,26 0,00 

- інформація та телекомунікації 68300 79133 88595 97499 105116 0 0 105116 73107,16667 0,64976 0,75282 0,84283 0,92754 1,00000 0,00000 0,69549 4,17294 0,93 1,08 1,21 1,33 1,44 0,00 

Обсяги експорту послуг (млн дол. США):  - роялті та інші 
послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної 
власності 41,5 46,1 56,4 97,4 97,5 51 41,5 97,5 64,98333333 0,00000 0,08214 0,26607 0,99821 1,00000 0,16964 0,41935 2,51607 0,00 0,20 0,63 2,38 2,38 0,40 

- послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги 672,1 860,8 1113,5 1477,2 1675,6 1585,6 672,1 1675,6 1230,8 0,00000 0,18804 0,43986 0,80229 1,00000 0,91031 0,55675 3,34051 0,00 0,34 0,79 1,44 1,80 1,64 

- телекомунікаційні послуги  319,2 339,2 326,6 344,6 370,3 352,6 319,2 370,3 342,0833333 0,00000 0,39139 0,14481 0,49706 1,00000 0,65362 0,44781 2,68689 0,00 0,87 0,32 1,11 2,23 1,46 

- комп’ютерні послуги  255,3 382,2 646,8 931,5 1102 997,3 255,3 1102 719,1833333 0,00000 0,14988 0,46238 0,79863 1,00000 0,87634 0,54787 3,28723 0,00 0,27 0,84 1,46 1,83 1,60 

- інформаційні послуги  97,6 139,3 140,1 201,1 203,2 235,7 97,6 235,7 169,5 0,00000 0,30196 0,30775 0,74946 0,76466 1,00000 0,52064 3,12382 0,00 0,58 0,59 1,44 1,47 1,92 

- послуги дослідження та розробки 200,9 227,7 240,8 262,5 154,9 143,2 143,2 262,5 205 0,48365 0,70830 0,81811 1,00000 0,09807 0,00000 0,51802 3,10813 0,93 1,37 1,58 1,93 0,19 0,00 

- професійні та консалтингові послуги 373,2 458,3 504 678,2 535,8 341,5 341,5 678,2 481,8333333 0,09415 0,34690 0,48263 1,00000 0,57707 0,00000 0,41679 2,50074 0,23 0,83 1,16 2,40 1,38 0,00 

- наукові та технічні послуги  331,4 443,9 438,1 426,2 376,3 189 189 443,9 367,4833333 0,55865 1,00000 0,97725 0,93056 0,73480 0,00000 0,70021 4,20126 0,80 1,43 1,40 1,33 1,05 0,00 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, % 0,94 0,92 0,9 0,9 1,06 1,09 0,9 1,09 0,968333333 0,21053 0,10526 0,00000 0,00000 0,84211 1,00000 0,35965 2,15789 0,59 0,29 0,00 0,00 2,34 2,78 
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Продовження табл. М.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Капітальні інвестиції за видами активів (у 
фактичних цінах, млн грн) %), 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 180575,5 273256 239587,8667 0,00000 0,65505 1,00000 0,74771 0,41912 0,99849 0,63673 3,82037 0,00 1,03 1,57 1,17 0,66 1,57 

у т.ч.: - інвестиції у нематеріальні активи, з 
них: 6912,7 9375,8 8402,3 10479,8 7384,8 18385,5 6912,7 18385,5 10156,81667 0,00000 0,21469 0,12984 0,31092 0,04115 1,00000 0,28277 1,69660 0,00 0,76 0,46 1,10 0,15 3,54 

- програмне забезпечення та бази даних 2802,4 4101,9 3409,1 3477,6 3207,3 4908,4 2802,4 4908,4 3651,116667 0,00000 0,61705 0,28808 0,32061 0,19226 1,00000 0,40300 2,41800 0,00 1,53 0,71 0,80 0,48 2,48 

Авторські та суміжні права, патенти, 
ліцензії 3044 3254 3655,9 5631,5 2974,3 12457,8 2974,3 12457,8 5169,583333 0,00735 0,02949 0,07187 0,28019 0,00000 1,00000 0,23148 1,38891 0,03 0,13 0,31 1,21 0,00 4,32 

Капітальні інвестиції за видами економічної 
діяльності (у фактичних цінах, млн грн), 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 180575,5 273256 239587,8667 0,00000 0,65505 1,00000 0,74771 0,41912 0,99849 0,63673 3,82037 0,00 1,03 1,57 1,17 0,66 1,57 

в т.ч.: - інформація та телекомунікації  8625,8 9730 10167,7 9864 8175,1 22975 8175,1 22975 11589,6 0,03045 0,10506 0,13464 0,11412 0,00000 1,00000 0,23071 1,38427 0,13 0,46 0,58 0,49 0,00 4,33 

- телекомунікації (електрозв’язок) 6354,5 6506,8 6771,6 6875,4 5664 19536,4 5664 19536,4 8618,116667 0,04978 0,06075 0,07984 0,08732 0,00000 1,00000 0,21295 1,27770 0,23 0,29 0,37 0,41 0,00 4,70 

- комп’ютерне програмування та надання 
інформаційних послуг 347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 1134,3 347,5 1134,3 664,6666667 0,00000 0,29575 0,34786 0,36477 0,41027 1,00000 0,40311 2,41866 0,00 0,73 0,86 0,90 1,02 2,48 

