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Передмова

Дослідження процесів формування та розвитку інтелектуального 
капіталу в умовах розвитку нематеріальної економіки набуває особ-
ливої актуальності. Річ у тім, що відмітною рисою економіки знань 
у ХХІ ст. стає прискорений розвиток нематеріальної сфери і нематері-
ального середовища господарської діяльності. Нематеріальна еконо-
міка – це система економічних відносин з приводу виробництва, роз-
поділу, обміну та використання знань і інформації у виробничих та 
споживчих цілях індивідів, організацій, суспільства, що складає осно-
ву суспільного та людського розвитку в умовах нової економіки знань. 
Це економіка виробництва, розподілу, обміну та споживання немате-
ріальних продуктів та послуг, основу якої складають неречові ресурси – 
знання та інформація. 

Однак багато аспектів проблеми залишаються недослідженими. 
Зберігається необхідність формування сучасного наукового уявлення 
про чинники та закономірності розвитку нематеріальної економіки. 
Особливого наукового і практичного значення набуває розроблення 
проблем формування інтелектуального капіталу нематеріальної еконо-
міки – людини, фірми і суспільства. Нових підходів потребує дослі-
дження джерел і факторів формування інтелектуального капіталу 
у сфері науки і наукових послуг, освіти, охорони здоров’я, консалтин-
гу. Зростає актуальність досліджень нових організаційних форм веден-
ня бізнесу в нематеріальній економіці, сутності, причин виникнення 
та особливостей функціонування «нової фірми», віртуальної організа-
ції, управління інвестиціями в інтелектуальний капітал підприємства. 
Авторський погляд на ці та інші питання представлено в монографії.

Монографія складається з трьох частин і дев’яти розділів.
У першому розділі сформовано політико-економічну концепцію 

нематеріальної економіки. Обґрунтовано низку взаємозалежних кате-
горій: «нематеріальна сфера економіки», «нематеріальні ресурси», 
«нематеріальні активи», «нематеріальний капітал», «нематеріальна 
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власність», «нематеріальне середовище», завдяки чому розкрито сут-
ність та особливості нематеріальної економіки. Такий підхід дав змогу 
визначити зміст, види, взаємозв’язок знань та інформації як пріоритет-
них ресурсів нематеріальної економіки. Особливу увагу приділено 
процесу інтеграції знань, видам та функціям інституціональних інте-
граторів знань. Дослідниками виявлено роль інтелектуальних послуг 
як інтеграторів знань, розкрито зміст та напрями управління знаннями. 
Проаналізовано взаємозв’язок економічної глобалізації і розвитку не-
матеріальної економіки.

У другому розділі автори доводять, що діяльність з виробництва, 
обробки та розповсюдження інформації спирається на нематеріальні 
ресурси (знання й інформацію) і продукує нематеріальні продукти 
і послуги – інформаційні й інтелектуальні. У такому контексті сфор-
мульовано особливості інформаційного й інтелектуального продуктів, 
розкрито сутність інтелектуальних ресурсів суспільства як джерела 
людського капіталу, інтелектуального капіталу фірми та інтелектуаль-
ного потенціалу суспільства. Акцентовано на взаємозв’язку людського 
та інтелектуального капіталів, функціонуванні інтелектуального капі-
талу в умовах розвитку нематеріальної економіки. 

У третьому розділі розглянуто роль науки у соціально-економічно-
му розвитку суспільства, суперечності капіталізації наукового знання. 
Для виявлення впливу на процеси формування і використання інтелек-
туального капіталу суспільства проаналізовано зміст і взаємозв’язок 
складових сфери НДДКР, проблемні аспекти визначення їх результа-
тивності. Досліджено сутність, форми, умови ефективності трансферу 
технологій як процесу поширення знань. Показано суперечливий вплив 
існуючої системи захисту прав інтелектуальної власності на форму-
вання і використання інтелектуального капіталу, зазначено напрями її 
реформування.

Автори запропонували власну аргументацію сутності та класифі-
кації науково-технічних послуг як складової науково-технічної діяль-
ності. У монографії опрацьовано зміст, причини, форми міжнародного 
науково-технічного співробітництва в умовах глобалізації. Розглянуто 
особливості та розвиток науково-технічної політики ЄС, цілі та за-
вдання Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 
напрями співробітництва України та ЄС у галузі науки і техніки.

У четвертому розділі охарактеризовано капіталоутворюючу функ-
цію вищої освіти. Автори виходять із того, що розвиток вищої освіти 
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залежить від етапу економічного та технологічного розвитку суспіль-
ства, структурних зрушень у способах та формах соціальної організа-
ції професійної діяльності, а також від глобальних тенденцій. Суспіль-
ство знань і нематеріальна економіка потребують транспрофесіоналі-
зації вищої освіти, становлення університетів як суб’єктів інтелекту-
ального підприємництва, формування інтелектуального капіталу в гло-
бальному освітньому просторі. Авторами також доведено актуальність 
проведення Форсайт-досліджень вищої освіти в Україні.

У п’ятому розділі розглянуто роль здоров’я як соціально-еконо-
мічного блага. На думку авторів, воно водночас є й інвестиційним 
благом і прямо впливає на відтворення інтелектуального капіталу. 
Аналіз голов них трендів розвитку охорони здоров’я в постіндустрі-
альній та українській економіці, переваг та ризиків упровадження 
медичного страхування в Україні дав можливість запропонувати шля-
хи удосконалення охорони здоров’я в Україні.

У шостому розділі розкрито сутність та функції консалтингу як 
інтегратора знань. Авторська позиція полягає у тому, що економічний 
консалтинг відіграє важливу роль у створенні та розвитку сучасної 
технології поширення знань. Консалтингова діяльність, по-перше, на-
лежить до спеціальних каналів передавання знань та інформації, до-
повнюючи загальні канали; по-друге, є елементом і чинником форму-
вання ринкової моделі взаємозв’язку науки і виробництва та забезпечує 
комерціалізацію інтелектуальних продуктів; по-третє, сприяючи інте-
лектуалізації економіки, стає дієвим чинником забезпечення її конку-
рентоспроможності на інноваційних засадах. У монографії, крім цьо-
го, обґрунтовано зміст та особливості консалтингових ресурсів як 
особливого виду ресурсів інтелектуальних. Охарактеризовано головні 
ознаки консалтингового продукту. Визначено особливості та види 
консалтингових послуг, головні складові їх цінності. З’ясовано специ-
фіку юридичного консалтингу як складової нематеріальної сфери 
економіки. 

У сьомому розділі запропоновано новий погляд на формування, 
використання та структуру інтелектуального капіталу організації (під-
приємства), співвідношення економічного та юридичного змісту інте-
лектуального капіталу фірми. На основі аналізу фундаментальної та 
актуальної структури конкурентних переваг обґрунтовано значення 
інтелектуального капіталу як головного джерела конкурентоспромож-
ності фірми.



Передмова

У восьмому розділі виявлено фактори розповсюдження феномену 
«нової фірми» у нематеріальній економіці, узагальнено її сутнісні озна-
ки та соціально-економічні протиріччя. Розкрито закономірності та 
особливості функціонування віртуальних організацій. Охарактеризо-
вано складові управління інтелектуальним капіталом організації.

У дев’ятому розділі досліджено процес обґрунтування доцільнос-
ті та вибору напрямів інвестування в інтелектуальний капітал підпри-
ємств, що зокрема базується на аналізі чинників зовнішнього і вну-
трішнього середовища та на оцінці ефективності таких інвестицій 
з урахуванням можливих ризиків. Визначено основні джерела фінан-
сування проектів, пов’язаних з інтелектуальним капіталом; охаракте-
ризовано роль держави в підтримці та стимулюванні інвестицій в ін-
телектуальний капітал підприємств.

Автори сподіваються, що запропонували системний погляд на про-
блему управління процесами формування та використання інтелекту-
ального капіталу в умовах розвитку нематеріальної економіки і запро-
шують наукову спільноту до конструктивної дискусії щодо поставлених 
у монографії питань.

Книга буде корисною викладачам, науковцям, студентам економіч-
них і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівцям 
у галузі інтелектуальної власності, усім, хто цікавиться сучасними 
проблемами формування нематеріальної економіки в Україні.
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Частина І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Розділ 1 
НЕМАТЕРІАЛЬНА 
ЕКОНОМІКА: 
ВИЗНАЧЕННЯ, 
СТРУКТУРА

1.1. Нематеріальна економіка: 
система категорій

Формування економіки, заснованої на знаннях, характеризуєть-
ся розвитком економічних відносин, пов’язаних з рухом неречових 
ресурсів, продуктів, послуг, значним зростанням їх ролі у забезпе-
ченні суспільного добробуту. Як підкреслює академік А. Чухно, 
в нашу епоху відбувається глибока зміна співвідношення між мате-
ріальними і нематеріальними відносинами, разом із зростанням 
нематеріального виробництва посилюється роль нематеріальних 
категорій і понять [1, с. 24]. На його думку, треба глибше проника-
ти у діалектику взаємодії матеріального і нематеріального вироб-
ництва [2, с. 8].

Термін «економіка знань», запропонований у 1962 р. американ-
ським економістом Ф. Махлупом, використовується у двох варіантах: 
вузькому – як економіка сектору високих технологій, насамперед, ін-
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формації, телекомунікацій; і широкому – як економіка, що створює, 
розповсюджує і використовує знання для прискорення власного зрос-
тання і підвищення конкурентоспроможності. 

Найвідомішими теоретичними конструктами, що характеризу-
ють перехід до нової якості економічного розвитку, є постіндустрі-
альна, інформаційна, інноваційна, знаннєва, цифрова, мережева 
економіки. Розмежування цих концепцій ґрунтується на виділенні 
ключових сфер та ресурсів економічного розвитку, що відображено 
у самому терміні:

– «постіндустріальна економіка», ознаками якої є такі: переваж-
ний розвиток сфери виробництва послуг та духовних цінностей по-
рівняно із сферою матеріального виробництва; перехід від капітало-
місткого до переважно наукомісткого типу економічного зростання; 
зростання витрат на придбання інформації та інформаційних техноло-
гій порівняно з витратами на основні фонди; упровадження новітніх 
технологій, інноваційних процесів, продуктів, засобів, форм управлін-
ня; реалізація здібностей людей, пріоритетний розвиток соціальної 
сфери;

– «інформаційна економіка» підкреслює високий ступінь залеж-
ності економіки від інформації: широке застосування ІТ у бізнес-прак-
тиці; збільшення інформаційної складової у собівартості продукції; 
перетворення інформаційних продуктів на один із основних об’єктів 
купівлі-продажу;

– «інноваційна економіка» відбиває стабільне зростання частки 
наукомісткого сектору у структурі доданої вартості та зайнятості; 
підвищення економічної ефективності за рахунок інноваційних чин-
ників; 

– «цифрова» або «інтернет-економіка» акцентує увагу на клю-
чових засобах комунікації; феномені «високотехнологічних компа-
ній», що використовують Інтернет як основний економічний ресурс; 
появі електронних практик, що створюють нові моделі господарю-
вання;

– «мережева економіка» відображує зміну «правил» організації, 
управління, трансакцій, заміну автоматизованих ринкових і вертикаль-
но-організованих корпоративних структур на мережеві структури;

– «знаннєва економіка» обґрунтовує вирішальну роль процесу 
створення і використання знань як джерела зростання, фактора конку-
рентоспроможності. 
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Усі ці теорії взаємопов’язані і є різними напрямами формування 
парадигми нової економіки, заснованої на знаннях. Кожна з них визна-
чає особливості та напрями її становлення. А. Чухно, узагальнюючи 
різні наукові підходи до визначення особливостей нової економіки 
знань, визначає її як інформаційну (знаннєву) постіндустріальну еко-
номіку [1, с. 30]. 

Відмітною рисою нової економіки, основу якої складають вироб-
ництво, розподіл і використання знань, є прискорений розвиток не-
матеріальної сфери і нематеріального середовища господарської ді-
яльності. 

Нематеріальна економіка – це система економічних відносин 
з приводу виробництва, розподілу, обміну та використання знань 
і інформації у виробничих та споживчих цілях індивідів, організа-
цій, суспільства, що складає основу суспільного та людського роз-
витку в умовах нової економіки знань. Це економіка виробництва, 
розподілу, обміну та споживання нематеріальних продуктів та 
послуг, основу якої складають неречові ресурси – знання та інфор-
мація. 

Категоріальний ряд, що розкриває зміст нематеріальної економіки, 
відображено на рис. 1.1. Розглянемо головні категорії нематеріальної 
економіки детальніше.

Нематеріальне виробництво (нематеріальна сфера економіки) 
у сучасних наукових джерелах визначається як сфера виробництва 
послуг та духовних цінностей, яка представлена багатьма галузями та 
видами діяльності. Так, відповідно до Північноамериканської системи 
галузевої класифікації, сфера послуг представлена 550 підгалузями, 
тоді як обробна промисловість – тільки 472. Сьогодні тільки 13 галузей 
сфери послуг забезпечують понад 55 % ВВП у розвинених країнах 
і більше 80 % – у США [3, c. 52, 48]. 

Визначаючи складові нематеріальної сфери економіки, треба вра-
ховувати, що, по-перше, сфера послуг має матеріальну і нематеріаль-
ну складові. У сфері послуг «кінцевий продукт у вісьмох випадках 
з десяти не має відчутної форми, а у двох випадках з восьми являє 
собою посередницьку діяльність з перерозподілу фінансових потоків, 
оплату послуг з управління грошовим капіталом або його викорис-
тання» [3, с. 52].
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Рис. 1.1. Категоріальний ряд нематеріальної економіки

За класифікацією Д. Белла, третинний сектор економіки (сектор 
послуг) – це послуги матеріального характеру (транспорт, зв’язок, 
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комунальні послуги, послуги складського господарства). Нематері-
альна складова сфери послуг – це четверинний (трансакційний) сек-
тор – торгівля, фінанси, страхування, операції з нерухомістю і п’яте-
ринний сектор – послуги особисті, професійні (освіта, охорона 
здоров’я), ділові і державного управління. Саме ці галузі є складовими 
немате ріальної сфери економіки знань (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Сектори економіки по Д. Беллу [4]

По-друге, у сукупності послуг треба виокремлювати чисті послу-
ги, які є нематеріальними або невідчутними. Виходячи з цього, не-
матеріальна сфера – це виробництво (надання) чистих послуг, «в яких 
матеріальність, відчутність у традиційному смислі є мінімальною…» 
[5, с. 76]. Розподіл послуг згідно з критерієм ступеня нематеріальнос-
ті (невідчутності) представлено на рис. 1.3. 

Матеріальні

послуги

Нематеріальні

послуги

Ремонт

техніки
Перевозки Ресторани Лікарні Перукарні Готелі Консалтинг Освіта

Рис. 1.3. Порівняння видів послуг залежно від ступеня 
нематеріальності [5, с. 14]
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По-третє, нематеріальна сфера економіки представлена виробни-
цтвом знаннємістких (knowledge-intensive) послуг – послуг, насичених 
знаннями. Це наукомісткі та технологічно складні види послугової 
діяльності, які зараз кваліфікуються як високотехнологічні послуги. 
У вузькому розумінні вони є невід’ємною складовою високотехноло-
гічного продукту – сервісні послуги із супроводу складної техніки, 
до- і післяпродажне обслуговування, інформаційно-технологічні та 
науково-технічні послуги. У широкому розумінні трактування висо-
котехнологічних послуг, відповідно до підходу Євростату, базується 
на критерії наукомісткості [3, с. 51–52] (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Групування високотехнологічних послуг, розроблене Євростатом

Групи 
високотехнологічних 
послуг за критерієм 
їх наукомісткості

Види 
високотехнологічних 

послуг

1. Високотехнологічні 
послуги вищого рів-
ня наукомісткості

Послуги пошти і зв’язку, послуги, пов’язані 
з діяльністю у сфері інформатизації; послуги, 
пов’язані з дослідженнями і розробками

2. Наукомісткі 
ринкові послуги

Послуги водного транспорту; послуги авіаційно-
го транспорту; послуги, пов’язані з організацією 
операцій з нерухомістю; послуги, пов’язані із зда-
ванням під найм без обслуговуючого персоналу

3. Наукомісткі 
фінансові 
послуги

Послуги з фінансового посередництва; послуги 
зі страхування; послуги, пов’язані з допоміжною 
діяльністю у сфері фінансів і страхування

4. Інші наукомісткі 
послуги

Послуги у сфері освіти; послуги, пов’язані з охо-
роною здоров’я та соціальною допомогою; по-
слуги, пов’язані з діяльністю у сфері відпочинку 
і розваг, культури та спорту

Джерело: [3, с. 51–52].

По-четверте, ядро нематеріального виробництва складають галузі, 
що безпосередньо пов’язані з людським розвитком – біофізичним, 
інтелектуальним, культурним, соціальним: наука, освіта, консалтинг, 
охорона здоров’я, культура, мистецтво, інформаційно-комунікаційні 
послуги. Як підкреслює А. Чухно, суспільство досягло такого науково-
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технологічного рівня економіки, за якого порівняно невелика частина 
зайнятих у матеріальному виробництві забезпечує виготовлення мате-
ріальної продукції в обсягах, які задовольняють потреби суспільства 
та її експорт. Це створило можливості для зосередження основної маси 
зайнятих у сфері послуг, тобто в нематеріальному виробництві (освіті, 
науці, культурі та інших галузях, які безпосередньо задовольняють 
потреби людини, забезпечують її всебічний розвиток) [2, с. 7].

Таким чином, нематеріальне виробництво – це виробництво 
чистих, високотехнологічних, знаннємістких послуг, що складають 
четверинний і п’ятеринний сектори економіки знань та є основою 
суспільного і людського розвитку.