- професійна, наукова та технічна 
діяльність  4991,7 10491,9 9021,3 3621,3 2921,5 4065,2 2921,5 10491,9 5852,15 0,27346 1,00000 0,80574 0,09244 0,00000 0,15108 0,38712 2,32272 0,71 2,58 2,08 0,24 0,00 0,39 

- діяльність у сферах права та 
бухгалтерського обліку, архітектури та 
інжинірингу, технічні випробування та 
дослідження, діяльність хед-офісів 4135,4 9069 7588,4 2669,6 2314,8 3244,4 2314,8 9069 4836,933333 0,26955 1,00000 0,78079 0,05253 0,00000 0,13763 0,37342 2,24050 0,72 2,68 2,09 0,14 0,00 0,37 

- наукові дослідження та розробки 549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 518,2 375,4 717,9 551,5333333 0,50891 1,00000 0,50628 0,65343 0,00000 0,41693 0,51426 3,08555 0,99 1,94 0,98 1,27 0,00 0,81 

- рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку, інша професійна, 
наукова та технічна діяльність, 
ветеринарна діяльність 306,6 705 884,1 352,5 231,3 302,6 231,3 884,1 463,6833333 0,11535 0,72564 1,00000 0,18566 0,00000 0,10922 0,35598 2,13588 0,32 2,04 2,81 0,52 0,00 0,31 

- освіта 1818,4 2090,7 1463,5 1030,5 820,9 1540,1 820,9 2090,7 1460,683333 0,78556 1,00000 0,50606 0,16507 0,00000 0,56639 0,50385 3,02307 1,56 1,98 1,00 0,33 0,00 1,12 

- охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 1920,1 2113,2 2707,2 1746,2 1223,9 2367,2 1223,9 2707,2 2012,966667 0,46936 0,59954 1,00000 0,35212 0,00000 0,77078 0,53197 3,19180 0,88 1,13 1,88 0,66 0,00 1,45 

Клієнтський капітал                                               

Прямі іноземні інвестиції (млн дол. США), 39175,7 43836,8 48991,4 53679,3 57056,4 45744,8 39175,7 57056,4 48080,73333 0,00000 0,26068 0,54896 0,81113 1,00000 0,36738 0,49802 2,98815 0,00 0,52 1,10 1,63 2,01 0,74 

у т.ч.: - інформація та телекомунікації 1728,8 1891,4 2139,2 1996,9 2051,2 1802,7 1728,8 2139,2 1935,033333 0,00000 0,39620 1,00000 0,65327 0,78558 0,18007 0,50252 3,01511 0,00 0,79 1,99 1,30 1,56 0,36 

- професійна, наукова та технічна 
діяльність 1133,1 1182 2072,5 2831 4006,8 2634,5 1133,1 4006,8 2309,983333 0,00000 0,01702 0,32690 0,59084 1,00000 0,52246 0,40954 2,45722 0,00 0,04 0,80 1,44 2,44 1,28 

- освіта 25,9 7,6 6,7 9,1 12 10,7 6,7 25,9 12 1,00000 0,04688 0,00000 0,12500 0,27604 0,20833 0,27604 1,65625 3,62 0,17 0,00 0,45 1,00 0,75 

- охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 49,8 51,5 51,2 60,1 60,7 51,5 49,8 60,7 54,13333333 0,00000 0,15596 0,12844 0,94495 1,00000 0,15596 0,39755 2,38532 0,00 0,39 0,32 2,38 2,52 0,39 
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Продовження табл. М.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Соціальний капітал                                               

Демократичність управління на рівні центральної влади 
(рейтингова оцінка) 0,2 0,182 0,174 0,174 0,167 0,167 0,167 0,2 0,177333333 1,00000 0,45455 0,21212 0,21212 0,00000 0,00000 0,31313 1,87879 3,19 1,45 0,68 0,68 0,00 0,00 

Корупція (рейтингова оцінка) 0,174 0,174 0,167 0,167 0,16 0,167 0,16 0,174 0,168166667 1,00000 1,00000 0,50000 0,50000 0,00000 0,50000 0,58333 3,50000 1,71 1,71 0,86 0,86 0,00 0,86 

Частка користувачів Інтернету серед дорослого населення, % 29 40 43 49 54 57 29 57 45,33333333 0,00000 0,39286 0,50000 0,71429 0,89286 1,00000 0,58333 3,50000 0,00 0,67 0,86 1,22 1,53 1,71 

Споживчі витрати домашніх господарств (у фактичних цінах; 
млн грн) на:  - зв’язок і телекомунікації 17388 23915 24671 30840 33016 38656 17388 38656 28081 0,00000 0,30689 0,34244 0,63250 0,73481 1,00000 0,50277 3,01664 0,00 0,61 0,68 1,26 1,46 1,99 

- охорону здоров’я 30773 41038 43926 48991 54957 70234 30773 70234 48319,83333 0,00000 0,26013 0,33332 0,46167 0,61286 1,00000 0,44466 2,66798 0,00 0,59 0,75 1,04 1,38 2,25 

- освіту 10886 12092 12785 13243 12618 14356 10886 14356 12663,33333 0,00000 0,34755 0,54726 0,67925 0,49914 1,00000 0,51220 3,07320 0,00 0,68 1,07 1,33 0,97 1,95 

 