Основу нематеріального виробництва складають нематеріальні 
ресурси – умови та чинники економічної діяльності, що не мають ре-
чової форми. Їх головними видами є такі: 

– інформаційні ресурси – весь наявний обсяг інформації в інфор-
маційній системі, весь обсяг знань, відчужених від їх творців, зафік-
сований на матеріальних носіях і призначений для суспільного вико-
ристання [7, с. 16]; сукупність документів у інформаційних системах 
(бібліотеках, архівах, банках даних тощо) [8, с. 28];

– інтелектуальні ресурси – сукупність явних та неявних знань, 
а також їх носіїв. Це знаннєві ресурси, які, по-перше, втілені у людині 
як носії загальних та спеціальних неявних знань, які є пріоритетними 
чинниками нематеріального виробництва. У цьому аспекті, інтелекту-
альний ресурс – це сукупність професійно-особових характеристик 
кваліфікованих працівників, потрібних для розроблення або підтрим-
ки продукту чи сервісу, сукупність можливостей індивідуума, які необ-
хідні для виконання конкретної дії заданої предметної області. Скла-
довими інтелектуального ресурсу є можливості суб’єкта, способи 
і засоби мислення, набір функцій, різноманітні форми відносин і со-
ціокультурних цінностей суспільства [8, с. 27]. По-друге, інтелекту-
альними ресурсами виступають також знання, які певним чином коди-
фіковані чи формалізовані, наприклад, патенти, наукові твори, раціо-
налізаторські пропозиції тощо. Треба підкреслити, що нематеріальні 
ресурси можуть мати матеріальний носій (книга, диск тощо), але за 
своїм змістом (знання, інформація) є неуречевленими. 

На рівні конкретного користувача (індивіди, фірми тощо) немате-
ріальні ресурси приймають форми нематеріальних активів і нематері-
ального капіталу.
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Нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають 
матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані. У вітчизняному 
законодавстві основоположні вимоги щодо ведення бухгалтерського 
обліку нематеріальних активів суб’єктів господарювання містяться 
в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи відобража-
ються в балансі, якщо існує можливість отримання майбутніх еконо-
мічних вигод, пов’язаних з їх використанням, та їх вартість може бути 
достовірно визначена [9].

Нематеріальний капітал. «Матеріальний капітал, – пише 
Г. Рожков, – має речову (матеріальну) природу, його можна відчути, 
побачити. Нематеріальний капітал має неречову (нематеріальну) 
природу, тому його іноді називають “невидимими активами”. Не-
матеріальний капітал – будь-які активи організації, що не мають 
матеріально-речового субстрату (як вимірювані, так і ні), що зна-
ходяться в її володінні і використовуються у господарській діяльнос-
ті для досягнення власних цілей» [10]. За визначенням С. Гридиної, 
нематеріальний капітал – це задіяний у матеріальному і нематеріаль-
ному виробництві економічний ресурс, який приносить дохід, що 
перевищує реальні економічні витрати на його використання, та 
здатний брати участь у виробничому процесі в нематеріальній формі 
[11]. На нашу думку, нематеріальний капітал – це вартість неречових 
факторів, яка зростає у процесі виробництва (матеріального і нема-
теріального) продуктів (послуг) та забезпечує власнику отримання 
різних форм доходу і вигод.

Головними формами нематеріального капіталу є капітали інтелек-
туальний (фірми та людини) та людський.

Інтелектуальний капітал – капіталізовані знання, що забезпечують 
зростання вартості. О. Рязанова визначає інтелектуальний капітал як 
вартість людських знань [12, с. 36]. К. Кручині пише, що знання – це 
капітал, цінність якого безпосередньо залежить від його інноваційно-
го впливу та швидкості застарівання [13, с. 192]. 

Зараз частка інтелектуального капіталу у вартості підприємств 
у країнах Західної Європи досягає 50–68 %, в Україні – 1 %. «За тради-
цією, ми обчислюємо вартість підприємств за обсягом матеріальних 
цінностей, матеріальних активів, тоді як дедалі більш значну роль 
відіграють нематеріальні активи. Це знижує ціну наших підприємств, 
дає обмежене уявлення про їх реальну вартість» [2, с. 9].
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Структуру інтелектуального капіталу фірми, розроблену автором 
терміна і концепції інтелектуального капіталу Лейфом Едвінссоном 
для шведської страхової й фінансової компанії Skandia AFS («Скандія 
АФС»), відображено на рис. 1.4.

  
 
 

     
 

 

    
 

 

 
 

 
 
 

 
Рис. 1.4. Структура інтелектуального капіталу фірми 

за Л. Едвінссоном [14, с. 90–91]

Основними структурними елементами інтелектуального капіталу 
фірми є такі:

– людський капітал, тобто використовувані у виробничому про-
цесі професійні знання, навички, досвід працівників;

– структурний капітал, що включає: а) клієнтський капітал – на-
копичені і використовувані фірмою стійкі відносини з клієнтами і б) ор-
ганізаційний капітал, як-то: нематеріальні активи фірми (зокрема, база 
знань, патенти, ліцензії, немайнові права, know-how, гудвілл тощо), що 
складають основу її капіталу процесів – капіталу виробництва про-
дукту та формування його вартості і капіталу інновацій – капіталу 
створення і впровадження нововведень.

В узагальненому вигляді всі складові інтелектуального капіталу 
фірми становлять собою накопичені знання як пріоритетний ресурс її 
діяльності.

На індивідуальному рівні інтелектуальний капітал є складовою 
людського капіталу, який виступає, по-перше, запасом здоров’я, знань, 
навичок, здібностей, мотивацій, якими володіє людина і які сприяють 
зростанню продуктивності праці і впливають на зростання доходів. 
По-друге, людський капітал – це «вартість інвестицій у вигляді витрат 



19

Розділ 1. Нематеріальна економіка: визначення, структура

у формування, розвиток і використання здібностей і знань людини 
щодо створення доданої вартості» [15, с. 261]. В умовах економіки 
знань людський капітал є синергетичним фактором виробництва в ме-
жах окремого господарюючого суб’єкта, у народногосподарському 
плані виконує функцію генератора соціально-економічного розвитку 
[16, с. 153].

Результатом нематеріального виробництва є нематеріальний про-
дукт (послуга). Його головними формами є: 1) інтелектуальний про-
дукт – результати інтелектуальної, розумової, духовної й творчої ді-
яльності, втілені у відкриттях, винаходах, патентах, наукових звітах 
і доповідях, проектах, раціоналізаторських пропозиціях, добутках лі-
тератури, мистецтва, музики та ін. [17, с. 672]; 2) інформаційний 
продукт, який, за формулюванням Л. Г. Мельника, становить собою 
продукт трудової діяльності, де інформація є основним компонентом 
[18, с. 249].

Нематеріальні ресурси, активи, продукти та послуги є об’єктами 
інтелектуальної власності, яку визначають як «матеріалізовані або не-
матеріальні нові знання, які належать юридичній чи фізичній особі» 
[19, с. 27]. Як пише Л. І. Федулова, інтелектуальна власність – це осо-
бливий вид власності, об’єктами якої є творіння людського розуму та 
інтелекту [20, с. 152].

Нематеріальна (інтелектуальна) власність – це відносини при-
власнення – відчуження знань, що здійснюються між їх творцем (твор-
цями) та користувачем (користувачами) з приводу їх продукування, 
передачі/залучення, обміну, розповсюдження, трансформації, накопи-
чення та використання. Нематеріальна (інтелектуальна) власність – це 
«пучок правомочностей» суб’єктів щодо знань, прийняття-передавання 
яких складають фундаментальну умову нематеріального виробництва.

Нематеріальне середовище функціонування сфери послуг еконо-
міки знань складає інформаційний сектор – сукупність видів діяльнос-
ті з виробництва, обробки та розповсюдження інформації. Як справед-
ливо підкреслює І. Шовкун, розширення сфери послуг відбувається 
у тісному зв’язку з розвитком процесів комп’ютеризації ти інформати-
зації різних галузей економіки. Тим самим підвищується значення 
швидко зростаючого інформаційного сектору, а особливо такої його 
функції, як інформаційне обслуговування корпорацій, малого бізнесу 
та адміністративних органів (зокрема, створення локальних комп’ю-
терних мереж, їх програмне забезпечення, консультації «on-line» та 
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інші види послуг). Саме з цією діяльністю експерти пов’язують пер-
спективи розвитку сфери послуг у світі [3, с. 49]. 

Діяльність з виробництва, обробки та розповсюдження інформації 
японський соціолог і футуролог, один із засновників концепції інфор-
маційного суспільства Йонезі Масуда розділяє на групи: безпосередньо 
інформаційна, знання, мистецтво, етика. Інформаційний сектор скла-
дається з науково-освітньої системи, технологій збору, переробки 
і передачі інформації (інформаційних технологій), включаючи рекламу, 
довідкове і бібліотечне обслуговування, консультаційні послуги та ін. 
У його складі виокремлюють:

– первинний сектор: виробництво продукції і послуг, пов’язаних 
з обробкою, розподілом і передачею інформації;

– вторинний сектор: науково-інформаційна діяльність, підпоряд-
кована наданню різноманітних (освітніх, дозвільних, комунікаційних 
і т. ін.) продуктів і послуг. 

У сучасний період значного розвитку набуває комп’ютинг – галузь 
знань, виробництва, бізнесу та надання послуг, предметом якої є комп-
лексні дослідження, розроблення, впровадження та використання ін-
формаційних систем [8, c. 11]. 

Інформаційний сектор представлений:
– творцями нових знань і інформації (вчені, викладачі, діячі куль-

тури, наукові, освітні та інші організації);
– організаціями, які тиражують інформацію та надають послуги 

з її знаходження, відбору, визначення (телебачення, Інтернет, засоби 
масової комунікації, консалтинг, науково-технічні послуги та ін.);

– розробниками відповідного обладнання, що забезпечує науково-
інформаційну діяльність (творці нових комп’ютерів, телекомунікацій-
них приладів, електроніки різного призначення).

1.2. Знання та інформація як пріоритетні 
ресурси економічного розвитку. 
Інтеграція та інтегратори знань 
нематеріальної економіки

Знання і інформація в умовах формування засад та розвитку не-
матеріальної економіки перетворюються на провідні ресурси соціаль-
но-економічного прогресу, а створення ефективної системи їх проду-
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кування, передачі, отримання, використання – на його найважливішу 
умову. 

Поняття «інформація» та «знання» часто використовуються як 
синоніми. Але треба пам’ятати, що розбіжності між змістом цих понять 
дуже суттєві (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Визначення понять інформації та знань

Інформація Автори 
і джерела Знання Автори 

і джерела

Повідомлення про 
щось; відомості 
про навколишній 
світ, процеси, які 
в ньому відбува-
ються, про події, 
ситуації, чиюсь 
діяльність, що 
їх сприймають 
людина і живі ор-
ганізми

Українсько- 
російський 
економічний 
тлумачний 
словник / 
авт.-упор. 
В. М. Копо-
руліна. – Х. : 
Факт, 2005 

Форма існуван-
ня та системати-
зації пізнаваль-
ної діяльності 
людини.
Знання – це ін-
формація, яка 
була отримана 
людиною чи 
групою та пере-
роблена ними 
для подальшого 
поширення

В. Дресвянников 

Документовані 
або публічно 
оголошені відо-
мості про події та 
явища, що відбу-
ваються в суспіль-
стві, державі та 
навколишньому 
природному се-
редовищі

Закон Укра-
їни «Про ін-
формацію»

Знання виника-
ють як результат 
розумової ді-
яльності люди-
ни, метою якої 
є усвідомлення, 
сприйняття, 
систематизація 
і інтерпретація 
інформації.
Форма існуван-
ня та збережен-
ня знання – ін-
формація

Экономика зна-
ний : кол. моногр. / 
Л. Г. Белова, 
В. П. Колесов, 
В. Л. Макаров и др. ;
отв. ред. В. П. Коле-
сов. – М. : ИНФРА-М, 
2008
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Інформація Автори 
і джерела Знання Автори 

і джерела
Певне ідеальне 
повідомлення, що 
зменшує або пов-
ністю виключає 
невизначеність 
під час вибору од-
нієї з можливих 
альтернатив

В. Базилевич Результат пізна-
вальної діяль-
ності людини, 
об’єктивізо ваний 
знаковими за-
собами мови. 
Знання мають 
інформаційну 
природу

В. Базилевич

Природна реаль-
ність, яка несе 
у собі характерні 
ознаки предметів 
та явищ природи, 
що виявляються 
у просторі і часі. 
Споживання ін-
формації тотожне 
формуванню но-
вого знання

Л. Мельник Інформація, за-
своєна людиною 
і така, що не 
існує поза її сві-
домістю

В. Іноземцев

Відомості – це 
вхідний потік 
або сировина для 
інформаційної 
системи. Інформа-
ція – це вихідний 
потік системи, 
це відомості, які 
перетворені на 
корисні і значущі 
для людини форми

К. Хаксевер Здатність засто-
совувати інфор-
мацію в кон-
кретній сфері 
діяльності

П. Друкер

Структурований 
потік відомостей 
у контексті

М. Марини-
чева

Персоніфікована 
інформація 

М. Мариничева 

Сукупність відо-
мостей, які вже 
отримали певну 
інтерпретацію

Дж. Ходжсон Продукт вико-
ристання інфор-
мації

Дж. Ходжсон

Закінчення табл. 1.2
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Інформація – це структуровані відомості про предмети, явища, 
відносини, події, діяльність. Основними видами інформації в Законі 
України «Про інформацію» названі статистична, адміністративна, 
масова, про діяльність державних органів влади й органів місцевого 
і регіонального самоврядування, правова, про особистості, інформація 
довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна.

Інформація може бути стратегічною, тактичною, оперативною, 
прогнозною, нормативною, довідковою тощо. Відносно господарюю-
чого суб’єкта – інформація розділяється на внутрішню (наприклад, 
внутрішньофірмова інформація) і зовнішню.

Правова інформація – це сукупність документальних або публічно 
оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, 
юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, 
боротьбу з ними та їх профілактику. Уся правова інформація, як зазна-
чається у Законі України «Про інформацію», за характером джерел 
поділяється на дві основні групи: офіційну (нормативну) і неофіційну 
(ненормативну), які різняться метою, властивостями. Офіційна право-
ва інформація міститься в нормативних, правозастосовних і статистич-
них документах. Її джерелом є державні органи і посадові особи. Для 
офіційної інформації обов’язковою вимогою є повнота. Неофіційна 
правова інформація міститься у матеріалах наукових досліджень, лек-
ціях, доповідях з правової тематики. 

Правова інформація поділяється на відкриту та з обмеженим до-
ступом, яка може бути конфіденційною і таємною. Конфіденційна ін-
формація – це відомості, якими користуються і розпоряджаються фі-
зичні чи юридичні особи, котрі поширюють їх на власний розсуд від-
повідно до умов, здебільшого передбачених законом. До таємної ін-
формації належать відомості, які містять передбачену законом таєм-
ницю. Її розголошення забороняється, оскільки це може завдати значної 
шкоди суспільству, державі, особі.

Знання є продуктом засвоєння і осмислення інформації. Головни-
ми формами знань є: 

– суб’єктивні знання як система понять, що відображають відно-
шення людини (групи людей) до дійсності та виступають продуктом 
її пізнавальної діяльності. Це невідокремлені від людини знання, які 
можуть бути персональними і колективними. Суб’єктивні знання пе-
редаються в процесі навчання, обміну досвідом тощо, тобто від вчи-
теля до учня; 
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– кодифіковані знання, які є відокремленими від людини, пред-
ставленими в знаковій формі чи у формі символів;

– об’єктивовані знання – інтелектуальні моделі, які знайшли вті-
лення в об’єктивній формі процесів діяльності, її інструментів та ре-
зультатів.

Знання розділяються на теоретичні і практичні; спеціалізовані 
і універсальні; загальні і спеціальні; абстракті і конкретні; буденні 
і спеціалізовані. За рівнем системності розрізняють інтуїтивні, поня-
тійні, систематизовані знання. 

За рівнем формалізації знання можуть бути формалізовані (явні) 
і неформалізовані (неявні), які розділяють на такі групи: 

– знання, яких немає сенсу висловлювати, оскільки це очевидно;
– знання, які людина не може сформулювати, але може продемон-

струвати, як це треба робити;
– знання, які людина, у принципі, може сформулювати словами, 

якщо це буде необхідно [21, с. 17]. 
Особливими видами знань є знання зі створення нових знань – ко-

гнітивні знання та знання, як вчитися і вчити, тобто оволодівати знан-
нями [22, c. 30, 32]; інноваційні знання – нові знання (суб’єктивні, 
кодифіковані, об’єктивовані), що є головним ресурсом та основою 
інноваційної діяльності.

Дж. Мокир виокремлює корисні знання як джерело сучасного еко-
номічного зростання, головними типами яких є такі: 1) знання про «те, 
що», або пропозиціональні знання (іншими словами, переконання) про 
природні явища та закономірності; 2) знання про «те, як», тобто ін-
структивні або прескіптивні знання, які можна називати технологіями 
[23, с. 16].

Залежно від сфери діяльності людини знання можуть бути техніч-
ними, економічними, соціальними, політичними, юридичними (право-
вими) та ін. Це професійні знання чи знання певної предметної області 
(предметні знання). Правові знання – спеціалізовані знання про правові 
норми і принципи та механізм правового регулювання. У їх складі:

– спеціальні знання як наукові і практичні знання та навички, які 
відповідають сучасному рівню розвитку галузей права та використо-
вуються (застосовуються) у юридичній діяльності;

– поінформованість про право як соціальне і культурне явище.
Взаємозв’язок знань і інформації відображає модель формування 

і ролі знання у свідомості людини Р. Аккофа DIKW (Date Information 
Knowledge Wisdom) (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Модель DIKW [24]

Інформація є джерелом знання, яке виступає продуктом її засвоєн-
ня і осмислення. При обміні, передачі, фіксації знань виникає інфор-
мація, тобто інформація є формою існування знань. Як підкреслює 
А. Чухно, інформація і знання, за всієї їхньої відмінності, в кінцевому 
підсумку становлять єдність. Знання – це зміст інформації, а інформа-
ція – форма поширення знань. Без знань інформація існувати не може, 
у всякому разі, вона не буде повноцінною, а без інформації знання 
перетворяться на мертвий капітал [2, с. 9].

В умовах формування економіки знань факторами виробництва 
виступають не тільки об’єктивовані знання, які втілюються у матері-
альних ресурсах, а і знання суб’єктивні, які перетворюються на безпо-
середній чинник економічного розвитку. Суб’єктивним знанням як 
ресурсам притаманні специфічні ознаки: вони невідчужувані; не 
є рідкісними та вичерпними, оскільки їх використання не обмежене 
у часі і просторі та приводить до зростання знань; створення знань 
є суто індивідуальним процесом, незважаючи на можливість їх тира-
жування та багатоманітність форм втілення. 