Додаток Н 

Аналіз впливу людського, структурного, клієнтського і соціального 

капіталів на інтегральну оцінку інтелектуального капіталу 
 

Рівняння множинної регресії.  
Рівняння множинної регресії може бути представлено у вигляді:  
Y = f (β, X) + ε,  
де X = X (X 1, X 2,..., X m ) - вектор незалежних (пояснюючих) змінних; β - вектор 
параметрів (що підлягають визначенню); ε - випадкова помилка (відхилення); Y - залежна 
(яка пояснюється) змінна.  
Теоретичне лінійне рівняння множинної регресії має вигляд:  
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 +... + β m X m + ε,  
де β 0 - вільний член, який визначає значення Y, в разі, коли всі пояснюючі змінні X j рівні 
0.  
Перш ніж перейти до визначення знаходження оцінок коефіцієнтів регресії, необхідно 
перевірити ряд передумов МНК.  
Передумови МНК.  
1. Математичне сподівання випадкового відхилення ε i дорівнює 0 для всіх спостережень 
(M (ε i ) = 0).  
2. Гомоскедастичність (сталість дисперсій відхилень). Дисперсія випадкових відхилень ε i 
постійна: D (ε i ) = D (ε j ) = S 2 для будь-яких i і j.  
3. Відсутність автокореляції.  
4. Випадкове відхилення повинно бути незалежно від пояснюючих змінних: Y eixi = 0.  
5. Модель є лінійною щодо параметрів.  
6. Відсутність мультиколінеарності. Між пояснюючими змінними відсутня сувора 
(сильна) лінійна залежність.  
7. Помилки ε i мають нормальний розподіл. Наявність цієї передумови важлива для 
перевірки статистичних гіпотез і побудови довірчих інтервалів.  
Емпіричне рівняння множинної регресії представимо у вигляді:  
Y = b 0 + b 1 X 1 + b 1 X 1 +... + b m X m + e  
Тут b 0, b 1,..., b m - оцінки теоретичних значень β 0, β 1, β 2,..., βm коефіцієнтів регресії 
(емпіричні коефіцієнти регресії); e - оцінка відхилення ε.  
При виконанні передумов МНК щодо помилок ε i, оцінки b 0, b 1,..., b m параметрів β 0, β 1, 
β 2,..., β m множинної лінійної регресії по МНК є незміщеними та ефективними (тобто 
BLUE-оцінками).  
Для оцінки параметрів рівняння множинної регресії застосовують МНК.  
 
1. Оцінка рівняння регресії.  
Визначимо вектор оцінок коефіцієнтів регресії. Відповідно до методу найменших 
квадратів вектор s випливає з виразу: s = (X T X) -1 X T Y  
До матриці зі змінними X j додаємо одиничний стовпець: 

1 0,83 0,58 0,72 0,82 
1 1,1 1,1 0,38 0,95 
1 1,11 1,17 0,84 0,82 
1 1,02 1,06 1,44 1,06 
1 0,82 0,79 1,91 0,89 
1 1,13 1,29 0,7 1,46 
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матриця Y 

1079,35 
1299,99 
1404,67 
1465,2 

1586,92 
1979,46 
1079,35 
1299,99 
1404,67 
1465,2 

1586,92 
1979,46 

 
Матриця X T 

1 1 1 1 1 1 
0,83 1,1 1,11 1,02 0,82 1,13 
0,58 1,1 1,17 1,06 0,79 1,29 
0,72 0,38 0,84 1,44 1,91 0,7 
0,82 0,95 0,82 1,06 0,89 1,46 

 
Множимо матриці, (X T X) 

6 6,01 5,99 5,99 6 
6,01 6,1207 6,1768 5,774 6,0966 
5,99 6,1768 6,3271 5,7567 6,1901 
5,99 5,774 5,7567 7,5801 5,8885 

6 6,0966 6,1901 5,8885 6,2946 
 
У матриці, (X T X) число 6, що лежить на перетині 1-го рядка і 1-го стовпчика, отримано 
як сума добутків елементів 1-го рядка матриці X T і 1-го стовпця матриці X  
Множимо матриці, (X T Y ) 

8815,59 
8917,6 

9059,76 
8977,58 
9127,37 

 
Знаходимо обернену матрицю (X T X) -1 

435,355 -662,29 331,128 -51,198 -51,26 
-662,29 1021,01 -514,03 77,2554 75,6277 
331,128 -514,03 263,896 -38,391 -41,368 
-51,198 77,2554 -38,391 6,5342 5,6178 
-51,26 75,6277 -41,368 5,6178 11,1969 
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Вектор оцінок коефіцієнтів регресії дорівнює  
Y (X) = (X T X) -1 X T Y = 

4327,69 
-6680,8 
3746,85 
-286,18 
378,642 

 
Рівняння регресії (оцінка рівняння регресії)  
Y = 4327.6932-6680.8392X 1 + 3746.8513X 2 -286.1794X 3 + 378.6416X4 

 
 
2. Матриця парних коефіцієнтів кореляції R.  
Число спостережень n = 6. Число незалежних змінних в моделі дорівнює 4, а число 
регресорів з урахуванням одиничного вектора дорівнює числу невідомих коефіцієнтів. З 
урахуванням ознаки Y розмірність матриці стає рівною 6. Матриця незалежних змінних Х 
має розмірність (6 х 6).  
Матриця A, складена з Y і X 

1 1079,35 0,83 0,58 0,72 0,82 
1 1299,99 1,1 1,1 0,38 0,95 
1 1404,67 1,11 1,17 0,84 0,82 
1 1465,2 1,02 1,06 1,44 1,06 
1 1586,92 0,82 0,79 1,91 0,89 
1 1979,46 1,13 1,29 0,7 1,46 
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Транспонована матриця 

1 1 1 1 1 1 
1079,35 1299,99 1404,67 1465,2 1586,92 1979,46 

0,83 1,1 1,11 1,02 0,82 1,13 
0,58 1,1 1,17 1,06 0,79 1,29 
0,72 0,38 0,84 1,44 1,91 0,7 
0,82 0,95 0,82 1,06 0,89 1,46 

 
Матриця A T A 

6 8815,59 6,01 5,99 5,99 6 
8815,59 1,3E+07 8917,6 9059,76 8977,58 9127,37 

6,01 8917,6 6,121 6,177 5,774 6,097 
5,99 9059,76 6,177 6,327 5,757 6,19 
5,99 8977,58 5,774 5,757 7,58 5,889 

6 9127,37 6,097 6,19 5,889 6,295 
 
Отримана матриця має наступну відповідність: 

Σn Σy Σx 1 Σx 2 Σx 3 Σx 4 

Σy Σy 2 Σx 1 y Σx 2 y Σx 3 y Σx 4 y 

Σx 1 Σyx 1 Σx 1 
2 Σx 2 x 1 Σx 3 x 1 Σx 4 x 1 

Σx 2 Σyx 2 Σx 1 x 2 Σx 2 
2 Σx 3 x 2 Σx 4 x 2 

Σx 3 Σyx 3 Σx 1 x 3 Σx 2 x 3 Σx 3 
2 Σx 4 x 3 

Σx 4 Σyx 4 Σx 1 x 4 Σx 2 x 4 Σx 3 x 4 Σx 4 
2 

 
Знайдемо парні коефіцієнти кореляції. 
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Ознаки x і y Σx i 
 

Σy i 
 

Σx i y i 
 

Для y і x 1 6,01 1,002 8815,59 1469,265 8917,601 1486,267 

Для y і x 2 5,99 0,998 8815,59 1469,265 9059,758 1509,96 

Для y і x 3 5,99 0,998 8815,59 1469,265 8977,578 1496,263 

Для y і x 4 6 1 8815,59 1469,265 9127,369 1521,228 

Для x 1і x 2 5,99 0,998 6,01 1,002 6,177 1,029 

Для x 1і x 3 5,99 0,998 6,01 1,002 5,774 0,962 

Для x 1і x 4 6 1 6,01 1,002 6,097 1,016 

Для x 2і x 3 5,99 0,998 5,99 0,998 5,757 0,959 

Для x 2і x 4 6 1 5,99 0,998 6,19 1,032 

Для x 3і x 4 6 1 5,99 0,998 5,889 0,981 

 
Дисперсії і середньоквадратичне відхилення. 

Ознаки x і 
y     

Для y і x 1 0,0168 76503,068 0,13 276,592 

Для y і x 2 0,0578 76503,068 0,241 276,592 

Для y і x 3 0,267 76503,068 0,516 276,592 

Для y і x 4 0,0491 76503,068 0,222 276,592 

Для x 1і x 2 0,0578 0,0168 0,241 0,13 

Для x 1і x 3 0,267 0,0168 0,516 0,13 

Для x 1і x 4 0,0491 0,0168 0,222 0,13 

Для x 2і x 3 0,267 0,0578 0,516 0,241 

Для x 2і x 4 0,0491 0,0578 0,222 0,241 

Для x 3і x 4 0,0491 0,267 0,222 0,516 
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Матриця парних коефіцієнтів кореляції R: 

- y x 1 x 2 x 3 x 4 

y 1 0,4062 0,6485 0,2062 0,8478 

x 1 0,4062 1 0,9459 -0,563 0,5028 

x 2 0,6485 0,9459 1 -0,2997 0,6258 

x 3 0,2062 -0,563 -0,2997 1 -0,1478 

x 4 0,8478 0,5028 0,6258 -0,1478 1 

 
Розрахуємо спостережувані значення t-статистики для r yx 1 за формулою:  

 
де m = 1 - кількість факторів в рівнянні регресії.  

 
По таблиці Ст’юдента знаходимо tтабл  
t крит (nm-1; α / 2) = (4; 0.025) = 2.776  
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Розрахуємо спостережувані значення t-статистики для r yx 2 за формулою:  

 
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Розрахуємо спостережувані значення t-статистики для r yx 3 за формулою:  

 
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Розрахуємо спостережувані значення t-статистики для r yx 4 за формулою:  

 
Оскільки t набл > t крит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично значущий  
Приватні коефіцієнти кореляції.  
Коефіцієнт приватної кореляції відрізняється від простого коефіцієнта лінійної парної 
кореляції тим, що він вимірює парну кореляцію відповідних ознак (y і x i ) за умови, що 
вплив на них інших факторів (x j) усунуто.  
На підставі приватних коефіцієнтів можна зробити висновок про обгрунтованість 
включення змінних в регресійну модель. Якщо значення коефіцієнта мале або він 
незначний, то це означає, що зв’язок між даним фактором і результативною змінною або 
дуже слабкий, або зовсім відсутній, тому фактор можна виключити з моделі.  
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Щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку помірна  
 

 
Щільність зв’язку низька.  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 1 / x 4.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 
де k = 1 - число фіксованих факторів.  

 
За таблицею Ст’юдента знаходимо tтабл  
t крит (nk-2; α / 2) = (3; 0.025) = 3.182  
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Як бачимо, зв’язок y і x 1 за умови, що x 4 увійде в модель, знизився. Звідси можна 
зробити висновок, що введення в регресійне рівняння x1 залишається недоцільним.  
 