Використання знаннєвих ресурсів (суб’єктивних, кодифікованих, 
об’єктивованих) здійснюється як процес інтеграції знань. У сучасних 
наукових джерелах існують два головних підходи до визначення зміс-
ту діяльності з інтеграції знань, які можливо визначити як: 1) транс-
формаційний підхід – інтеграція знань трактується як їх втілення 
(трансформація) у продукти та послуги [25, с. 59]; 2) управлінський 
підхід, що базується на концепції управління знаннями, є основою 
визначення інтеграції знань як забезпечення їх руху в господарській 
системі [26, с. 21–23]. 
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На нашу думку, ці підходи є взаємодоповнюючими, оскільки інте-
грація знань – це рух знань, результатом якого є їх трансформація 
у продукти і послуги. 

Інтеграція знань – це комплексний багатостадійний процес руху 
знань як ресурсу виробництва, результатом якого є їх втілення у продукти, 
послуги, технології. Цей процес не є лінійним, але можливо виокремити 
певний ланцюжок інтеграції знань: створення, залучення, дифузія знань, 
оволодіння знаннями, перетворення, обмін, збереження, використання 
знань як їх об’єктивізація у продуктах (послугах) (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3
Ланцюжок інтеграції знань

Складові Зміст
Створення 
знань

Творення нового знання шляхом переробки інформації

Залучення 
знань

Використання некомерційних і ринкових каналів роз-
повсюдження знань, серед яких як загальні канали – 
освіта, засоби масової інформації та ін., так і спеціаль-
ні – наукоємний сервіс як сукупність інтелектуальних 
послуг (консалтингових, науково-технічних тощо)

Розповсюдження 
(дифузія) знань

Дифузія знань – це розподіл знань, який залежить від 
доступу до них

Оволодіння 
знаннями

Здійснюється в процесі навчання та практичної діяль-
ності 

Перетворення 
знань

По-перше, трансформація неявних знань у явні і навпа-
ки. По-друге, трансформація індивідуального знання 
у колективне, суспільне, що забезпечує незалежність 
знаннєвих ресурсів від можливих втрат

Обмін знання-
ми

Некомерційний обмін знаннями може здійснюватися 
в процесі сумісної діяльності чи спілкування, що має 
значний навчальний ефект. Комерційний обмін знан-
нями передбачає їх комерціалізацію та використання 
механізму ринку знань

Збереження 
знань

Здійснюється шляхом створення банку знань, системи 
убезпечення їх знаннєвих ресурсів, забезпечення інте-
лектуальної безпеки 

Використання 
знань

Перетворення знаннєвих ресурсів у продукти, послуги, 
технології. Це об’єктивізація знань, без якої процес їх 
інтеграції не є завершеним

Процес інтеграції забезпечують учасники ланцюжка знань – інте-
гратори знань, діяльність яких може охоплювати як його окремі стадії, 
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так і їх сукупність. Їх виокремлення передбачає застосування таких 
взаємопов’язаних критеріїв:

1) суб’єктно-організаційний – інтеграторами знань виступають 
індивідууми (вчені, винахідники, раціоналізатори, інноватори), фірми, 
що діють у різних сферах (насамперед, інноваційні і інноваційно ак-
тивні), спеціалізовані організації інноваційної сфери (інноваційні 
центри, інноваційні бізнес-інкубатори), організації наукової сфери, 
організації що надають інтелектуальні послуги (освітні, науково-тех-
нічні, консалтингові тощо);

2) галузево-територіальний – регіональні інноваційні системи, 
регіони знань, технопарки, кластери (рис. 1.6);

3) функціональний: головні функції інтеграторів знань відображено 
у табл. 1.4. 
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Рис. 1.6. Інтегратори знань 
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Таблиця 1.4
Функції інтеграторів знань

Функція Зміст

Накопичення 
знань

Об’єктне (ресурсне) накопичення знань здійснюється 
шляхом їх додавання: до суб’єктивних (персоніфіко-
ваних) знань додаються кодифіковані, об’єктивовані, 
внаслідок чого спостерігається розширення знання як 
економічного ресурсу. Суб’єктне накопичення – розпо-
всюдження знань між учасниками ланцюжка знань 

Забезпечення 
інтелектуаль-
ного ефекту 
масштабу

Оскільки в економіці знань інтелектуальні ресурси 
є пріоритетними, складовою загального ефекту масш-
табу є інтелектуальний ефект – віддача від знань, які 
акумулює та використовує їх інтегратор

Комерціалі-
зація знань

Забезпечення ринкового визнання знань та можливості 
отримання прибутку (вигод) від творення і використан-
ня; надання знанням товарної та капітальної форм

Економія 
трансакцій-
них витрат, 
пов’язаних 
з рухом знань 

Мінімізація трансакційних витрат, пов’язаних з транс-
акціями, об’єктом яких виступають знання та інфор-
мація. В умовах економіки знань високий рівень цих 
витрат зумовлено як кількісним зростанням трансакцій 
на ринках знаннєвих ресурсів, так і особливостями 
і труднощами встановлення прав власності на їх різні 
види

Управління 
знаннями

Комплексний управлінський процес, спрямований на 
створення техніко-технологічних, організаційно-еко-
номічних, мотиваційних умов і чинників ефективного 
здійснення інтеграції знань

Визнані суспільством учасники ланцюжка знань, без діяльності 
яких неможливе досягнення позитивного синергетичного ефекту інте-
грації знань, є інституціональними інтеграторами знань. 

Інституціональним інтегратором знань мікроекономічного рівня 
є фірма, найважливішою функцією якої є забезпечення ефективного 
використання знань та інформації, що дає підстави для визначення 
знаннєвого підходу до її характеристики актуальним, теоретично 
і практично значущим (рис. 1.7). 



29

Розділ 1. Нематеріальна економіка: визначення, структура

 
 

   

 

, 
 

- 
 

 

-
 

 

 

 
 

,  
  

 
 

 
 

Рис. 1.7. Теоретичні основи дослідження знаннєінтеграційної ролі

Розкриття знаннєінтеграційної ролі фірми, по-перше, базується на 
положеннях неокласичної, ресурсної, неоінституціональної, еволюцій-
ної теорій, які виступають методом виявлення та дослідження її особ-
ливостей в економіці знань. По-друге, основу характеристики фірми 
як інтегратора знань складають наукові концепції інтелектуальної 
організації, організації, що навчається, віртуального підприємства, 
управління знаннями. 

Спираючись на технологічний (класичний, неокласичний) підхід, 
можливо зробити висновок, що відмінними ознаками і перевагами 
фірми як інтегратора знань є:

– акумуляція знаннєвих ресурсів;
– забезпечення ефективного управління знаннями як пріоритетним 

ресурсом;
– забезпечення інтелектуального ефекту масштабу – віддачі від 

інтелектуальних ресурсів фірми.
Неоінституціональний підхід до визначення фірми як системи 

довгострокових контрактів, що забезпечують економію трансакцій-
них витрат, складає основу визначення її ролі щодо мінімізації ви-
трат використання ринкового механізму забезпечення бізнесу знан-
нями і інформацією. Розкриваючи особливості знаннєвого підходу, 
Р. Грант наводить думку Х. Демсеца, що існування фірм є реакцією 
на фундаментальну асиметрію в економіці знань: для отримання 
знань необхідна більш висока спеціалізація, ніж для їх використан-
ня [25, с. 42]. 
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Згідно з еволюційною теорією фірма виступає сховищем специфіч-
них знань. Як підкреслює Х. Демсец, «…зазвичай ми визначаємо га-
лузі і фірми в цих галузях як сховища спеціалізованих знань і спеціа-
лізованих виробничих ресурсів, необхідних для того, щоб задіяти ці 
знання» [26, с. 258]. 

Відповідно до ресурсної теорії фірма – це сукупність ресурсів 
(ресурсний фонд), серед яких пріоритетними є знання (явні і неявні), 
це «пучок компетенцій (здібностей)», що забезпечують її конкуренто-
спроможність і зростання.

Спираючись на розглянуті теорії, можливо визначити головні скла-
дові знаннєвого підходу до характеристики фірми в економіці знань: 
1) ресурсозабезпечення: акумуляція фірмою знаннєвих ресурсів, за-
безпечення інтелектуального ефекту масштабу; 2) економія трансак-
ційних витрат зовнішнього та внутрішнього руху знань; 3) комерціа-
лізація знань; 4) управління знаннями; 5) організаційний розвиток: 
інновації, мережі, навчання, культура, творчість.

Поглибленню розуміння знаннєінтеграційної ролі фірми сприяють 
наукові концепції інтелектуальної організації, організації, що навча-
ється, віртуального підприємства, управління знаннями1.

Фірма як інтегратор знань є інтелектуальною організацією, де «… 
кожен індивідуум стає мікросвітом цілого, він відбиває ціле через свою 
поведінку. Кожен є індивідуальним віддзеркаленням мислення органі-
зації» [27, с. 30].

Якщо звернутися до визначення інтелектуальної організації 
(організації, заснованої на знаннях – knowledge-based organization), 
сформульованого відомими англійськими фахівцями у сфері теорії 
і практики управління Р. Хантом і Т. Базаном, то можемо дійти 
висновку, що її головним ресурсом та об’єктом управління є пра-
цівники в галузі знань (knowledge workers). Їх позиція полягає 
у тому, що інтелектуальна організація: а) розпоряджається розви-
неною фізично й інтелектуально робочою силою, б) навчає мис-
ленню й підвищує якість навчання, в) допомагає кожному оцінити 
й використати на практиці всі прийоми мислення, г) озброює 
людей необхідним інструментарієм для вирішення проблем, 
д) формує лідерів, які свідомо виділяють час на активне мислення 
[28, с. 140]. 

1 Управління знаннями розглянуто у підрозділі 1.4.
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В умовах нової економіки фірма набуває рис організації, що на-
вчається (learning organization), «у якій не можна не вчитися, тому що 
навчання вплітається в тканину життя» [29, с. 33], організації, що 
здатна створювати, набувати і поширювати знання, змінювати свою 
поведінку відповідно до нової інформації, оригінальними ідеями 
і сучасними системами мислення. Один із основоположників теорії 
організації, що навчається, П. Сенге визначає останні як місце, у яко-
му люди постійно розширюють свої можливості створення результа-
тів, до яких вони насправді прагнуть, у якому вирощуються нові 
широкомасштабні способи мислення, у якому люди постійно вчаться 
тому, як учитися разом [30, с. 23]. К. Аргиріс і Д. Шен, праці яких 
присвячено розкриттю змісту зазначеної теорії, вважають, що навчан-
ня як процес засвоєння інформації і постійна адаптація до динаміч-
ного навколишнього середовища – необхідні умови функціонування 
організацій [31, с. 256]. 

До технологічних складників (дисциплін) організації, що навча-
ється, відповідно до висновків П. Сенге в його роботі «The Fifth 
Discipline» належать: 1) особиста майстерність, що полягає у висо-
кому рівні знань, умінь і відповідальності персоналу; 2) формування 
загального бачення (створення загальної концепції) – розробка єдиної 
стратегії фірми й визначення конкретних планів окремих структурних 
одиниць по її реалізації; 3) групове (командне) взаємне навчання в про-
цесі спільної діяльності, результатом якого є зростання її ефективнос-
ті; 4) когнітивні моделі (моделі менталітету), тобто глибоко вкорінені 
припущення, узагальнення й подання, що впливають на розуміння 
світу, і дії співробітників фірми; 5) системне мислення – розуміння 
всіма працівниками фірми залежності її загальних результатів від дій 
кожного з них.

На думку М. К. Румізен, кожний технологічний складник (дисци-
пліна) служить необхідною умовою формування організації, що на-
вчається: а) майстерність дозволяє працівникам виявляти самих себе, 
спонукає їх до особистого росту; б) загальна концепція заохочує щиру 
заінтересованість; в) завдяки командному навчанню ціле стає більшим 
суми часток, тому що команди мислять колективно; г) когнітивні мо-
делі створюють простір для змін; д) системне мислення – це п’ята 
дисципліна, яка поєднує всі попередні, становить собою основну вісь 



32

Частина І. Теоретичні основи нематеріальної економіки. Інтелектуальний капітал...

і набір інструментів, які дозволяють людям бачити закономірності 
у складних системах [30, с. 23–24].

Нагромадження фірмою рис інтелектуальної організації, що на-
вчається, ґрунтується на створенні й ефективному використанні зазна-
чених технологічних складників (дисциплін), що обумовлює необхід-
ність пошуків такої її моделі, яка б забезпечила оптимальне викорис-
тання інтелектуальних ресурсів, розвиток творчості та інноваційності 
працівників знань.

Інтелектуальна організація не тільки використовує, а й постійно 
продукує знання, забезпечує їх рух у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі, базується на «спіралі знань» модель якої розроблена кон-
сультантами транснаціональної консалтингової фірми «McKinsey» 
Ікуджиро Нонака й Хіротака Такеучі у книзі «The knowledge-creating 
company. How Japanese companies create the dynamics of innovation» [32] 
(рис. 1.8). 

Рис. 1.8. Спіраль знань інтелектуальної організації

Способи перетворення знань забезпечують їх створення і накопи-
чення в організації: а) соціалізація сприяє передаванню в процесі діа-
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логу, обміну досвідом і навчання неявних знань від одного працівника 
іншому, б) екстеріоризація робить неявні знання явними, в) комбінація 
переносить явні знання в документи й бази даних, г) інтеріоризація за 
допомогою навчання і практики перетворює явні знання на неявні. 
Здійснення цих процесів виступає відмітною ознакою фірми, для якої 
знання є головним ресурсом продукування нематеріальних продуктів 
(послуг).

Нагромадження фірмою рис інтелектуальної організації, що на-
вчається, обумовлює необхідність пошуків такої її моделі, яка б забез-
печила оптимальне використання знань. Такою моделлю є віртуальна 
організація. Як пишуть А. Зуєв і Л. Мяснікова, «нова економіка» змінює 
стратегію корпоративного будівництва. Корпоративна егалітарність, 
неефективність інвестиційної та інноваційної політики і безальтерна-
тивність вертикальних зв’язків роблять неконкурентоспроможними 
жорстко інтегровані структури компаній. Здійснюється фізична децен-
тралізація корпоративних структур і перехід на рівень віртуальних 
корпорацій [33, с. 63].

Фірма як віртуальна організація характеризується використанням 
інформаційних технологій, тісними взаємозв’язками на базі інтерак-
тивного обміну з постачальниками і клієнтами, гнучкою організацій-
ною структурою, що спирається на автономні робочі групи, пласку 
ієрархію, розвиток горизонтальних зв’язків і координації у межах 
фірми, передавання на базі аутсорсингу певних функцій спеціалізова-
ним підприємствам – незалежним учасникам її зовнішніх мереж. За 
визначенням В. Касьяненко, віртуальне підприємство передбачає ме-
режеву, комп’ютерну інтегровану організаційну структуру, що поєднує 
неоднорідні ресурси, розташовані у різних місцях. Віртуалізація ви-
робництва товарів приводить до включення замовників і виробників 
у єдину команду, що забезпечує технологічний рівень продукту [34, 
с. 351]. 

Таким чином, в умовах нової економіки інтеграція знань є пріори-
тетною функцією фірми, оскільки знаннєві ресурси (за ресурсною 
теорією – «пучок компетенцій») забезпечують її конкурентні переваги 
і розвиток. Як пише Р. Грант, головна функція фірми – інтегрування 
спеціалізованих знань у товари та послуги [25, с. 59]. 

Інституціональним інтегратором знань мароекономічного рівня 
є національна інноваційна система (табл. 1.5).
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Таблиця 1.5
Національна інноваційна система як інтегратор знань1

Функціональні блоки НІС Ланцюжок інтеграції знань1

Організації академічної, 
вузівської, галузевої та 
інших наук, що здійснюють 
фундаментальні та прикладні 
наукові дослідження

Створення, залучення, оволодіння 
знаннями, перетворення, обмін, 
збереження, використання знань як їх 
об’єктивізація у інноваційних продуктах, 
послугах, технологіях

Спеціалізовані організації 
(структури) інноваційної 
сфери: технопарки, галузеві 
і регіональні кластери, 
інноваційні центри, 
інноваційні бізнес-інкубатори

Створення, залучення, оволодіння 
знаннями, перетворення, обмін, 
збереження, використання знань як їх 
об’єктивізація у інноваційних продуктах, 
послугах, технологіях

Інноваційні і інноваційно 
активні фірми виробничої 
сфери

Створення, залучення, оволодіння 
знаннями, перетворення, обмін, 
збереження, використання знань як їх 
об’єктивізація у інноваційних продуктах, 
послугах, технологіях 

Інфраструктура інноваційної 
діяльності 

Створення, залучення, оволодіння 
знаннями, перетворення, обмін, 
збереження, використання знань як їх 
об’єктивізація у інноваційних продуктах, 
послугах, технологіях 

Інституціонально-
функціональний блок

Регулювання функціонування інтеграції 
знань у межах НІС 

У процесі інтеграції знань здійснюється їх накопичення, яке мож-
ливо представити як об’єктне (ресурсне) і суб’єктне. Об’єктне (ресурс-
не) накопичення знань здійснюється шляхом їх додавання: до суб’єк-
тивних (персоніфікованих) знань додаються кодифіковані, об’єкти-
вовані, внаслідок чого спостерігається розширення знання як ресурсу 
інноваційної діяльності. Мається на увазі саме розширення, а не роз-
повсюдження чи розпорошення знань. Знання набуває різноманітних 
форм втілення: інноваційна ідея, новація, винахід (корисна модель), 
експериментальний зразок, промисловий зразок, дослідна партія інно-
ваційної продукції, серійна інноваційна продукція тощо, кожна з яких 
може стати об’єктом чи ресурсом інноваційної діяльності. Накопичен-
ня знань шляхом додавання – це їх накопичення по вертикалі, це 
об’єктне (ресурсне) накопичення (розширення) знань (рис. 1.9). 