 
Щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку низька.  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 2 / x 4.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 

 
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
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Як бачимо, зв’язок y і x 2 за умови, що x 4 увійде в модель, знизився. Звідси можна 
зробити висновок, що введення в регресійне рівняння x2 залишається недоцільним.  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 3 / x 4.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 

 
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Як бачимо, зв’язок y і x 3 за умови, що x 4 увійде в модель, став сильнішим.  
 

 
Щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку сильна  
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щільність зв’язку сильна  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 2 / x 4.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 

 
Оскільки t набл > t крит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично значущий  
Як бачимо, зв’язок y і x 2 за умови, що x 4 увійде в модель, став сильнішим.  
 

 
Щільність зв’язку сильна  
 

 
щільність зв’язку сильна  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 3 / x 2.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 

 
Оскільки t набл > t крит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично значущий  
Як бачимо, зв’язок y і x 3 за умови, що x 2 увійде в модель, став сильнішим.  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 3 / x 4.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 

 
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Як бачимо, зв’язок y і x 3 за умови, що x 4 увійде в модель, став сильнішим.  
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Тіснота у зв’язку з цим не сильна  
 

 
тіснота у зв’язку з цим не сильна  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 4 / x 2.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 

 
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Як бачимо, зв’язок y і x 4 за умови, що x 2 увійде в модель, знизився. Звідси можна 
зробити висновок, що введення в регресійне рівняння x4 залишається недоцільним.  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
 

 
Щільність зв’язку сильна  
 

 
Щільність зв’язку низька. Міжфакторний зв’язок слабкий.  
 

 
Щільність зв’язку низька. Міжфакторний зв’язок слабкий.  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
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Щільність зв’язку помірна  
 

 
Щільність зв’язку помірна  
 

 
Щільність зв’язку низька. Міжфакторний зв’язок слабкий.  
 

 
Щільність зв’язку низька. Міжфакторний зв’язок слабкий.  
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції r yx 4 / x 2.  
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:  

 

 
Оскільки t набл <t крит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції. Іншими 
словами, коефіцієнт кореляції статистично незначущий  
Як бачимо, зв’язок y і x 4 за умови, що x 2 увійде в модель, знизився. Звідси можна 
зробити висновок, що введення в регресійне рівняння x4 залишається недоцільним.  
Аналіз мультиколінеарності.  
Якщо факторні змінні пов’язані строгою функціональною залежністю, то говорять про 
повну мультиколінеарність. У цьому випадку серед стовпців матриці факторних змінних 
Х є лінійно залежні стовпці, і, за властивістю визначників матриці, det (X T X = 0).  
Вид мультиколінеарності, при якому факторні змінні пов’язані деякою стохастичною 
залежністю, називається частковою. Якщо між факторними змінними є високий ступінь 
кореляції, то матриця (X TX) близька до виродженої, т. Е. Det (X T X ≧ 0) (чим ближче до 0 
визначник матриці міжфакторної кореляції, тим сильніше мультиколінеарність факторів і 
ненадійніше результати множинної регресії).  
Обчислення визначника показано в шаблоні рішення Excel  
1. Аналіз мультиколінеарності на основі матриці коефіцієнтів кореляції.  
Якщо в матриці є міжфакторний коефіцієнт кореляції r xjxi > 0.7, то в даній моделі 
множинної регресії існує мультиколінеарність.  
У нашому випадку r x 1 x 2 мають | r |> 0.7, що говорить про мультиколінеарність факторів і 
про необхідність виключення одного з них з подальшого аналізу.  
Аналіз першого рядка цієї матриці дозволяє зробити відбір факторних ознак, які можуть 
бути включені в модель множинної кореляційної залежності. Факторні ознаки, у яких | r yxi 
| <0.5, виключають з моделі. Можна дати наступну якісну інтерпретацію можливих 
значень коефіцієнта кореляції (за шкалою Чеддока): якщо | r |> 0.3 - зв’язок практично 
відсутній; 0.3 ≤ | r | ≤ 0.7 - зв’язок середній; 0.7 ≤ | r | ≤ 0.9 - зв’язок сильний; | r | > 0.9 - 
зв’язок вельми сильний.  
Перевіримо значущість отриманих парних коефіцієнтів кореляції за допомогою t-критерію 
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Ст’юдента. Коефіцієнти, для яких значення t-статистики по модулю більше знайденого 
критичного значення, вважаються значущими.  
Таким чином, зв’язок між (y і x x 2) є суттєвим.  
Найбільший вплив на результативну ознаку надає фактор x 4 (r = 0.8478), отже, при 
побудові моделі він увійде в регресійне рівняння першим.  
Більш об’єктивну характеристику тісноти зв’язку дають приватні коефіцієнти кореляції, 
що вимірюють вплив на результат фактора x i при незмінному рівні інших факторів.  
2. Рідж-регресія.  
Найбільш детальним показником наявності проблем, пов’язаних з мультиколінеарністю, є 
коефіцієнт збільшення дисперсії, який визначається для кожної змінної як:  