1 Діяльність організацій, що складають функціональні блоки НІС, охоплює різні 
процеси в межах ланцюжка знань. Курсивом визначено пріоритетні для НІС в цілому 
процеси інтеграції знань, що забезпечують організації кожного функціонального блоку.
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Рис. 1.9. Об’єктне (вертикальне) накопичення знання у інноваційному процесі

Суб’єктне накопичення знань – це їх розповсюдження у різних фор-
мах між учасниками інноваційного процесу, що є формою накопичення 
знань по горизонталі. При цьому об’єктне накопичення знань визначає 
можливість, масштаби та результати їх суб’єктного накопичення. Так, 
якщо розробка інноваційного продукту завершується стадією створення 
корисної моделі, то інноваційне знання не набуває всіх рівнів об’єк-
тивізації (ресурсне накопичення знань не є завершеним), що обмежує 
можливості суб’єктного накопичення знань (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Суб’єктне (горизонтальне) накопичення знань у інноваційному процесі
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Таким чином, національна інноваційна система як інституціональ-
ний інтегратор знань забезпечує на макроекономічному рівні:

1) міжстадійний та внутрішньостадійний рух знань у інноваційно-
му процесі, що охоплює зародження інноваційної ідеї; її втілення 
в новацію, що приймає різні форми; комерціалізацію новації; впрова-
дження в господарську практику новації – нововведення; рутинізацію 
нововведення, тобто його реалізацію в стабільних умовах господарю-
вання; дифузію (тиражування) нововведення; 

2) об’єктно-ресурсне і суб’єктне накопичення інноваційних знань;
3) підвищення інтелектуального ефекту масштабу – віддачі від 

знаннєвих ресурсів інноваційної діяльності;
4) економію трансакційних витрат, пов’язаних з використанням 

ринкового механізму залучення учасниками інноваційного процесу 
знань та інформації;

5) управління знаннями в інноваційному процесі;
6) комерціалізацію інновацій, що інтегрована (вбудована) в усі 

стадії нелінійного інноваційного процесу: а) зародження інноваційної 
ідеї внаслідок технологічного поштовху або виклику попиту, а також 
спільного впливу технологічного розвитку й ринку; б) втілення цієї 
ідеї в новацію, що приймає різні форми; в) впровадження в господар-
ську практику новації – нововведення; г) рутинізація нововведення, 
тобто його реалізація в стабільних умовах господарювання; д) дифузія 
(тиражування) нововведення. 

1.3. Інтелектуальні послуги: сутність, 
головні види, капіталоутворююча 
роль 

До інституціональних інтеграторів знань належить наукомісткий 
сервіс як сукупність інтелектуальних послуг, оскільки він: 1) є ка-
налом передачі спеціальних знань і інформації; 2) сприяє формуван-
ню і нагромадженню людського капіталу індивідуума, інтелектуаль-
ного капіталу фірми, людського і інтелектуального потенціалу сус-
пільства. 
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Інтелектуальні послуги являють собою певні професійні дії 
фахівців різних галузей знання, основними ресурсами здійснення 
яких виступають загальні та спеціальні (професійні, предметні) знан-
ня і інформація, а результатом (вигодою споживача) – нагромаджен-
ня і розвиток людського капіталу (домогосподарств, фірм, суспіль-
ства), що становить основу економічного розвитку в умовах еконо-
міки знань.

Критеріями оцінки і відокремлення інтелектуальних послуг як 
особливого сегмента сектору послуг сучасної економіки є:

1) капіталоутворення – це капіталоутворюючі послуги, що висту-
пають інституціональними джерелами нагромадження людського ка-
піталу індивідуума й інтелектуального капіталу фірми, людського 
й інтелектуального потенціалу суспільства. Пріоритетні об’єкти ка-
піталоутворюючого впливу інтелектуальних послуг відображено на 
рис. 1.11;

2) ресурсозабезпечення – надання інтелектуальних послуг спрямо-
вано на забезпечення їх споживачів необхідними знаннями й інформа-
цією – головними ресурсами економічного розвитку;

3) ретрансляція – інтелектуальні послуги є спеціальним каналом 
передачі суб’єктам господарювання професійних знань і інформації.

Отже, інтелектуальні послуги – це капіталоутворюючі, ресурсо-
забезпечуючі послуги, що ретранслюють професійні знання і інфор-
мацію, які виступають фактором нагромадження і реалізації у вироб-
ничій і інноваційній діяльності людського капіталу індивіда, інтелек-
туального капіталу фірми, людського і інтелектуального потенціалу 
суспільства [35]. 

Змістом інтелектуальних послуг є спеціальні (професійні) знання, 
які виступають продуктом осмислення і використання професійної 
інформації. При цьому важливо підкреслити, що спеціальне знання 
передається разом з необхідною професійною інформацією. 

Головними видами інтелектуальних послуг є послуги освітні, на-
уково-технічні, консалтингові, послуги охорони здоров’я.

Освітні послуги – це сукупність навчальних, виховних, розвиваю-
чих дій фахівців, що накопичують і ретранслюють загальні і профе-
сійні знання та інформацію та спрямовані на формування і нагрома-
дження людського капіталу.
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Рис. 1.11. Пріоритетні об’єкти реалізації капіталоутворюючої ролі 
інтелектуальних послуг

Науково-технічні послуги – це діяльність фахівців різних галузей 
науки і техніки, спрямована на забезпечення суб’єктів господарюван-
ня науковими продуктами, використання яких приносить економічні 
вигоди, сприяє підвищенню їх ділової і інноваційної активності. 
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У складі науково-технічних послуг варто виокремити контрактні на-
уково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) і інжи-
ніринг.

Результатом контрактних НДДКР, здійснення яких спрямовано на 
розв’язання проблем, поставлених перед виконавцями їх замовниками, 
є науково-технічна продукція: науково-технічна інформація і технічні 
знання, науково-технічні проекти і документація, ноу-хау, технічний 
досвід, інтелектуальні продукти-новації і зразки нової продукції, на-
укові, технічні, технологічні розробки та ін., що виступають об’єктом 
купівлі-продажу на ринку науково-технічних послуг. Послуги в сфері 
НДДКР, по-перше, сприяють нагромадженню фірмою її організацій-
ного капіталу, по-друге, виступаючи джерелом спеціальних знань 
і інформації, безпосередньо впливають на накопичення і реалізацію 
специфічного людського капіталу працівників фірми. 

Інжиніринг як комплекс науково-технічних послуг, що забезпечу-
ють виробничу і інноваційну діяльність фірм, може бути:

– дослідницьким – послуги з підготовки інженерних рішень ви-
робничих проблем господарюючих суб’єктів;

– технологічним – послуги з розробки й надання підприємствам 
виробничої сфери різних технологій;

– консультативним – професійна допомога господарюючим 
суб’єктам з питань організації й управління інноваційною діяльністю 
(у процесі вибору й впровадження інноваційного проекту, технологіч-
них рішень та ін.);

– комерційним – послуги із проведення тендерів, об’єктом яких 
є технології, новації та ін.;

– будівельним – поставка обладнання, виконання будівельно-мон-
тажних робіт і контроль за їх проведенням. 

Консалтингові послуги – це дії професіональних консультантів 
з забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності необхідними 
спеціальними знаннями й інформацією, використання яких сприяє 
одержанню ними певних вигід, узагальнюючим критерієм яких ви-
ступає підвищення ефективності і конкурентоспроможності бізнесу.

Послуги охорони здоров’я – професійні дії, результатом яких ви-
ступають якісні зміни здоров’я споживача послуг, накопичення біо-
фізичної складової людського капіталу. 

Надання інтелектуальних послуг можливо представити як рух про-
фесійних знань і інформації від джерела до одержувача, що охоплює 
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етапи замовлення і продукування інтелектуальної послуги, передачі 
знань та інформації і їх засвоєння одержувачем, отримання останнім 
певних вигід від їх використання (табл. 1.6). Як підкреслюють А. Л. Га-
поненко і Т. М. Орлова, в умовах інформаційної економіки стирається 
розходження між послугою і передачею знання [36, с. 24]. Процес 
надання інтелектуальних послуг являє собою інтелектуальні комуні-
кації, носить суб’єкт-суб’єктний характер.

Таблиця 1.6
Етапи руху знань у процесі надання інтелектуальних послуг

Етапи Зміст

Перший 
етап

Замовлення інтелектуальної послуги як конкретизація 
попиту на спеціальні (професійні) знання і інформацію. 
Замовником (одержувачем) зазначених послуг можуть бути 
індивіди, яким надаються особисті професійні послуги, 
суб’єкти підприємницької діяльності, державні установи, 
громадські організації

Другий 
етап

Продукування інтелектуального продукту на основі 
використання: а) професійних знань, досвіду, інформації 
джерела послуги; б) інформації, наданої замовником. 
У процесі надання інтелектуальної послуги спеціальні 
знання і інформація, що становлять її зміст, одержують 
інституціональне закріплення в професійних порадах, 
рекомендаціях, науково-технічних розробках, лекціях та ін.

Третій 
етап

Передача замовникові спеціальних (професійних) знань 
і інформації, що одержали інституціональне закріплення. 
Формами передачі можуть бути консультування, навчання, 
надання певних матеріальних носіїв інформації 

Четвертий 
етап

Засвоєння і використання замовником інтелектуальної 
послуги спеціальних знань і інформації та отримання ним 
певних вигід, які можуть бути економічними (збільшення 
доходу, зростання конкурентоспроможності та ін.); 
соціальними (досягнення бажаного соціального статусу, 
установлення і нагромадження зв’язків), особистісними 
(підвищення освіти, культури, працевлаштування тощо). 
Зазначені вигоди споживачів інтелектуальних послуг тісно 
взаємозалежні. Вони можуть бути отримані споживачами 
інтелектуальних послуг як у період їх надання, так і після 
завершення обслуговування 
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Важливими формами передачі професійних знань і інформації спо-
живачам інтелектуальних послуг є консультування і навчання. Навіть 
тоді, коли одержувачеві передається, наприклад, науково-технічний 
проект або здійснюються певні дії – ведення бухгалтерського обліку, 
лікування та ін., необхідні консультування і навчання їхнього спожи-
вача. Тому інтелектуальні послуги мають навчальний ефект – їх одер-
жання і використання споживачем сприяє нагромадженню його інте-
лектуального капіталу.

Таким чином, інтелектуальні послуги, з одного боку, виступають 
фактором формування і ефективного використання знаннєвих ресурсів 
на мікро- і макроекономічному рівнях, з іншого боку – професійні 
знання і інформація, передані в процесі їх надання, є інтелектуальними 
ресурсами індивіда, фірми, суспільства.

Спираючись на критерії визначення інституціональних інтеграто-
рів знань можна стверджувати таке. 

1. Освіта є найважливішим інституціональним інтегратором знань, 
оскільки виступає джерелом нагромадження людського капіталу. «Осві-
та є ключовою сферою, свого роду I підрозділом знаннєінтенсивної 
економіки, що створює головний ресурс – людські якості – для розви-
тку нової економіки» [37, с. 308–309]. Роль організацій освіти як інте-
граторів знань знаходить свій прояв у такому:

– на мікроекономічному рівні освітні послуги безпосередньо впли-
вають на нагромадження як людського капіталу індивідуума, так і фір-
мово-специфічного людського капіталу працівників фірми як струк-
турного елемента її інтелектуального капіталу; 

– на макроекономічному рівні зазначені послуги виступають фак-
торами нагромадження людського й інтелектуального потенціалу 
суспільства, формування інтелектуальних ресурсів інноваційного роз-
витку національної економіки;

– освітні послуги спираються на професійні знання і інформацію, 
виступають спеціальними каналами їх поширення, забезпечують інте-
лектуальними ресурсами їх споживачів;

– освітні послуги є і технологією, і каналом трансферу технологій.
2. Консалтинг є методом впровадження наукових знань в економі-

ку [38, с. 11], є інтегратором знань, оскільки забезпечує господарюючих 
суб’єктів консалтинговими ресурсами – особливим видом ресурсів 
інтелектуальних. 

3. Знаннєінтеграційна роль притаманна науково-технічним послу-
гам, які, по-перше, є капіталоутворюючими, по-друге, забезпечують 
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взаємозв’язок науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок 
з виробництвом, у чому знаходить свій прояв їх ресурсозабезпечуваль-
на природа. 

4. Послуги охорони здоров’я сприяють розвитку фізичного і пси-
хологічного потенціалу людини як основи його здатності до продук-
тивної діяльності. Корисний ефект від цієї послуги має такі вияви: 
1) лікувально-профілактичний (медичний) ефект, у результаті якого 
поліпшується здоров’я пацієнта або полегшуються його страждання; 
2) соціально-економічний ефект, що приводить до поліпшення якості 
життя індивіда, ефективного відтворення людського капіталу й пози-
тивних екстерналій для суспільства в цілому [39, с. 27]; 3) знаннєінте-
граційний ефект, оскільки послуги з охорони здоров’я є ретранслято-
рами знань та навичок зі здорового способу життя.

5. Послуги освіти, консалтингу, охорони здоров’я, науково-тех-
нічні послуги виступають каналами, що забезпечують реалізацію ролі 
науки як інституціонального інтегратора знань. Взаємозв’язок науки 
і зазначених інтелектуальних послуг полягає у такому: з одного боку, 
наука забезпечує суб’єктів надання послуг освіти, консалтингу, науко-
во-технічних послуг, послуг з охорони здоров’я необхідними знан-
нями, тобто інтелектуальними ресурсами їх діяльності. З іншого 
боку – ці послуги забезпечують взаємозв’язок науки і споживачів 
спеціальних знань і інформації – учасників ланцюжка інтеграції знань, 
виступають каналом передачі споживачеві створених наукою інте-
лектуальних продуктів і технологій, а науці – інформації про попит 
на певні знання і інформацію, що становлять зміст наукових продук-
тів. Тобто на мікроекономічному рівні роль науки як інституціональ-
ного інтегратора знань реалізується не тільки в процесі науково-тех-
нічного обслуговування, але і за допомогою використання таких 
спеціальних каналів передачі професійних знань і інформації, як ін-
телектуальні послуги.

1.4. Управління знаннями як ресурсом 
нематеріальної економіки 

Управління знаннями є однією з функцій інституціональних інте-
граторів знань, важливим чинником забезпечення суб’єктів господа-
рювання знаннєвими ресурсами. 
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Концепція управління знаннями (knowledge management) виникла 
ще у 90-х рр. XX ст. На сьогодні більшість трактувань змісту цієї 
управлінської діяльності базується на ресурсному, процесному, функ-
ціональному та комплексному підходах.

Згідно з ресурсним підходом завданням управління знаннями є за-
безпечення отримання, збереження, накопичення та ефективного ви-
користання знань та інформації. Значна кількість визначень менеджмен-
ту знань базується на процесному підході трактування його змісту як 
управління внутрішньофірмовим рухом знань. Так, Мелліссі Клеммонс 
Румізен, доктор філософії, стратег знань у компанії Buckman Labs, відо-
мої найбільш вдалим застосуванням стратегії управління знаннями 
в США, дає таке визначення цьому управлінському процесу: «…Систе-
матичні процеси, завдяки яким знання, необхідні для успіху організації, 
створюються, зберігаються, розподіляються і застосовуються» [30, с. 10]. 
Дж. Стоунхаус розглядає управління знаннями як процес, що включає 
генерування, формалізацію, збереження, дифузію, координацію і конт-
роль знань [40, с. 22–25]. У монографії «Стратегічні виклики XXI століт-
тя суспільству та економіці України» визначено, що система управління 
знаннями організації складається з двох підсистем: підсистеми управ-
ління пошуком, обробкою, зберіганням знань, забезпеченням доступу 
до знань і підсистеми управління обміном знань, трансформацією інди-
відуальних знань в організаційні, нарощуванням потенціалу знань [41, 
с. 170]. У цьому контексті завданням менеджменту знань є забезпечення 
ефективного руху знань в організації. 

На базі функціонального підходу менеджмент знань визначається 
як сукупність загальних і спеціальних управлінських функцій, техно-
логічних, мотиваційних і організаційних рішень, прийомів та заходів 
щодо забезпечення накопичення та використання знань у межах орга-
нізації. М. Мариничева пише: «Управління знаннями – створення ор-
ганізаційних, технологічних та комунікаційних умов, за яких знання 
та інформація будуть сприяти вирішенню стратегічних і практичних 
завдань організації» [21, с. 19]. Управління знаннями – це комплексний 
управлінський процес, заснований на поєднанні гуманітарного, інфор-
маційного й технологічного управління [42, с. 153; 16, с. 101]. Згідно 
з функціональним підходом до складових системи управління знання-
ми належать:

– технологічна підсистема, яка включає сукупність технологічних 
рішень для виявлення, зберігання, передачі, структуризації, обробки, 
перетворення і розповсюдження знань; 
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– мотиваційна підсистема, що реалізує управлінську функцію 
мотивації накопичування та обміну знаннями співробітників, співто-
вариств організації, контрагентів зовнішнього середовища;

– організаційна підсистема – сукупність організаційних прийомів, 
заходів щодо організації процесу трансформації індивідуальних знань 
в організаційні та створення інтелектуальних активів організації [21].

Зараз усе більшого розповсюдження набуває комплексний підхід до 
управління знаннями як управлінської діяльності, що сполучає її різні 
види і напрями. У цьому контексті менеджмент знань – це управління 
а) систематизованою інформацією, об’єктами якого є об’єктивоване 
знання (інформаційний менеджмент); б) людськими ресурсами у кон-
тексті суб’єктивних знань, носіями яких вони є; в) знаннями як базо-
вими ресурсами компанії, яке інтегрує інформаційний менеджмент 
і управління людськими ресурсами [16, с. 101–109].

Основу визначення об’єктів, напрямів та заходів управління знан-
нями на рівні фірми складає її характеристика як інституціонального 
інтегратора знань. Виходячи з цього, управління знаннями – це тех-
нологічне, мотиваційне, організаційне забезпечення ефективної реалі-
зації фірмою її функцій як інтегратора знань. 

Знання зберігаються фірмою у її капіталі, технологіях, працівниках, 
культурі тощо. А. Верр визначає такі «сховища» знань у фірмі, як ка-
пітал, технології і культура в організації, а також професійна культура, 
людський ум і бази даних [13, с. 166]. 

По-перше, знання міститься у працівниках фірми – фахівцях знань 
(knowledge professionals), діяльність яких безпосередньо пов’язана 
з продукуванням, розповсюдженням (дифузією), передачею (обміном), 
накопиченням та використанням знань. Вони повинні їх зберігати і ді-
литися ними, тому об’єктом управління знаннями є персонал фірми, 
а його найважливішими завданнями – мотивація та розвиток культури 
компанії. Отже, складовою менеджменту знань є управління людськи-
ми ресурсами фірми, оскільки її працівники є носіями знань.

По-друге, знання складають зміст інтелектуального капіталу фірми. 
Автори монографії «Инновационная экономика», характеризуючи 
елементи інтелектуального капіталу фірми, підкреслюють: «Якщо 
спробувати звести їх до одного знаменника, то все це – різні форми 
знань (явного й неявного). Для практики й теорії менеджменту виникає 
зовсім нова галузь – управління інтелектуальними активами, або управ-
ління знанням» [43, с. 48]. У. Букович і Р. Уілльямс у книзі «Управление 
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знаниями: руководство к действию» визначають, що управління інте-
лектуальними активами є складовим елементом управління знаннями. 
«Управління знаннями – процес, за допомогою якого організації вда-
ється вилучити прибуток з обсягу знань або інтелектуального капіталу, 
що є у її розпорядженні» [44, с. 2]. Завданням управління знаннями 
є забезпечення накопичення та підвищення ефективності інтелекту-
ального капіталу. 

По-третє, важливим напрямом реалізації фірмою функцій інтегра-
тора знань є створення необхідних умов для руху знань у межах орга-
нізації, що включає їх одержання і продукування, трансформацію, 
обмін, зберігання, накопичення, використання та ін. 

По-четверте, інтеграція знань потребує здійснення певних заходів 
щодо убезпечення їх руху в організації.

Виходячи з цього, складовими управління знаннями, спрямовано-
го на реалізацію ролі фірми інституціонального інтегратора знань, слід 
вважати управління: 

а) інтелектуальними трудовими ресурсами, які є носіями знань, що 
складають ресурсний фундамент бізнесу; 

б) інтелектуальним капіталом як сукупністю фірмово-специфічно-
го людського і структурного капіталів фірми; 

в) рухом знань в організації;
г) забезпеченням інтелектуальної безпеки організації.
Зазначеним складовим управління знаннями притаманні, з одного 

боку, суттєві особливості, що віддзеркалюють специфічний зміст їх 
об’єктів, з іншого боку, загальні характеристики, оскільки знання та 
інформація становлять зміст інтелектуальних ресурсів фірми. Їм влас-
тиві прямі і зворотні зв’язки, а їх комплексне здійснення спрямовано 
на реалізацію фірмою її сутності як інтелектуальної організації, що 
навчається та є інтегратором знань. Варто також підкреслити, що 
управління знаннями має витратний аспект – це управління витратами 
одержання, продукування, розповсюдження, трансформації, переда-
вання, обміну, використання, зберігання і накопичення знань в органі-
зації.

Забезпечення фірми інтелектуальними ресурсами та ефективний 
рух знань в її межах є функцією адміністраторів знань (knowledge 
administrations) – фахівців з управління знаннями. Для професійних 
адміністраторів знань управління знаннями – це професійна діяльність, 
спрямована на створення техніко-технологічних, організаційно-еконо-
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мічних, мотиваційних умов і чинників ефективного використання 
знань. 

В цілому, управління знаннями спрямовано на досягнення кінцевої 
мети їх використання фірмою – втілення (об’єктивізацію) знань у нові 
знаннємісткі продукти та послуги. 

Розглянемо детальніше зазначені складові управління знаннями.
Управління інтелектуальними трудовими ресурсами як носіями 

знань. Реалізуючи функції інтегратора знань, фірма має бути здатна за-
лучити найкращих фахівців, забезпечити їх подальше вдосконалювання 
через постійне (протягом усієї кар’єри) підвищення кваліфікації і на-
копичення практичного досвіду, а також створити їм достатні стимули 
для продовження роботи в організації, навчання та самонавчання. Зазна-
чена складова управління знаннями тісно взаємопов’язана з кадровим 
менеджментом та управлінням персоналом, але треба підкреслити, що 
цей вид управлінської діяльності має такі головні відмінності:

1) за змістом – це управління діяльністю працівників фірми як 
носіїв знань, що охоплює систему заходів щодо організації, мотивації 
та контролю їх дій із залучення, розповсюдження, накопичення та ви-
користання індивідуальних і колективних знань персоналу;

2) за предметом – це, насамперед, управління інтелектуальною 
працею фахівців на базі створення необхідних умов для реалізації їх 
творчих здібностей, інтелектуальної співпраці та обміну знаннями;

3) за принципами й інструментами – це управління, що спирається 
на культуру фірми як інтелектуальної організації, що навчається. 

Основними напрямами управління інтелектуальними трудовими 
ресурсами є:

– забезпечення фірми необхідними їй інтелектуальними трудови-
ми ресурсами;

– підвищення рівня професіоналізму працівників знань (корпора-
тивна освіта та самоосвіта);

– створення належних організаційних, економічних і психологіч-
них умов для накопичення та ефективної реалізації творчого потенці-
алу фахівців;

– мотивація праці та навчання працівників.
Фундамент формування і розвитку творчого потенціалу працівни-

ків становить корпоративна освіта. Причому чим глибше специфічність 
інтелектуального трудового ресурсу, тим складніше фірмі залучити 
його за допомогою ринку праці, тим вища роль внутрішньофірмової 
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системи професійного навчання і підвищення кваліфікації у забезпе-
ченні фірми працівниками знань. 

Творчість виступає найважливішим мотивом діяльності та навчан-
ня працівників знань, тому створення умов і стимулів реалізації їх 
інтелектуального потенціалу становить підвалини мотиваційного ме-
ханізму як складової управління трудовими ресурсами фірми. Вну-
трішньофірмова система стимулів, що формує певний рівень мотивації 
інтелектуальної діяльності працівників, включає оплату праці, різні 
форми матеріального заохочення, можливості підвищення кваліфікації 
і професійного навчання, перспективи кар’єрного росту, культуру ви-
робничого процесу і престижність зайнятості в певній фірмі та ін. 

Управління інтелектуальним капіталом фірми є відносно новим 
напрямом менеджменту, розвиток якого визначається як фундамен-
тальна основа сучасного бізнесу. «Сьогодні мало хто сумнівається 
в тому, що саме інтелектуальний капітал створює основну вартість для 
акціонерів фірми, а компетенція її менеджменту визначається якістю 
управління цими невидимими активами» [43, с. 47]. За даними В. Гнев-
ко, частка інтелектуального капіталу у сумарному показнику капіталі-
зації середньої сучасної високотехнологічної корпорації досягає 85 % 
[45]. За словами О. Кендюхова, «оскільки концепція інтелектуального 
капіталу почала формуватися порівняно недавно – наприкінці 90-х 
років XX століття, то багато прикладних аспектів його використання 
залишаються неопрацьованими. Одна із ключових проблем – це роз-
робка системи управління інтелектуальним капіталом на рівні підпри-
ємства» [46, с. 34].

Важливо розрізняти управління інтелектуальними ресурсами й ін-
телектуальним капіталом фірми. В основі розмежування зазначених 
управлінських процесів – розходження у змісті і характері руху інте-
лектуальних ресурсів і інтелектуального капіталу фірми. Що стосуєть-
ся останнього, то в центрі уваги знаходиться рух його вартості: її 
формування, оцінка, зміни (зростання або зменшення), перенесення 
вартості на вироблені продукти і послуги. Головним об’єктом внутріш-
ньофірмового управління інтелектуальним капіталом є інвестування 
в інтелектуальні ресурси, що становить фундамент для створення, 
накопичення і зростання його вартості. Важливо підкреслити, що 
у формуванні інтелектуального капіталу, особливо фірмово-специфіч-
ного людського капіталу, беруть участь не тільки фірма, а і сам її пра-
цівник, який оволодіває знаннями, і держава, що фінансує систему 



48

Частина І. Теоретичні основи нематеріальної економіки. Інтелектуальний капітал...

освіти, наукову діяльність та ін. На обґрунтовану думку С. Клімова, 
«підприємець привласнює інтелектуальний капітал як значною мірою 
суспільне благо, не вловлюючи існуючих зв’язків по лінії фінансуван-
ня відповідних видів діяльності через процеси перерозподілу суспіль-
ного продукту» [14, с. 27].

Структура інтелектуального капіталу фірми визначає основні на-
прями інвестування в її інтелектуальні ресурси і завдання управління 
знаннями. Важливо підкреслити, що незважаючи на те, що управління 
інтелектуальними трудовими ресурсами тісно взаємопов’язано з управ-
лінням фірмово-специфічним людським капіталом, їм властиві специ-
фічні завдання, напрями, підходи і результати, що виступають під-
ґрунтям їх виокремлення в самостійні блоки управління знаннями.

Інвестиції у фірмово-специфічний людський капітал повинні вклю-
чати витрати фірми, пов’язані з формуванням, використанням і розви-
тком її інтелектуальних трудових ресурсів, а саме витрати на:

– адаптацію працівників до фірмової технології;
– додаткове навчання і тренінг;
– створення внутрішньої мережі робочих і проектних команд;
– підвищення кваліфікації працівників, одержання ними нових 

знань, необхідних для виробничої та інноваційної діяльності;
– закріплення у фірмі глибоко специфічних інтелектуальних тру-

дових ресурсів.
Як пише Ш. Розен, головними компонентами інвестицій у фірмово-

специфічний людський капітал є витрати «пристосування» працівників 
до фірми й формування робочих бригад [47, с. 114]. Адаптація праців-
ників до фірмового бізнес-процесу, їх «пристосування до фірми» ви-
магають від фірми здійснення певних витрат на їх ознайомлення із 
внутрішньофірмовими нормами, правилами, культурою, елементами 
структурного капіталу, корегуванням їх професійних знань і навичок 
відповідно до специфіки бізнесу. Тому між прийомом на роботу висо-
кокваліфікованого фахівця і отриманням від нього певного ефекту існує 
деякий розрив у часі, тривалість якого залежить від результативності 
управління фірмово-специфічним людським капіталом, зокрема, від 
ефективності витрат на адаптацію працівника. При прийомі на роботу 
фахівця, який не володіє необхідним для фірми рівнем кваліфікації, 
такий розрив у часі може охоплювати доволі значний період (від де-
кількох місяців до декількох років), протягом якого фірма здійснює 
інвестиції не тільки в адаптацію працівника, а і у його додаткове на-
вчання, підвищення кваліфікації тощо. 
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Важливим напрямом управління фірмово-специфічним людським 
капіталом виступає діяльність, пов’язана із забезпеченням ефективно-
го функціонування внутрішніх мереж фірми, що вимагає інвестицій 
у створення і підвищення результативності робочих і проектних ко-
манд. Надзвичайно важливими об’єктами інвестицій сучасної фірми 
є навчання, підвищення кваліфікації, тренінг працівників, тобто кор-
поративна освіта. Звичайно, певні витрати несе і працівник, однак 
основні інвестиції здійснює фірма, що, з одного боку, підвищує її за-
інтересованість у закріпленні і збереженні фахівця, з другого – є най-
важливішим чинником, що впливає на мотивацію персоналу.

Основні види інвестицій у фірмово-специфічний людський капітал 
тісно взаємозалежні. Ефективність витрат фірми на закріплення фа-
хівців залежить від рівня і віддачі інвестицій у їх додаткове навчання. 
Необхідність витрат, пов’язаних із адаптацією і навчанням працівників, 
виникає щоразу, коли формуються команди для роботи над новими 
проектами, тобто здійснюються витрати на створення і модернізацію 
внутрішньої мережі фірми.

Основними складовими інвестицій фірми у структурний капітал 
є інвестиції: а) в організаційний капітал як систематизовану й форма-
лізовану компетентність компанії плюс системи, що підсилюють її 
творчу ефективність та організаційні можливості, спрямовані на ство-
рення продукту і вартості; б) у створення, накопичення та забезпечен-
ня ефективного використання клієнтського капіталу. 

Управління рухом знань в організації. Основними напрямами 
управління одержанням знань є: а) отримання знань із зовнішніх джерел; 
б) зовнішнє і внутрішньофірмове навчання і самоосвіта працівників 
знань; в) накопичення досвіду діяльності і г) продукування знань.

Щодо управління отриманням знань, треба підкреслити, що одним 
із основоположних їх джерел виступає корпоративна освіта (тренінги, 
семінари, підвищення кваліфікації та ін.). З одного боку, внутрішньо-
фірмове навчання є чинником мотивації творчої праці, з іншого боку – 
необхідною умовою накопичення знань, що становлять зміст фірмово-
специфічного людського капіталу фірми. Таку ж роль відіграє само-
освіта працівників, стосовно якої завданнями фірми є створення на-
лежних умов, стимулювання співробітників, визнання підвищення їх 
освітнього рівня базовим принципом корпоративної культури. Нако-
пичений працівниками фірми досвід роботи також виступає важливим 
джерелом індивідуальних і організаційних знань. 
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Управління дифузією знань передбачає такі управлінські дії, як 
створення умов для розповсюдження знань, розробка переліку знань, 
що є комерційною таємницею, встановлення певних правил доступу 
до бази знань та контроль за їх виконанням. 

Менеджмент знань забезпечує перетворення (трансформацію) 
явних знань на неявні (приховані), неявних на явні, індивідуального 
знання на колективне. Отримані з різних джерел знання необхідно 
перетворити на елементи структурного капіталу, насамперед, на орга-
нізаційні знання, які є інтелектуальною власністю фірми. Як підкрес-
лено в монографії «Стратегічні виклики XXI століття суспільству та 
економіці України»: «Нові знання набуваються в процесі навчання 
окремих осіб, навчання підрозділів і навчання організацій в цілому. 
При цьому базовим процесом є процес перетворення індивідуальних 
знань в організаційні. Саме процес створення організаційних знань 
є основою управління знаннями» [41, с. 173]. 

Перетворення знань – основа їх передачі (обміну) і використання 
у виробничому та інноваційному процесах. 

Внутрішньофірмова система управління передачею (обміном) знань 
включає: а) корпоративну освіту; б) систему внутрішньофірмового 
консультування й обміну досвідом; в) регламентацію виробничого 
процесу на засадах внутрішньофірмових норм; г) розвиток культури 
організації, що навчається, для якої обмін знаннями є фундаменталь-
ним принципом ефективної діяльності.

Внутрішньофірмовий обмін знаннями спирається на горизонталь-
ні зв’язки між учасниками виробничого процесу (працівниками, робо-
чими й проектними командами) і ієрархію, на підставі якої здійсню-
ється трансформація знань на розпорядження як особливий інструмент 
передачі знань в організації від їх джерела (власника) безпосереднім 
виконавцям дорученої роботи, тобто від керівника проекту робочій чи 
проектній командам, від керівника департаменту – керівникам про-
ектів та ін. Як влучно зауважив Харолд Демсец, «чим більший і різно-
бічний обсяг знань, необхідних для виробництва блага, або чим більше 
спеціалізовані ці знання, тим більшою повинна бути опора на право 
одних віддавати розпорядження іншим» [26, с. 259].

Фундамент горизонтального обміну знаннями у межах фірми скла-
дає її культура як інтелектуальної організації, а розпорядження, що 
базуються на внутрішньофірмовій ієрархії, є однією з форм викорис-
тання інтелектуального капіталу фірми.
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Управління використанням знань у рамках фірми спирається на 
застосування технологій, моделей, методів і прийомів діяльності, що 
забезпечують високу віддачу інтелектуальних ресурсів. У цьому на-
прямі метою менеджменту знань є реалізація творчого потенціалу 
працівників, забезпечення необхідного рівня віддачі людського і струк-
турного капіталу, підвищення аллокаційної ефективності фірми, оскіль-
ки знання є її найважливішим ресурсом.

Змістом управління зберіганням і накопиченням знань виступають 
формування, підтримка й розвиток бази даних фірми – своєрідного 
внутрішньофірмового банку знань.

Захист знаннєвих ресурсів як складова менеджменту знань. 
Одним із головних завдань усіх складових управління знаннями є за-
безпечення інтелектуальної безпеки. На нашу думку, заходи щодо 
подолання загроз ефективній реалізації функції фірми як інтегратора 
знань повинні бути невід’ємним елементом управління інтелектуаль-
ними трудовими ресурсами, інтелектуальним капіталом, рухом знань 
в організації (рис. 1.12).
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Рис. 1.12. Головні підсистеми управління знаннями в інноваційній фірмі

Менеджмент знань є важливим чинником захисту інтересів госпо-
дарюючих суб’єктів щодо їх забезпечення інформаційними й інтелек-
туальними ресурсами. 

Інтелектуальна безпека фірми – це захищеність її знаннєвих ресур-
сів та їх носіїв. Складовими інтелектуальної безпеки є:

1) безпека інтелектуальних трудових ресурсів як носіїв знань – це 
такий стан їх захищеності, що забезпечує ефективну реалізацію інди-
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відуальних і колективних знань, запобігає втратам знаннєвих ресурсів 
внаслідок опортуністичної поведінки працівників;

2) безпека нематеріальних активів як об’єктів права інтелектуаль-
ної власності фірми. Це стан їх захищеності від зовнішніх та внутріш-
ніх загроз, пов’язаних з можливістю їх втрати, несанкціонованого 
копіювання, використання конкурентами, плагіату та ін.;

3) безпека інтелектуального капіталу як стан захищеності інвес-
тицій фірми у знаннєві ресурси. Безпека інтелектуального капіталу 
є однією з форм інвестиційної безпеки фірми. Захист інтелектуально-
го капіталу – це сукупність заходів щодо його збереження та ефектив-
ної реалізації;

4) безпека руху знань в організації, що охоплює створення, залу-
чення, оволодіння знаннями, перетворення, дифузію, обмін, збережен-
ня, використання знань як їх втілення у юридичних послугах фірми; 

5) інформаційна безпека, складовими якої є: а) інформаційне за-
безпечення виробничого процесу; б) безпека інформації, тобто її за-
хищеність від несанкціонованого розголошення, витоку, модифікації, 
знищення; в) кібербезпека – захищеність інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ). Загрозою інтелектуальній безпеці є кіберзлочин-
ність як використання новітніх ІКТ, спрямоване проти конфіденцій-
ності, цілісності і доступності комп’ютерних систем, мереж 
і комп’ютерних даних, а також зловживання ними. 