 
де R j 2 коефіцієнт множинної детермінації в регресії X j на інші X.  
Про мультиколінеарність буде свідчити VIF від 4 і вище хоча б для одного j.  
Критерієм поганої обумовленості є висока величина відношення λmax / λ min максимального 
і мінімального власних чисел матриці X T X - званого показником обумовленості. Це 
співвідношення також дозволяє судити про ступінь серйозності проблем 
мультиколінеарності: показник обумовленості в межах від 10 до 100 свідчить про помірну 
колінеарність, понад 1000 - про дуже серйозну колінеарність.  
Тестування і усунення мультиколінеарності.  
Колінеарність - залежність між факторами. В якості критерію мультиколінеарності може 
бути прийнято дотримання наступних нерівностей:  
r (x j y)> r (x k x j ); r (x k y)> r (x k x j ).  
Якщо одна з нерівностей не дотримується, то виключається той параметр x k або x j, 
зв’язок якого з результативним показником Y виявляється найменш тісним.  
Для відбору найбільш значущих чинників x i враховуються такі умови: 
- зв’язок між результативною ознакою і факторними повинен бути вище міжфакторного;  
- зв’язок між факторами повинен бути не більше 0.7. Якщо в матриці є міжфакторний 
коефіцієнт кореляції r xjxi > 0.7, то в даній моделі множинної регресії існує 
мультиколінеарність;  
- при високому міжфакторному зв’язку ознаки відбираються фактори з меншим 
коефіцієнтом кореляції між ними.  
У нашому випадку (y і x x 2 ) мають | r |> 0.7, що говорить про мультиколінеарність 
факторів і про необхідність виключення одного з них з подальшого аналізу.  
Найбільш повним алгоритмом дослідження мультиколінеарності є алгоритм Фаррара-
Глоубера. З його допомогою тестують три види мультиколінеарності:  
1. Всіх факторів (χ 2 - хі-квадрат).  
2. Кожного фактора з іншими (критерій Фішера).  
3. Кожної пари факторів (критерій Ст’юдента).  
1. Перевіримо змінні на мультиколінеарність методом Фаррара-Глоубера по першому 
виду статистичних критеріїв (критерій "хі-квадрат").  
Формула для розрахунку значення статистики Фаррара-Глоубера:  
χ 2 = - [n-1 (2m + 5) / 6] ln (det [R]) = - [6-1- (2 * 4 + 5) / 6 ] ln (5.8E-5) = 27.63  
де m = 4 - кількість факторів, n = 6 - кількість спостережень, det [R] - визначник матриці 
парних коефіцієнтів кореляції R.  
Порівнюємо його з табличним значенням при v = m / 2 (m- 1) = 6 ступенях свободи і рівні 
значущості α. Якщо χ 2 > χ табл 

2, то в векторі факторів присутня мультиколінеарність.  
χ табл 

2 (6; 0.05) = 12.59159  
2. Перевіримо змінні на мультиколінеарність за другого виду статистичних критеріїв 
(критерій Фішера).  
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Визначаємо зворотну матрицю D = R -1: 

92,2402 288,623 -300,54 49,2883 -27,979 
288,623 1005,92 -1036,5 185,235 -74,521 
-300,54 -1036,5 1070,83 -189,2 77,9328 
49,2883 185,235 -189,2 36,7927 -11,093 
-27,979 -74,521 77,9328 -11,093 11,7853 

Обчислюємо F-критерії Фішера:  

 
де d kk - діагональні елементи матриці.  
Розраховані значення критеріїв порівнюються з табличними при v 1 = nm і v 2 = m-1 
ступенях свободи і рівні значущості α. Якщо F k > F табл, то k-я змінна мультиколінеарності 
з іншими.  
v 1 = 6-4 = 3; v 2 = 4-1 = 4. F Табл (3, 4) = 6.59  

 
Оскільки F 1 > F табл, то змінна y мультиколінеарності з іншими.  

 
Оскільки F 2 > F табл, то змінна x 1 мультиколінеарності з іншими.  

 
Оскільки F 3 > F табл, то змінна x 2 мультиколінеарності з іншими.  

 
Оскільки F 4 > F табл, то змінна x 3 мультиколінеарності з іншими.  

 
Оскільки F 5 > F табл, то змінна x 4 мультиколінеарності з іншими.  
3. Перевіримо змінні на мультиколінеарність за третього виду статистичних критеріїв 
(критерій Ст’юдента). Для цього знайдемо приватні коефіцієнти кореляції.  
Можна зробити висновок, що при побудові регресійного рівняння слід відібрати фактори 
x 2.  
Модель регресії в стандартному масштабі.  
Модель регресії в стандартному масштабі передбачає, що всі значення досліджуваних 
ознак переводяться в стандарти (стандартизовані значення) за формулами:  

 
де х ji - значення змінної х ji в i-му спостереженні.  

 
Таким чином, початок відліку кожної стандартизованої змінної поєднується з її середнім 
значенням, а в якості одиниці зміни приймається її середнє квадратичне відхилення S.  
Якщо зв’язок між змінними в природному масштабі лінійний, то зміна початку відліку і 
одиниці вимірювання цієї властивості не порушать, так що і стандартизовані змінні 
будуть пов’язані лінійним співвідношенням:  
t y = Σβ j t xj 
Для оцінки β-коефіцієнтів застосуємо МНК. При цьому система нормальних рівнянь буде 
мати вигляд:  
r x1y = β 1 + r x1x2 • β 2 +... + r x1xm • β m 
r x2y = r x2x1 • β 1 + β 2 +... + r x2xm • β m 
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...  
r xmy = r xmx1 • β 1 + r xmx2 • β 2 +... + β m 
Для наших даних (беремо з матриці парних коефіцієнтів кореляції):  
0.406 = β 1 + 0.946β 2 -0.563β 3 + 0.503β 4 
0.649 = 0.946β 1 + β 2 -0.3β 3 + 0.626β 4 
0.206 = -0.563β 1 -0.3β 2 + β 3 -0.148β 4 
0.848 = 0.503β 1 + 0.626β 2 -0.148β 3 + β 4 
Дану систему лінійних рівнянь вирішуємо методом Гаусса: 
β 1 = -3.129; β 2 = 3.258; β 3 = -0.534; β 4 = 0.303;  
Стандартизована форма рівняння регресії має вигляд:  
t y = -3.129x 1 + 3.258x 2 -0.534x 3 + 0.303x 4  
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Додаток О 

Статистичний аналіз отриманого рівняння регресії 
Аналіз параметрів рівняння регресії.  
Перейдемо до статистичного аналізу отриманого рівняння регресії: перевірки значимості 
рівняння і його коефіцієнтів, дослідження абсолютних і відносних помилок апроксимації  
Для незміщеної оцінки дисперсії виконаємо наступні обчислення:  
Незміщена помилка ε = Y - Y (x) = Y - X * s (абсолютна помилка апроксимації) 

Y Y (x) ε = Y - Y (x) ε 2 (Y-Yср) 2 | Ε: Y | 

1079,35 1060,207 19,143 366,441 152033,707 0,0177 

1299,99 1351,268 -51,278 2629,418 28654,026 0,0394 

1404,67 1365,873 38,797 1505,2 4172,514 0,0276 

1465,2 1474,161 -8,961 80,305 16,524 0,00612 

1586,92 1599,806 -12,886 166,046 13842,699 0,00812 

1979,46 1964,274 15,186 230,608 260298,938 0,00767 

   4978,018 459018,408 0,107 

 
Середня помилка апроксимації  

 
Оцінка дисперсії дорівнює:  
s e 

2 = (YY (X)) T (YY (X)) = 4978.02  
Незміщена оцінка дисперсії дорівнює:  

 
Оцінка середньоквадратичного відхилення (стандартна помилка для оцінки Y):  

 
Знайдемо оцінку коваріаційної матриці вектора k = S 2 • (X T X) -1 

2167205,84 -3296884,2 1648361,807 -254864,18 -255172,295 

-3296884,215 5082593,816 -2558858,911 384578,687 376475,833 

1648361,816 -2558858,913 1313676,531 -191112,322 -205931,407 

-254864,179 384578,685 -191112,32 32527,245 27965,297 

-255172,297 376475,834 -205931,408 27965,297 55738,503 

 
Дисперсії параметрів моделі визначаються співвідношенням S 2 

i = Kii, тобто це елементи, 
що лежать на головній діагоналі  
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Показники тісноти зв’язку факторів з результатом.  
Якщо факторні ознаки різні за своєю сутністю і (або) мають різні одиниці виміру, то 
коефіцієнти регресії b j при різних факторах є несумісними. Тому рівняння регресії 
доповнюють порівнянними показниками тісноти зв’язку фактора з результатом, що 
дозволяють ранжувати чинники по силі впливу на результат.  
До таких показників тісноти зв’язку відносять: приватні коефіцієнти еластичності, β-
коефіцієнти, приватні коефіцієнти кореляції.  
Приватні коефіцієнти еластичності.  
З метою розширення можливостей змістовного аналізу моделі регресії використовуються 
приватні коефіцієнти еластичності, які визначаються за формулою:  

 
Приватний коефіцієнт еластичності показує, наскільки відсотків в середньому змінюється 
ознака-результат у зі збільшенням ознаки-фактора х j на 1% від свого середнього рівня при 
фіксованому положенні інших факторів моделі.  

 
Приватний коефіцієнт еластичності | E 1 | > 1. Отже, він істотно впливає на результативну 
ознаку Y.  

 
Приватний коефіцієнт еластичності | E 2 | > 1. Отже, він істотно впливає на результативну 
ознаку Y.  

 
Приватний коефіцієнт еластичності | E 3 | <1. Отже, його вплив на результативну ознаку Y 
незначний.  

 
Приватний коефіцієнт еластичності | E 4 | <1. Отже, його вплив на результативну ознаку Y 
незначний.  
Стандартизовані приватні коефіцієнти регресії.  
Стандартизовані приватні коефіцієнти регресії - β-коефіцієнти (β j) показують, на яку 
частину свого середнього квадратичного відхилення S (у) зміниться ознака-результат y зі 
зміною відповідного фактора х j на величину свого середнього квадратичного відхилення 
(S хj) при незмінному впливі інших факторів (що входять в рівняння).  
За максимального β j можна судити, який фактор сильніше впливає на результат Y.  
За коефіцієнтами еластичності і β-коефіцієнтами можуть бути зроблені протилежні 
висновки. Причини цього: а) варіація одного фактора дуже велика; б) різноспрямований 
вплив факторів на результат.  
Коефіцієнт β j може також інтерпретуватися як показник прямого (безпосереднього) 
впливу j-ого фактора (x j) на результат (y). При множинній регресії j-ий фактор надає не 
тільки прямий, а й опосередкований вплив на результат (тобто вплив через інші фактори 
моделі).  
Непрямий вплив вимірюється величиною: Σβ i r xj, xi, де m - число факторів в моделі. 
Повний вплив j-ого фактора на результат дорівнює загальній кількості прямого і 
непрямого впливів, вимірює коефіцієнт лінійної парної кореляції даного чинника і 
результату - r xj, y.  
Так, для нашого прикладу безпосередній вплив фактора x 1 на результат Y в рівнянні 
регресії вимірюється β j і становить -3.129; непрямий (опосередкований) вплив даного 
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чинника на результат визначається як:  
r x1x2 β 2 = 0.946 * 3.258 = 3.0818  
Порівняльна оцінка впливу аналізованих чинників на результативну ознаку.  
Порівняльна оцінка впливу аналізованих чинників на результативну ознаку проводиться:  
- середнім коефіцієнтом еластичності, що показує, на скільки відсотків у середньому по 
сукупності зміниться результат y від своєї середньої величини при зміні фактора x i на 1% 
від свого середнього значення;  
- β-коефіцієнтом, що показує: якщо величина фактора зміниться на одне 
середньоквадратичне відхилення S xi, то значення результативної ознаки зміниться в 
середньому на β свого середньоквадратичного відхилення;  
- частку кожного фактора в загальній варіації результативної ознаки визначають 
коефіцієнти роздільної детермінації: d 2i = r yxi β i.  
d 2 