Таким чином, управління знаннями як функція інституціональ-
них інтеграторів знань – це управління інтеграцією знань, що охоп-
лює її технічне забезпечення і технологію, економіку, організацію, 
мотивацію, захист від інтернальних і екстернальних загроз. Це комп-
лексний управлінський процес, спрямований на створення техніко-
технологічних, організаційно-економічних, мотиваційних умов і чин-
ників ефективного здійснення інтеграції знань, накопичення і реаліза-
ції потенціалу носіїв знань.

1.5. Вплив глобалізації на формування 
нематеріальної економіки

Крім прискорення постіндустріального, інформаційного розвитку 
формування нематеріальної економіки пов’язують із глобалізацією 
економічних та соціальних інститутів. Під впливом міжнародного 
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науково-технічного співробітництва, лібералізації міжнародного руху 
капіталів і міграції робочої сили, відтоку мізків від застарілих до пе-
редових економік, частка в них людського капіталу (в загальному об-
сязі капіталу) прогресивно зростає. Якщо подібне зростання дорівню-
вало у XVIII ст. 10 %, у XIX ст. – 33 %, у другій половині XX ст. – до 
57 %, то у теперішній час – майже 70 %. Глобалізаційні й інтеграційні 
чинники активно впливають на посилення гуманізації та соціалізації 
економіки і суспільства у світі загалом. За оцінюваннями Світового 
банку, фізичний капітал у сучасній світовій економіці формує 16 % 
загального обсягу національного багатства, природний – 20 %, а люд-
ський – 64 % [48, с. 318].

У нематеріальній економіці традиційні чинники виробництва від-
ступають на другий план. У постіндустріальних країнах спостеріга-
ється випереджальне зростання обсягу інвестицій в галузі освіти 
і науки порівняно з інвестиціями в основні фонди. Держава не стільки 
посилює свій прес на економіку, скільки розширює і поліпшує зміст 
соціально спрямованих функцій, унаслідок чого бюджетні витрати на 
їх виконання у 3–4 рази перевищують витрати на виконання традицій-
них функцій. У багатьох розвинених країнах уже створено національ-
ні інноваційні системи, наразі таке завдання стоїть перед Україною. 
Економіка знань має перетворитися на національну ідею, яка об’єднає 
усіх громадян країни з метою сталого економічного зростання, гідно-
го позиціонування на світовій арені, дійсного забезпечення сучасних 
стандартів добробуту населення. 

В останні десятиріччя дослідники визначили глобальну тенденцію 
до поступової трансформації постіндустріальних економік у високо-
технологічні економічні системи, в яких ключовими факторами роз-
витку є інформаційні і наукові послуги. Ця тенденція зумовлює зміни 
у структурі капіталу й характері трудових відносин у сфері послуг. 
У XXI ст. найбільш виразно вона простежується у формуванні нової 
системи міжнародного поділу праці, за якої у розвинених країнах кон-
центруються вже не просто різноманітні галузі сфери послуг (що було 
характерно для другої половини XX ст.), а її найпередовіші сектори – 
наука, освіта, інформаційні послуги, охорона здоров’я [3, с. 49]. Ця 
тенденція збереглася навіть в умовах світової фінансово-економічної 
кризи 2008–2009 рр. 

Розширення сфери застосування елементів нематеріальної еконо-
міки відбувається у тісному зв’язку з розвитком процесів комп’ю-
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теризації та інформатизації різних галузей виробничої і невиробничої 
сфери. Фахівці зазначають, що завдяки застосуванню інформаційно-
комп’ютерних технологій поступово зникають межі між окремими 
галузями і сферами людської діяльності. Нові види Інтернет-послуг 
динамічно увійшли в усі сфери бізнесу, торгівлі, фінансів, дистанцій-
ної освіти, державного управління, ЗМІ. Від впровадження інформа-
ційних технологій істотно виграли такі галузі послуг, як логістика, 
туризм, банківська сфера. Такі технології прискорюють глобальний 
обмін ідеями, а також створюють сприятливі умови для динамічного 
розвитку нових галузей науки [3, с. 50].

Ще однією новою тенденцією є зростання міжнародної торгівлі 
різними видами послуг. В експорті США торгівля послугами займає 
30 %, а частка США в світовому експорті послуг складає 20 % (пере-
важно транспортні, фінансові, комп’ютерні, інформаційні, бізнес-по-
слуги). Загальний обсяг експорту послуг з країн ЄС становить близько 
40 % світового експорту послуг. Це здебільшого транспортні, фінансо-
ві, страхові, туристичні послуги [3, с. 50]. Щорічно на третину зростає 
торгівля комп’ютерними, інформаційними, бухгалтерськими, інженер-
ними, освітніми та науковими послугами. І в загальній структурі світо-
вої торгівлі експорт послуг зростає випереджаючими темпами (на-
самперед, високотехнологічних і наукомістких їх категорій). У США 
з 1995 по 2005 р. обсяг таких видів послуг в експорті зріс на 143 %, тоді 
як інших категорій – тільки на 44 % [3, с. 51].

Ці показники втілюються в реальні здобутки. Так, наприклад, США 
залишаються одним із світових промислових лідерів і в той же час 
утверджуються у ролі постачальника сучасних послуг у міжнародному 
поділі праці. Причому високоефективна сфера послуг не замінює галу-
зі матеріального виробництва, а ефективно доповнює їх, і таким чином 
підвищує конкурентоспроможність країни на міжнародних ринках.

Зазначені глобальні тенденції не оминули й Україну. У структурі 
зовнішньої торгівлі наукомісткі послуги складають 35 % (7 млрд дол.) 
від загального обсягу торгівлі послугами, у тому числі 30 % – у сукуп-
ному експорті послуг і 50 % – в імпорті. На світовому ринку Україна 
виступає нетто-експортером високотехнологічних послуг і має понад 
1 млрд дол. додатного сальдо платіжного балансу. Значний внутрішній 
попит на високотехнологічні послуги забезпечує реалізацію більшої 
їх частини на ринку країни, і тому вартісний обсяг їх експорту є від-
носно невеликим – 0,3 % ВВП [3, с. 54].
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Структура цього виду експорту представлена переважно ринкови-
ми послугами (56 %). Значно менша частка високотехнологічних послуг 
вищого рівня наукомісткості – 28 %. Суттєво зменшується в останні 
роки частка фінансових послуг (з 18 % у 2008 р. до 10 % у 2011 р.). 
Слабо представлені інші наукомісткі послуги (до 6 %), хоча в Україні 
є значний потенціал для розширення подібних послуг у сферах НДДКР, 
освіти, медицини, лікувально-курортної інфраструктури, культурно-
спортивної рекреації тощо. В українському імпорті високотехнологіч-
них послуг переважне місце займають два їх види – ринкові (41 %) та 
фінансові (36 %) [3, с. 54–55].

Зростання обсягів світової торгівлі науково-технічними послугами 
в умовах глобалізації сприяє розширенню міжнародного науково-тех-
нічного співробітництва (МНТС) організацій і підприємств, розташо-
ваних у різних країнах. Утворюються і зміцнюються сучасні напрями 
МНТС: 

– створення координаційних міжнародних програм, спільних на-
уково-технічних досліджень;

– міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними докумен-
тами, патентами, ліцензіями;

– міжнародний інжиніринг;
– співробітництво у підготуванні наукових та інженерно-технічних 

кадрів;
– проведення міжнародних науково-технічних конференцій, сим-

позіумів;
– створення та функціонування міжнародних науково-дослідних 

інститутів, організацій;
– розробка науково-технічних прогнозів.
Основними формами науково-технічного співробітництва є: коор-

динація наукових і технічних досліджень; спільне проведення дослі-
джень; кооперація робіт у галузі наукових і технічних досліджень.

Окреслені тенденції ґрунтуються на одній спільній основі, що 
характеризує стан економіки, – підвищення рівня її наукомісткості. 
У цьому плані зростають витрати на НДДКР, удосконалюються їх 
структура та кадрове забезпечення, підвищується ступінь комп’ю-
теризації та інформатизації наукової діяльності. Як свідчать досліджен-
ня компанії Battelle, світові валові витрати на НДДКР протягом 2012–
2013 рр. зросли на 2,7 % (з 1517 млрд дол. за ПКС до 1558 млрд дол.), 
а у 2014 р. передбачається їх зростання порівняно з 2013 р. ще на 3,9 % 
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(до 1618 млрд дол.). Порівняно з докризовим 2007 р. вони піднялися 
в 2013 р. на 38,6 % [49].

Світовими лідерами за обсягом витрат на НДДКР є США, Китай 
та Японія. Їх сукупна питома вага у відповідному світовому показнику 
становить близько 56 %. Найвищими темпами протягом останніх років 
зростали інвестиції у цю сферу в Китаї. За 2000–2013 рр. темп їх зрос-
тання складав 147,5 %, тоді як у США – 127,5 %, Японії – 113,6 % [49].

Щодо українських валових інвестицій в інноваційну сферу (близь-
ко 3 млрд дол.), то вони за показником 2013 р. в 150 разів менше, ніж 
у США [509, с. 12]. Як наслідок, Україна невпинно втрачає свій інно-
ваційний і науковий потенціал. В розрахунку на 10 тис. чол. економіч-
но активного населення чисельність дослідників в Україні протягом 
2005–2011 рр. зменшилася у 1,2 разу. За матеріалами Держстату Укра-
їни, на противагу світовій тенденції в країні кількість установ, що 
здійснювали науково-технічну діяльність, протягом 2005–2012 рр. 
постійно скорочувалася. В 2005 р. їх було 1510, а у 2012 – 1208 [50, 
с. 12]. Обсяг державного фінансування науково-технологічної сфери 
діяльності у 2011 р. становив 9,6 млрд грн, або 0,81 % ВВП (у 1990 р. 
цей показник становив 3,11 % ВВП, у 2006 р. – 1,07 % ВВП). Крім того, 
існує суттєвий розрив між темпами витрат на освіту, етапом продуку-
вання знань та їх використанням в економіці у зв’язку з уповільненням 
та недостатнім фінансуванням усіх стадій накопичення та використан-
ня знань в економіці. Так, законодавством України встановлено не 
менше 10 % ВВП витрат на освіту (фактично – 4–5,6 %); на НДДКР – 
1,7 % ВВП (фактично – 1,2 %). На інноваційну діяльність за досвідом 
зарубіжних країн вони мають бути в 10 і більше разів вище, ніж на 
НДДКР, а фактичне співвідношення витрат між цими стадіями досягає 
лише 1:1,15. Зокрема, хронічним є недофінансування як освітньої, так 
і науково-технічної сфери економіки [51, с. 8–9]. Усе це суттєво усклад-
нює перехід української економіки до інноваційної моделі розвитку. 
Мало того, звертаючи увагу на глобалізаційні тенденції і враховуючи 
взаємозв’язок між науковими дослідженнями і розробками з економіч-
ним зростанням, вчені вважають відношення до науки в українській 
державі цілком неадекватним. Адже за міжнародними оцінками одне 
робоче місце в сфері НДДКР забезпечує функціонування понад двох 
робочих місць в інших сферах економіки. Зокрема, за оцінками Battelle, 
в 2014 р. валові витрати на наукові дослідження і розробки розміром 
465 млрд дол. забезпечать у США 2,7 млн робочих місць у сфері 
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НДДКР і додатково підтримають функціонування в інших секторах 
понад 6 млн робочих місць [49].

Глобалізаційні процеси зумовлюють кардинальні зміни в рушійних 
силах економіки, під впливом яких значній трансформації піддаються 
форми, види зайнятості, а також зміст і характер праці:

− розвиваються нетрадиційні форми зайнятості та організації пра-
ці – дистанційна зайнятість, підрядна, позичальна праця тощо;

− змінюється загальна структура зайнятості (зменшується частка 
працівників, що виробляють масові матеріальні блага; натомість збіль-
шується частка зайнятих наданням інформаційних, консультативних, 
інтелектуальних, інноваційних послуг);

− відбувається зрушення у професійній структурі персоналу – зрос-
тає частка працівників, що мають нові, знаннє- та інтелектонасичені 
професії. Формується нова ознака нематеріальної економіки: утворен-
ня еліти – «золотих комірців», до яких відносять юристів, лікарів, 
аналітиків, консультантів, фінансистів, інженерів, комп’ютерних про-
грамістів, професорів ВНЗ та ін. Вони утворюють домінуючий вид 
зайнятих, замінюючи «синіх» і «білих комірців», про що свідчить їх 
зростаюча частка у складі зайнятих;

− змінюється зміст праці. Зменшується частка стандартних, масо-
вих, стереотипних операцій. Підвищується роль інноваційної, творчої 
праці;

− зростає значущість фізичного і психічного здоров’я персоналу, 
його соціально-психологічних, морально-етичних якостей;

− здійснюється індивідуалізація економічно активної людини. В со-
ціально-трудовій сфері спостерігається своєрідне просування по спіра-
лі – від універсального працівника до вузькоспеціалізованого і далі до 
працівника, який володіє знаннями, компетенціями в суміжних галузях;

− змінюються складові управління персоналом (підбір, організація, 
мотивація, оцінка, контроль діяльності тощо) [52, с. 12].

У той же час формування елементів нематеріальної економіки під 
впливом глобалізаційних процесів породжує нові виклики і супереч-
ності, серед яких такі як надлишковість інформації для людини, збіль-
шення невизначеності, непевності та ризику, необхідність швидкого 
прийняття рішень у режимі on-line; продукування криз; засміченість 
каналів інформації матеріалами, зміст яких не регулюється; зростання 
комп’ютерної злочинності та її перетворення на один із найбільш по-
ширених видів міжнародної злочинності та інші.
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Окремо треба виділити значний розрив між традиційними й інфор-
маційними секторами економіки, який збільшується й надалі. Такий 
феномен уже визнає світова громадськість. Це випливає з того, що 
економіка умовно поділена на дві частини: стару, де зростання про-
дуктивності і прибутковості залишилося на стабільному рівні, і нову – 
де воно становить іноді 10 % на місяць. Під час попередніх техноло-
гічних революцій такої розбіжності не було. Спеціальне дослідження 
з цього приводу зробила американська аудиторсько-консалтингова 
компанія McKinsey. Вона дійшла висновку, що в економічній структу-
рі розвиваються дві протилежні тенденції: питомі витрати на нову 
економіку зростають, але водночас із цим питома додана вартість її 
знижується. Інакше кажучи, обсяги виробництва в інформаційних 
технологіях, і, відповідно, витрати на них зростають, а можливості 
галузей, що їх виробляють, зменшуються. З аналізу динамічного між-
галузевого балансу економіки США, проведеного у цьому досліджен-
ні, випливала кількісна оцінка диспропорції, що викликана невідпо-
відністю потоків нової економіки на її вході та виході. Так, швидкість 
зростання інвестицій в нову економіку перевищує темп росту її частки 
у ВВП у 1,5 разу. Ці диспропорції викликають структурну перебудову 
американської економіки, що може призводити до тимчасового спаду 
ВВП.

Різноманітність моделей розвитку нематеріальної економіки свід-
чить про те, що її послуги мають стати загальними вже найближчим 
часом. Ця тенденція відіграє важливу роль під час визначення її май-
бутніх потенційних доходів. Однією з її основних складових є марке-
тингові технології на основі Інтернету, у разі впровадження яких ре-
ально забезпечується зростання доходів. Характерною рисою цих Ін-
тернет-технологій є те, що їх впровадження потребує значних поперед-
ніх інвестицій, а окуповуються вони лише великим обсягом проектів. 
При цьому зростання прибутків залежить від кількості продажів через 
експоненту – тобто після досягнення масштабів окупності навіть не-
велике зростання продажів приводить до значного збільшення при-
бутку. У класичній промисловій економіці зростання обсягів продажів 
теж спричиняє, за рахунок зменшення витрат, зростання прибутку. 
Однак величину цього зростання навіть віддалено не можна порівняти 
із параметрами нематеріальної економіки.

Специфікою сучасного світового економічного розвитку є доміну-
вання фондового ринку, тому продукція нематеріальної економіки 
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знаходить своїх споживачів переважно у фінансовому секторі. Могут-
ній симбіоз фінансових та інформаційних технологій вивів ситуацію 
на новий рівень і прагне доходів, що створює матеріальна сфера. 
Зростання капіталізації суб’єктів нематеріальної економіки призвело 
до того, що деякі з них за своєю віртуальною вартістю перевищили 
таких гігантів старої економіки, як «Дженерал Моторз». При цьому 
реального прибутку немає, він побудований на потенційних маркетин-
гових розрахунках, що передбачають стійке зростання протягом деся-
тиліть. Тому будь-яке істотне уповільнення темпів зростання фондо-
вого ринку може спричинити великомасштабну кризу, яка й триває 
останніми роками.

Глобалізація породжує не менш складні соціальні проблеми, 
пов’язані з розвитком і розширенням нематеріальної економіки. По-
чинаючи з 70-х рр. XX ст. експансія інформаційної економіки викли-
кала вибухове підвищення попиту на тих робітників, котрі, володіючи 
розвинутим інтелектом та достатньою освітою, були здатні трансфор-
мувати отриману інформацію у нові знання і використовувати їх у ви-
робничому процесі. Більш того, з розвитком високотехнологічних 
секторів економіки виникли нові можливості для автономної діяльнос-
ті, для людини відкрилася перспектива виробництва готового інфор-
маційного продукту і його реалізації на ринку. Вперше з початку про-
мислових революцій це зумовило реальну загрозу суто капіталістичній 
організації виробництва. В сучасній соціології все більше домінує 
позиція, згідно з якою працівники інтелектуальної сфери утворюють 
домінуючий клас нового суспільства [53, с. 16]. Стає очевидним, що 
майнова поляризація у постіндустріальному суспільстві відбувається 
саме за цією ознакою, причому представники «класу інтелектуалів» 
привласнюють все більшу частку національного багатства, керуючись 
значною мірою надутилітарними мотивами, тоді як представники ін-
ших верств не можуть забезпечити собі гідного існування і не прагнуть 
ні до чого, окрім як до підвищення рівня життя. Соціальне протиріччя, 
що виникає в цьому зв’язку, на думку вчених, може стати значно го-
стрішим та непередбаченим, ніж традиційний класовий конфлікт ін-
дустріальної епохи [53, с. 17]. 

Усі ці трансформації привели до радикальних змін сучасної корпо-
рації, яка відігравала роль найважливішої господарської ланки інду-
стріального суспільства. Традиційну компанію, що активно виступала 
інструментом класового панування і була організована відповідно до 
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суворої ієрархії, змінила, як показав у своїх працях А. Тоффлер, спо-
чатку так звана адаптивна, яка пристосувалася до стрімко мінливих 
потреб і базувалася на гнучких причинах організації, а згодом і креа-
тивна корпорація, яка передбачає не стільки підпорядкування персо-
нала керівництву, скільки їх співробітництво, і відображає в собі 
творчий, споруджуючий потенціал її засновника і лідера. Креативні 
корпорації зробили структуру суспільного виробництва більш рухо-
мою, і з їх появою стало можливим стверджувати, що прагнення лю-
дини до максимальної самореалізації є основним джерелом прогресу 
майбутньої епохи і вже сьогодні виявляється в кожній сфері соціаль-
ного буття.

Таким чином, набуття людиною все нових ступенів свободи означає 
зниження ролі традиційних соціальних закономірностей і усталених 
форм політичного життя. Тому фахівці стверджують, що найбільш 
небезпечним викликом XXI ст. може стати проблема меж цієї свободи. 
Їх безконтрольне поширення здатне призвести до безпрецедентної 
майнової нерівності і меритократичної поляризації суспільства, на-
багато жорстокішої за класову, оскільки якості, що дозволяють люди-
ні увійти в «клас інтелектуалів», не можуть бути дані як привілеї, 
а формуються протягом десятиліть її свідомого життя. Спроби ж об-
меження свободи, напроти, не тільки викличуть жорстоку відсіч з боку 
креативних сил, а й можуть суттєво загальмувати суспільний прогрес.

У своїх наукових дослідженнях відомий економіст і соціолог 
Д. Белл зазначає, що постіндустріальний соціум формується там і тоді, 
де і коли прогрес суспільства перестає бути пов’язаним з епізодични-
ми досягненнями експериментальної науки і базується на розвиненому 
теоретичному знанні [2, с. 25]. В умовах, коли інформація і знання 
становляться безпосередньою продуктивною силою, виникає моно-
польний ресурс, що характеризується абсолютно новими якостями, 
з якими ніколи раніше не стикалося суспільне виробництво. 

З одного боку, саме засвоєння людиною знань та інформації ото-
тожнюється певною мірою з виробництвом нового знання; в той же 
час передача його іншим людям не зменшує кількість цього ресурсу. 
Таким чином, він виявляється практично невичерпним. Його вироб-
ництво і використання змінюють характер цілей і завдань, що стоять 
перед людиною, формують нову мотиваційну парадигму і, відповідно, 
стають основою становлення в суспільстві нових соціальних груп, що 
мають основні ознаки класів.
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З іншого боку, доступ до цього специфічного ресурсу залишається 
обмеженим, оскільки знання вирізняється своєю рідкістю і невідтво-
рюваністю, а витрати, необхідні для їх створення, не пропорційні ре-
зультатам, що отримуються. Тому цінність знання визначається зако-
нами цін монопольних благ, а його творці опиняються у виключному 
положенні відносно інших. У цьому контексті особливо заслуговує на 
увагу той факт, що окремі індивіди, соціальні групи і цілі нації, які 
користуються сьогодні всіма перевагами технологічного прогресу, роз-
поряджаються багатством, яке вони не привласнили завдяки експлуа-
тації інших класів, народів, країн, а створили самі своєю творчою ді-
яльністю через ринковий обмін.

Соціальні світові тенденції останніх десятиріч свідчать, що сус-
пільство, яке культивує свободу наукового пошуку і ефективно вико-
ристовує результати технологічного прогресу, яке ставить перед собою 
постматеріальні цілі і створює нові мотиви діяльності, веде до наро-
щування майнової нерівності в масштабах, яких ще не знала історія. 
Такий парадокс пояснюється логікою розвитку соціальних систем, 
а природа такої нерівності і причини її поглиблення криються у від-
мінностях людей за рівнем їх здібностей і таланту, і, відповідно, за 
можливостями досягнення успіхів у сферах, заснованих на засвоєнні 
і використанні нових знань. 

Таким чином, домінування принципів свободи не може забезпечи-
ти соціально економічної нерівності, хоча така нерівність цілком може 
бути визнана справедливою навіть з позицій етики. Саме це, на думку 
вчених, є одним із найбільш характерних і протирічливих результатів 
нестримного прогресу науки і технологій [53, с. 30–31].

Нині інтелектуальна еліта стрімко стає новим домінуючим класом 
постіндустріального суспільства. Лише кожний п’ятнадцятий з тих, 
хто входить в 1 % найбільш заможних американців, отримує свої до-
ходи у вигляді прибутку на вкладений капітал, тоді як більше полови-
ни представників даної групи працюють на адміністративних постах 
у великих компаніях, майже третина представлена практикуючими 
юристами і лікарями, а решта – люди творчих професій, включаючи 
професорів і викладачів. Четверо із кожних п’яти проживаючих сьо-
годні в США мільйонерів не примножили успадковані ними активи, 
а заробили свої статки практично з нуля [54].

Наслідки нової соціальної поляризації ще більш яскраво просте-
жуються і в світовому масштабі. Технологічні інновації, що складають 
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основу національного багатства постіндустріальних країн, сьогодні не 
можуть бути ефективно відтворені, а інколи навіть і використані в рам-
ках індустріальних, а тим більше аграрних суспільств. Між тим по-
треба в них всюди залишається вкрай високою, бо тільки на такій 
основі можливий в сучасних умовах будь-який поступальний розвиток. 
У цьому коріниться найважливіша з причин зростаючої прірви між 
розвинутими країнами Заходу і рештою країн світу.

Поява і розвиток нематеріальної економіки під впливом глобаліза-
ції висувають ряд теоретичних проблем економічної теорії, зумовлених 
особливостями інформаційних продуктів і технологій. Вчені ставлять 
під сумнів постулат нормативного індивідуалізму, згідно з яким будь-
які потреби соціуму зводяться до переваг окремих індивідів. У зв’язку 
з цим суттєво змінюється зміст категорії «інтерес суспільства». Крім 
того, домінуючі в нематеріальній економіці продукти, проявляючи 
властивості суспільних благ, не узгоджуються із загальноекономічним 
принципом обмеженості ресурсів, а включення в економічний аналіз 
«необмежених» ресурсів створює труднощі в застосуванні інструмен-
тарію, що спирається на теорію граничної корисності, зокрема, у ви-
рішенні звичайного ринкового завдання визначення цін та обсягу 
продукції.

Окремо постає проблема оцінки інтелектуального капіталу. Як 
відомо, результати творчої праці належать до благ, що мають соціаль-
ну корисність, але наявність цієї соціальної компоненти не дістає на-
лежного відбиття у стандартних вартісних вимірниках продуктів твор-
чої праці. 

Глобалізаційні чинники через інтеграційні процеси активно впли-
вають на посилення гуманізації та соціалізації економіки і суспільства. 
В економіках західних країн, які найуспішніше просуваються в на-
прямах нематеріальної економіки, за останню чверть століття істотно 
змінилася система державних пріоритетів. На перше місце висувають-
ся цільові завдання, пов’язані із охороною здоров’я нації, збільшенням 
активної тривалості життя, розвитком науки, підвищенням рівня осві-
ти, рівня і якості життя населення. 

Таким чином, розглядаючи формування нематеріальної економіки 
в умовах глобалізації, дослідники виділяють насамперед такі її харак-
терні риси:

− своїм становленням нематеріальна економіка зобов’язана появі 
нових продуктивних сил, які докорінно змінили матеріально-технічну 
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базу виробництва, додавши до неї автоматизацію, інформаційний ре-
сурс і комп’ютеризацію зі світовою системою Інтернет. Останній 
фактор сприяв появі загальних продуктивних сил, що створюються 
і використовуються тільки колективно. Якщо в індустріальній еконо-
міці пріоритет був у машин, і при цьому виникала проблема відчужен-
ня людини від результатів її праці, то в нематеріальній економіці ви-
сокоінтелектуальна розумова праця повернула людину на чільні по-
зиції у відношенні до засобів праці та зняла тим самим проблему 
відчуження [55, с. 60];

− використання інформаційних технологій у всіх сферах економі-
ки і комп’ютерних мереж Інтернету є базою для створення сітьових 
підприємств і сітьового інтелекту. Інформаційні та сітьові технології 
сьогодні визначають новий технологічний спосіб виробництва;

− зміни у характері праці зумовлюють виникнення нових форм 
організаційно-економічних відносин. Зміні характеру праці сприяють 
також децентралізація і деурбанізація виробництва;

− в умовах нематеріальної економіки сама праця перестає бути 
економічним примусом, а суспільна організація виробництва зазнає 
значних змін;

− у нематеріальній економіці відбуваються структурні зміни на 
мікро- і макрорівнях системи господарювання, а також глобалізація 
бізнесу;

− глобалізаційні чинники через інтеграційні процеси активно 
впливають на посилення гуманізації та соціалізації суспільства.
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Розділ 2
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ СУСПІЛЬСТВА

2.1. Інтелектуальний та інформаційний 
продукт: загальне та особливе. 
Інтелектуальні та інформаційні 
ресурси суспільства

Діяльність з виробництва, обробки та розповсюдження інформації 
спирається на нематеріальні ресурси (знання й інформацію) і продукує 
нематеріальні продукти і послуги – інформаційні й інтелектуальні.

Інформаційний продукт – результат інтелектуальної, творчої ді-
яльності людини, певний набір знаків і символів, що може бути пере-
даний іншій особі за допомогою матеріальних носіїв, засобів зв’язку 
і телекомунікацій.

Інформація є об’єктом купівлі-продажу як на товарному ринку, 
так і на ринку ресурсів. Проте розглядати її як товар можна лише 
з певними застереженнями, оскільки інформаційні блага, з одного 
боку, є невичерпними, що зумовлено значними обсягами інформації 
та можливостями її копіювання і тиражування у зростаючих масш-
табах; а з другого – обмеженими – через унікальність процесу їх 
створення з використанням дійсно рідкого ресурсу – інтелектуальної 
праці автора. 

Рідкість – властивість ринкових благ, завдяки якій вони включа-
ються до системи економічних відносин, не притаманна інформації, 
якщо її розповсюдження і використання не стримуються високими 
трансакційними витратами або спеціальними заходами. Адже інфор-
мація не знищується, а, навпаки, самозбільшується у процесі обміну 
і споживання, легко тиражується. Передаючи знання або інформацію, 
володар цих знань їх не втрачає. Водночас, як слушно зауважує С. Клі-
мов, невичерпність знання є вельми відносною, адже поважному пере-
ліку науково-технічних досягнень можна протиставити не менш знач-
ний перелік невирішених проблем (наприклад, у галузі екології, меди-
цини та ін.). «Крім того, накопичення знань сприяє поглибленню 
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спеціалізації, яка підвищує ймовірність дефіциту окремих знань або 
їх носіїв. Навіть і тоді, коли немає ніяких штучних обмежень для до-
ступу до знань, велика кількість знань настільки ускладнює пошук, що 
виникає свого роду дефіцит від розмаїття» [1, с. 62]. Отже, загальне 
різноманіття знань та інформації не виключає їх дефіциту як конкрет-
ного економічного блага у певному місці та у певний час. 

Знання та інформація можуть існувати у формі як приватного (рин-
кового), так і суспільного блага. Як приватне благо вони є товарами, 
мають ціну, що визначається дохідністю їх використання, можуть бути 
об’єктом приватної власності. Набуття знанням цих характеристик 
пов’язано з можливостями його комерціалізації, здатності приносити 
додатковий дохід. Тому приватним благом може бути лише кодифіко-
ване та об’єктивоване знання (програмний продукт, промисловий 
зразок, наукова розробка, технічне рішення тощо), отримання якого 
пов’язано зі штучним обмеженням доступу за допомогою ліцензій, 
паролів, ключів, електронного підпису на основі монопольної при-
ватної власності на інформацію.

Разом із тим, інформація та знання (насамперед, необ’єктивоване) 
мають властивості суспільного блага: невиключеність (доступ до да-
ного блага або принципово не може бути обмеженим, або таке обме-
ження потребуватиме надмірних витрат) та неконкурентність у спо-
живанні (багато людей можуть мати одну й ту саму інформацію одно-
часно, і при цьому факт наявності інформації у однієї особи не зменшує 
ступінь володіння інформацією для інших осіб). Як зазначив Т. Стюарт, 
«придбання мною певного обсягу знань аж ніяк не зменшує вашу 
здатність придбати стільки ж, чого не можна сказати, наприклад, про 
порцію морозива або місце в автобусі» [2, c. 389]. 

Можна цілком погодитися з І. Стрілець, яка доводить, що інформа-
ції також притаманні властивості мережевих благ: суттєва економія на 
масштабі виробництва, мережеві зовнішні ефекти, ефекти пастки [3, 
с. 12]. Виробництво інформації відрізняється високими постійними 
і низькими змінними витратами, тобто достатньо коштовно створити 
первинний продукт, але відносно дешево його відтворювати у зроста-
ючому обсязі (приклад – написання книги і наступна передача про-
дукту електронним шляхом за допомогою PDF-файла). Тому виникають 
значні можливості для експлуатації ефекту масштабу, який може 
проявлятися не тільки у традиційному розумінні (з боку пропозиції), 
але й з боку попиту. Тому право власності на інформацію не лише не 
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виключає можливості її максимального поширення, а й передбачає 
останнє як джерело зростання доходу власника. Виникають мережеві 
зовнішні ефекти, коли корисність блага зростає зі збільшенням числа 
користувачів, що значно модифікує криву попиту. 

Ефекти пастки (ефекти переміщення витрат однієї галузі в іншу, 
що пов’язано з технологічною взаємозалежністю галузей) зумовлюють, 
на думку американських економістів К. Шапіро та Х. Веріана [4], такі 
обставини: 1) існуючі контракти та угоди, розірвання яких пов’язано 
з додатковими витратами; 2) навчання (іноді споживачу буває складно 
перевчитися для роботи з іншим інформаційним продуктом, наприклад, 
при зміні операційної системи з Windows на Linux); 3) конверсія ін-
формації (програмне забезпечення генерує файли, що зберігаються 
у певному цифровому форматі, і перехід потребує конверсії); 4) ви-
трати підключення до нової мережі; 5) витрати втрати лояльності 
(перехід на нові блага може позбавити споживача системи знижок 
і преференцій).

Таким чином, властивості інформаційного продукту свідчать про 
його певну двоїстість, що знаходить прояв у його нетоварному змісті 
і товарній формі, поширеності та рідкісності, невичерпності та скін-
ченності. За словами В. Іноземцева, «…тут суперечливо поєднується 
справжня безмежність з рідкістю вищого рівня, об’єктивний характер 
з безпрецедентним суб’єктивізмом, невідтворюваність з тиражованіс-
тю; неекономічна мотивація відкриття знань викликає очевидні і цілком 
економічні за своєю суттю наслідки» [5, с. 320]. 

Слід зазначити, що терміни «інформаційний продукт» і «інтелек-
туальний продукт» не є тотожними. З одного боку, вони мають спільні 
характеристики [6, с. 10]: а) інформаційна складова змісту; б) знеці-
нювання у часі; в) залежність між одержанням певних вигод від їх 
використання і інтелектуальними можливостями споживача засвоїти 
отримані знання та інформацію; г) залежність їх цінності від можли-
востей та результатів використання на практиці. 

Розбіжності у змісті цих продуктів зумовлені взаємозв’язками 
і особ ливостями їх основних компонентів: для інформаційного про-
дукту це інформація як фактор виробництва, передавання якої не 
пов’язано з передаванням знання; для інтелектуального – знання як 
результат переробки інформації, що передається разом із знаннями. 
Інтелектуальному продукту не притаманні такі ознаки інформаційно-
го продукту, як можливість практично необмеженого тиражування, 
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зростання вартості залежно від кількості користувачів [6, с. 10]. На 
думку В. Білоцерківець і М. Ясевої, «інформаційний продукт є резуль-
татом матеріальної сфери суспільного виробництва, зокрема, масово-
го. Виробництво у матеріальній сфері є процесом безпосереднього 
втілення сутнісних людських сил у результатах праці, на відміну від 
нематеріальної сфери, створінням якої виступає інтелектуальний про-
дукт. Нематеріальна сфера виробництва характеризується перетворен-
ням процесу та результату діяльності у сутнісні сили людини. Це 
означає, що інтелектуальні продукти «створюють» людину, сприяють 
її саморозвитку і самовдосконаленню шляхом опанування знань, їх 
використання для продукування нових знань і т. п.» [7, с. 261].

Отже, «інтелектуальний продукт – результати розумової, духовної 
і творчої діяльності, втілені у відкриттях, винаходах, патентах, науко-
вих звітах і доповідях, проектах, раціоналізаторських пропозиціях, 
добутках літератури, мистецтва, музики та ін.» [8, с. 672]. В. Базилевич 
та В. Ільїн підкреслюють, що «товари і послуги, які створюються на 
основі кодифікованого знання, є унікальними, водночас можливість їх 
безмежного тиражування породжує ринок гомогенної продукції, що 
адекватно реагує на динаміку попиту і пропозиції; інтелектуальні про-
дукти є ідеальними, суб’єктивними, пов’язаними з конкретними осо-
бистостями, а водночас мають певне матеріальне втілення, доступну 
для інших людей об’єктивну форму, що сприяє їх реалізації; для інте-
лектуальних продуктів поняття відтворення трансформується у по-
няття тиражування унікальних результатів творчої праці, при цьому 
витрати виробництва інтелектуальних продуктів і витрати їх тиражу-
вання не збігаються…» [9, с. 412].

Особливість знання як економічного блага полягає у тому, що воно, 
як правило, втілюється у товарах та послугах, і значно рідше є пред-
метом продажу само по собі. Знання утворює ринкову вартість товарів 
та послуг як економічний ресурс, поєднаний з живою працею, або іс-
нуючий відокремлено від неї у вигляді технології процесу. Як зазначає 
С. Клімов, економічна цінність знань виражається у прирості доданої 
вартості за рахунок збільшення наукомісткості суспільного продукту 
і підвищення продуктивності праці. «За аналогією з класифікацією 
капітальних благ, що використовуються у матеріальному виробництві, 
можна стверджувати, що знання – це основний ресурс діяльності, 
а інформація – її оборотний ресурс» [1, с. 58]. О. Марченко зауважує, 
що «в умовах формування економіки знань факторами виробництва 
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виступають не тільки об’єктивовані знання, які втілюються у матері-
альних ресурсах, а й знання суб’єктивні, які перетворюються на без-
посередній чинник економічного розвитку» [6, с. 13].