1 = 0.41 • (-3.129) = -1.27  
d 2 

2 = 0.65 • 3.258 = 2.11  
d 2 

3 = 0.21 • (-0.534) = -0.11  
d 2 

4 = 0.85 • 0.303 = 0.26  
При цьому повинна виконуватися рівність:  
Σd 2 

i = R 2 = 0.99  
Множинний коефіцієнт кореляції (Індекс множинної кореляції).  
Тісноту спільного впливу чинників на результат оцінює індекс множинної кореляції.  
На відміну від парного коефіцієнта кореляції, який може приймати негативні значення, він 
приймає значення від 0 до 1.  
Тому R не може бути використаний для інтерпретації напрямку зв’язку. Чим щільніше 
фактичні значення yi розташовуються щодо лінії регресії, тим менше залишкова дисперсія 
і, отже, більше величина R y (x1,..., xm).  
Таким чином, при значенні R, близькому до 1, рівняння регресії краще описує фактичні 
дані і фактори сильніше впливають на результат. При значенні R, близькому до 0, 
рівняння регресії погано описує фактичні дані і фактори чинять слабкий вплив на 
результат.  

 
Коефіцієнт множинної кореляції можна визначити через матрицю парних коефіцієнтів 
кореляції:  

 
де Δ r - визначник матриці парних коефіцієнтів кореляції; Δ r11 - визначник матриці 
міжфакторної кореляції. 

Δ r = 

1 0,406 0,649 0,206 0,848 

0,406 1 0,946 -0,563 0,503 

0,649 0,946 1 -0,3 0,626 

0,206 -0,563 -0,3 1 -0,148 

0,848 0,503 0,626 -0,148 1 
 

 

 

= 5.8E-5
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Δ r11 =

1 0,946 -0,563 0,503 

0,946 1 -0,3 0,626 

-0,563 -0,3 1 -0,148 

0,503 0,626 -0,148 1 
 

 

 

= 0.00537 

 
Коефіцієнт множинної кореляції  

 
Зв’язок між ознакою Y і факторами X i сильний  
Розрахунок коефіцієнта кореляції виконаємо, використовуючи відомі значення лінійних 
коефіцієнтів парної кореляції і β-коефіцієнтів.  
 

 
Коефіцієнт детермінації  
R 2 = 0.989  
Коефіцієнт детермінації.  
R 2 = 0.9946 2 = 0.9892  
Більш об’єктивною оцінкою є скоригований коефіцієнт детермінації:  

 

 
Чим ближче цей коефіцієнт до одиниці, тим більше рівняння регресії пояснює поведінку 
Y.  
Додавання в модель нових пояснюючих змінних здійснюється доти, доки зростає 
скоригований коефіцієнт детермінації.  
Оцінка значення результативної ознаки при заданих значеннях факторів.  
Y (0.0,0.0,0.0,0.0) = 4327.69-6680.84 * 0.0 + 3746.85 * 0.0-286.18 * 0.0 + 378.64 * 0.0 = 
4327.69  
V = X 0 

T (X T X) -1 X 0 
де 

X 0 =

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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X 0 

T = [1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0]  
(X T X) -1 = 

435,355 -662,289 331,128 -51,198 -51,26 

-662,289 1021,008 -514,032 77,255 75,628 

331,128 -514,032 263,896 -38,391 -41,368 

-51,198 77,255 -38,391 6,534 5,618 

-51,26 75,628 -41,368 5,618 11,197 

 
Множимо матриці X 0 

T і (X T X) -1 
X 0 

T (X T X) -1 = 

435.3552 -662.2885 331.1281 -51.1979 -51.2598 

 
Множимо отриману матрицю на X 0, знаходимо V = 435.36  

 
Довірчі інтервали з імовірністю 0.95 для середнього значення результативної ознаки M 
(Y).  
(Y - t * S Y; Y + t * S Y )  
де t (6-4-1; 0.05 / 2) = 12.706 знаходимо по таблиці Ст’юдента.  
(4327.69 - 12.706 * 1472.15; 4327.69 + 12.706 * 1472.15)  
(-14377.45; 23032.83)  
З ймовірністю 0.95 середнє значення Y при X 0i знаходиться в зазначених межах.  
Довірчі інтервали з імовірністю 0.95 для індивідуального значення результативної ознаки.  

 
(4327.69 - 12.706 * 1473.84; 4327.69 + 12.706 * 1473.84)  
(-14398.92; 23054.3)  
З ймовірністю 0.95 індивідуальне значення Y при X 0i знаходиться в зазначених межах.  
 
Розраховано за допомогою сервісу: “Аналіз рівняння множинної регресії” програми 
Statistica 7.0 (StatSoft, Inc.). 
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