Разом з тим, функціонування інформації та знання як факторів ви-
робництва виявляє низку невластивих традиційним ресурсам особли-
востей, які слід брати до уваги при ціноутворенні, оподаткуванні ін-
формаційних ресурсів, здійсненні юридичного захисту права інтелек-
туальної власності, укладанні угод на ринку інформації [1; 3; 9; 11; 12], 
а саме:

– інформація є нематеріальним благом і не зводиться до фізичних 
об’єктів, які виступають її носіями;

– незалежність інформації від простору дозволяє їй знаходитися 
одночасно в його різних частинах, не перешкоджаючи можливості її 
використання. «Знання (інформація) існують незалежно від простору. 
Подібно до квантових часток вони можуть знаходитись у кількох міс-
цях одночасно. Продайте мені пиріг і у вас його більше не буде. Про-
дайте мені рецепт пирога, і він буде у нас обох. Але ви не можете за-
брати його назад. Продавець може повернути собі, припустимо, маши-
ну, але повідомивши покупцю певну інформацію, він не може забрати 
її назад» [2, с. 390];

– під час продажу інформації не відбувається відчуження блага, 
продана інформація залишається у власності продавця. Інформацію 
неможливо повернути, викупити, натомість можна багаторазово про-
давати, якщо це не суперечить закону;

– знання і інформація не знищуються при споживанні, а самозрос-
тають (хірург, що робить операцію десятий раз, володіє більшою 
кількістю знань і кращим розумінням операції, ніж хірург, який робить 
операцію вперше). Тому накопичення знаннєвих ресурсів відбувається 
не завдяки їх акумуляції, а шляхом їх розпредметнення широким колом 
споживачів. Утім, С. Клімов указує на те, що самозростання інтелек-
туальних ресурсів відбувається поряд з їх рутинізацією, за якої «при 
повторенні стандартних ситуацій втрачається частина знань, що лежать 
в основі дій суб’єкта. Він починає діяти за звичкою, по шаблону. За 
таких умов знаходить прояв зворотній самозростанню принцип рути-
нізації знань у процесі діяльності, що полягає у поступовому руйну-
ванні індивідуального знання» [1, с. 66]. Крім того, хоча інформація 
і не зникає в процесі споживання, проте для отримання від нього ко-
рисного ефекту потребує певних інтелектуальних навичок;
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– інформація швидко знецінюється у часі. Інформаційні ресурси, 
на відміну від матеріальних, зношуються лише морально. Особливос-
тями зносу знань є стрибкоподібність цього процесу, зменшення вар-
тості не тільки через старіння знань, а й через їх дифузію шляхом ти-
ражування отриманих наукових результатів;

– цінність інформації та знань найчастіше складно визначити, поки 
вони не будуть застосовані на практиці. Т. Сакайя порівняв вартість, 
створену знаннями, з зіркою, що падає, «яка горить яскраво лише у ті 
миттєвості, коли проходить через простір соціальних обставин 
і суб’єктивних факторів, що дозволяють їй світити яскравіше за інших» 
[10, с. 362];

– неможливість багаторазового відтворення нематеріальних ре-
сурсів і доступність тиражування їх матеріальних носіїв;

– знання та інформація стають рушійною силою економічного 
розвитку, лише поєднуючись з матеріальними ресурсами, визначаючи 
їх якість. «Інформаційні ресурси немов фермент перетворюють ці 
матеріальні фактори з латентного в активний стан і спрямовують їх 
у задане русло» [12]. С. Клімов наводить такий приклад: сьогодні у ви-
робництві знов почали широко використовувати природний ресурс, 
з якого починали наші пращури – кремній. «Дистанція від перших 
кремнієвих знарядь до використання кремнію в комп’ютерних чипах 
яскраво демонструє просування людства в інтелектуальному освоєнні 
довкілля. Накопичення, передача і збагачення знань стали стрижнем 
суспільного прогресу» [1, с. 40–41].

Знання й інформація є базовими складовими інформаційних та 
інтелектуальних ресурсів. За Законом України «Про Національну про-
граму інформатизації» інформаційні ресурси – це «сукупність доку-
ментів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних 
тощо)» [13, с. 72]. Національні інформаційні ресурси визначаються як 
«окремі документи і масиви документів, результати інтелектуальної, 
творчої та інформаційної діяльності, бази й банки даних, всі види ар-
хівів, бібліотеки, музейні фонди та інші, що містять дані, відомості 
й знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації, є об’єктами 
права власності всіх суб’єктів України і мають споживацьку вартість 
(політичну, економічну, соціокультурну, оборонну, історичну, ринкову, 
інформаційну тощо)» [14]. В. Годін та І. Корнєєв уважають, що інфор-
маційними ресурсами є весь наявний обсяг інформації в інформаційній 
системі, весь обсяг знань, відчужених від їх творців, зафіксований на 
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матеріальних носіях і призначений для суспільного використання [15, 
с. 16]. 

Інтелектуальні ресурси – це нематеріалізовані надбання у формі 
знань, умінь, накопиченого досвіду, носієм яких є людство, і результа-
ти науково-технічної діяльності, організаційно-методичних рішень за 
різними напрямами [16, с. 94]. Як сукупність різних форм знань, ін-
формації, процесів їх передачі та накопичення, а також їх носіїв, інте-
лектуальні ресурси стають провідними чинниками соціально-еконо-
мічного розвитку в умовах розвитку нематеріальної економіки. 

На мікроекономічному рівні інтелектуальні ресурси є джерелом 
людського капіталу та інтелектуального капіталу фірми. До них на-
лежать [16; 17; 18]: людські ресурси, об’єкти інтелектуальної власнос-
ті, інтерспецифічні (утворюються в результаті трудової діяльності, 
взаємодії людей із матеріалізованими та нематеріалізованими актива-
ми конкретного підприємства – знання, професійні навички, компетен-
ції, досвід), інфраструктурні (корпоративна культура, інформаційні 
технології, мережеві ресурси, розроблені стандарти), маркетингові 
(маркетингові стратегії та програми, позиція на ринку, клієнти, дого-
вірні відносини, портфель замовлень, мережа торговельних посеред-
ників тощо) ресурси. 

На макроекономічному рівні інтелектуальні ресурси формують 
інтелектуальний потенціал суспільства – сукупну здатність освоювати 
і осмислювати світ, накопичений суспільством обсяг наукової і куль-
турної інформації, системи виробництва і передачі знань, а також від-
повідну сукупність робочої сили, здатної приймати, переробляти, ви-
користовувати, відтворювати і передавати інформацію [19, с. 13]. 
Елементи інтелектуального потенціалу суспільства не тільки безпо-
середньо включаються у процес виробництва, але й чинять на нього 
потужний опосередкований вплив через науку, освіту і технічний 
прогрес [1, с. 16]. 

2.2. Поняття, структура і взаємозв’язок 
елементів людського 
та інтелектуального капіталів

В останні десятиліття у світовій економіці формується новий 
постіндустріальний уклад, окреслюються риси нематеріальної еконо-
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міки. Економічна наука намагається пояснити ті істотні зміни у місці 
та ролі людини в економіці й суспільстві, що відбуваються на новій 
стадії розвитку. Суспільне усвідомлення цих змін пройшло за ХХ ст. 
шлях від зауваження Г. Форда на початку століття, у якому він з жалем 
нарікав, що кожного разу, коли наймає пару робочих рук, він отримує 
на додачу ще й голову і все інше через теорію «людського капіталу» 
нобелівських лауреатів Г. Беккера і Т. Шульца у 1960-х рр. до при-
страсного маніфесту Т. Пітерса: «…Ми повинні зрозуміти, що в епоху, 
коли додана вартість виникає з креативності, спритний, енергійний 
і навіть неслухняний народ з “ліги талантів” став першоосновою кон-
курентної переваги…, а можливо, і єдиною її основою» [20, с. 39]. 
Отже, в умовах дематеріалізації виробництва основою конкуренто-
спроможності країни, регіону, підприємства стають нематеріальні 
ресурси. Тому концепції людського та інтелектуального капіталів 
вважаються найбільш перспективними для дослідження капіталоутво-
рюючої та інноваціюючої ролі інтелектуальних ресурсів в умовах пере-
ходу до інноваційного типу соціально-економічного розвитку [6, с. 74].

На сучасному етапі розвитку матеріально-речовий капітал, природ-
ні ресурси залишаються важливими складовими національного багат-
ства, але ключову роль відіграє людський потенціал, інтелект, знання, 
які розширюють можливості використовувати інші ресурси інновацій-
ним способом. У монографії «Економіка знань» підкреслюється, що, 
виступаючи як синергетичний фактор виробництва в межах окремого 
господарюючого суб’єкта, на макроекономічному рівні людський капітал 
виконує функцію генератора соціально-економічного розвитку [21, 
с. 153]. При чому особливого значення набувають не лише когнітивні 
ресурси (інтелект, пам’ять, знання, увага, швидкість розумової реакції), 
ресурси здоров’я, а й психологічні сили людини (ментальність, комуні-
кативність, екзистенційна свобода); затребуваними стають якісні харак-
теристики людини не тільки як працівника (кваліфікація, компетентність, 
здатність до навчання, інтелект, креативність), але й як особистості 
(комунікабельність, відповідальність, довіра, колективізм, здатність до 
співпраці тощо). Тому основні зусилля країн, що йдуть шляхом постін-
дустріалізації, спрямовані на максимальну капіталізацію людського 
потенціалу і, насамперед, його креативної, творчої складової.

Людський капітал – це «сукупність сформованих і розвинутих 
унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і моти-
вацій індивідів, що перебувають у їх власності, використовуються 
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в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці 
і завдяки цьому впливають на зростання доходів свого власника і на-
ціонального доходу» [22, с. 16–17]. До особливостей людського капі-
талу дослідники відносять: 

– невідчужуваний характер, що обумовлює його неліквідність як 
активу;

– значно триваліший, ніж у фізичного капіталу, інвестиційний 
період (в середньому 12–20 років), що підвищує ступінь інвестицій-
ного ризику;

– здатність людського капіталу створювати доходи реалізується 
тільки через працю його власника;

– незалежно від джерел формування (держава, фірма, родина) ви-
користання людського капіталу контролюється самою людиною;

– витрати на формування людського капіталу поєднують ознаки 
інвестування та споживання;

– знос людського капіталу визначається, по-перше, ступенем при-
родного зносу (старіння) людського організму і властивих йому пси-
хофізичних функцій, а по-друге, ступенем морального зносу (поста-
ріння) знань.

Людський капітал функціонує на мікро- та макрорівнях. Людський 
капітал індивіда як сукупність здібностей, що забезпечують можли-
вість їх носію одержувати дохід [1, с. 15], багатьма вченими розгляда-
ється як людський капітал працівника [23, с. 42]. Так, на думку Т. Кір’ян, 
це сукупність природних здібностей працівника, а також самостійно 
ним накопичених (придбаних у результаті життєвого досвіду) і розви-
нених внаслідок інвестування в освіту, професійну підготовку й оздо-
ровлення [24, с. 65]. Слід наголосити, що індивідуальні здібності 
стають людським капіталом лише тією мірою, якою вони можуть при-
носити своєму власникові прибуток, пропорційний прояву цих зді-
бностей. О. Кендюхов обґрунтовує неправомірність обмеження трак-
тування людського капіталу лише сукупністю знань, практичних на-
вичок і творчих здібностей працівників фірми. Він вважає, що це 
«більш широка категорія, яка включає в себе не тільки інтелектуальні, 
духовні, але й соціальні, психічні та фізіологічні характеристики пер-
соналу, в тому числі здоров’я людини, які можуть бути необхідні не 
тільки для інтелектуальної, але і для фізичної праці» [25, с. 39].

С. Клімов виділяє у структурі людського капіталу індивіду три 
складові [1, с. 106–107]:
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– біофізичний капітал – життєві ресурси особистості, її фізичний 
і психологічний потенціал, що розглядаються у контексті здатності до 
створення вартості. Так, для професійних баскетболістів одним із клю-
чових компонентів їх людського капіталу є зріст, а актори-карлики 
отримують дохід із аномалій свого фізичного розвитку. Втім, як пра-
вило, вплив біофізичних ресурсів є опосередкованим – через природні 
обмеження професійних можливостей особистості; 

– соціальні ресурси особистості, тобто закладений у людині по-
тенціал соціальної взаємодії, її включеність у певне соціальне сере-
довище;

– інтелектуальні ресурси – сформовані у процесі формального 
і неформального навчання знання, інформація і креативні здібності 
людини.

Л. В. Левченко і О. А. Карпенко розширюють структуру людського 
капіталу до чотирьох компонентів [27, с. 89–90]: 

– біофізичний капітал (вік, стать, біопараметричні дані, стан 
здоров’я, ризики можливих захворювань);

– соціальний капітал, що включає освітній рівень, професійні на-
вички, досвід, досягнення, реалізовані можливості, ділову репутацію, 
авторитет;

– біосоціальний капітал, що охоплює такі розумові характеристи-
ки людини, які можуть проявитися в професійному середовищі при 
сформованих певних умовах (компетентність, творчий підхід, здатність 
до продуктивного спілкування, встановлення зв’язків і контактів, ін-
туїція, здатність до швидкого реагування, оперативного прийняття 
рішень тощо);

– особистісний капітал, що складається з психологічних та душев-
них характеристик людини, а саме: визначення пріоритетів, ступінь 
довіри, особистий шарм, нереалізовані можливості, амбіції, мрії та цілі. 

В. Близнюк пропонує таку структуру людського капіталу [28, с. 68]:
– капітал освіти, який формується на двох рівнях – загальноос-

вітньому та на рівні професійної освіти;
– капітал здоров’я, генетично закладений та здобутий протягом 

життя;
– капітал культури, що знаходить прояв на двох рівнях – спожив-

чому та високодуховному;
– соціально-психологічний капітал, який характеризує як психоло-

гічний стан суспільства в цілому та індивідуума зокрема, так і мен-
тальні та духовні цінності.
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Людський капітал групи (родини, трудового колективу, підприєм-
ства) представляє собою накопичений нею інтелектуальний, біофізич-
ний, соціальний потенціал, реалізація якого виступає основою забез-
печення життєдіяльності соціальної й виробничої спільноти [6, с. 75].

На макроекономічному рівні людський капітал виступає складовою 
людського потенціалу, який, на думку Н. Рімашевської, поєднує: 1) фі-
зичне, психічне й соціальне здоров’я, що впливає не тільки на фізичну 
дієздатність громадян країни, але й на характер демографічних про-
цесів відтворення; 2) професійно-освітній ресурс й інтелектуальний 
потенціал, включаючи підготовку фахівців вищої кваліфікації й за-
йнятої науковою працею частини громадян; 3) соціокультурну актив-
ність громадян та їх моральні цінності [29, с. 26]. 

Формування людського капіталу потребує здійснення інвестицій. 
Суб’єктами інвестування при цьому виступають: домогосподарство 
як осередок первинного навчання, соціалізації та виховання; фірма як 
середовище реалізації людського капіталу зайнятого населення; дер-
жава як гарант соціального розвитку, охорони здоров’я, освіти. Чим 
більше і послідовніше такі інвестиції, тим вища віддача від цього 
фактора виробництва як на індивідуальному, так і на суспільному 
рівнях. Не можна не погодитися із С. Клімовим, який підкреслює особ-
ливу значущість саме макроекономічної складової інвестування у люд-
ський капітал: «Незважаючи на індивідуалізований характер людсько-
го капіталу, його формування і можливості використання цілком за-
лежать від суспільства, від тієї системи освіти, охорони здоров’я 
і інформаційної підтримки, які у ньому існують. Роль держави і гро-
мадських організацій у цьому процесі споконвічно вища, ніж окремих 
підприємств, що пред’являють попит на робочу силу певного якісного 
рівня і несуть певні витрати на її навчання» [1, с. 17]. 

Близькою до категорії «людський капітал» є категорія «інтелекту-
альний» капітал. Поняття інтелектуального капіталу ширше, ніж по-
няття інтелектуальної власності (до неї не належить, наприклад, ді-
лова репутація) і нематеріальні активи (які не включають інтелекту-
альні і ділові якості персоналу, його кваліфікацію). До того ж це по-
няття більш економічне, ніж правове або бухгалтерське. 

Інтелектуальний капітал – це інтелектуальні здібності людей (до 
сприйняття нової інформації, навчання, перепідготовки, здатність неор-
динарно мислити і формувати ідеї) у сукупності зі створеними ними 
матеріальними й нематеріальними засобами, які використовуються 
в процесі інтелектуальної праці. В. Базилевич визначає інтелектуаль-
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ний капітал як нагромаджену у процесі інтелектуальної діяльності 
сукупність знань, досвіду, навичок, творчості, здібностей, взаємовід-
носин, що мають економічну цінність і використовуються у процесі 
виробництва та обміну з метою отримання доходу [9]. На думку В. Гей-
ця, інтелектуальний капітал – це, перш за все, люди та знання, якими 
вони володіють, а також їх навички і все те, що допомагає ефективно 
використовувати знання та навички; це збірне поняття для визначення 
нематеріальних цінностей, що об’єктивно підвищують ринкову вар-
тість компанії [30, с. 192]. О. Кендюхов дає узагальнююче визначення 
інтелектуального капіталу: «це здатні створювати нову вартість інте-
лектуальні ресурси підприємства, представлені людським і машинним 
інтелектом, а також інтелектуальними продуктами, виробленими само-
стійно чи залученими з інших джерел (куплені, орендовані) як засоби 
створення нової вартості» [25, с. 37].

На відміну від фізичного, інтелектуальний капітал має нематері-
альну природу (його називають «невидимим активом», хоча інтелек-
туальні активи можуть набувати матеріальних форм) і низьку ліквід-
ність. Організація володіє інтелектуальним капіталом лише частково – 
спільно із найманими працівниками, якщо мова йде про людський 
капітал, і спільно зі споживачами та іншими контрагентами, якщо 
йдеться про клієнтський капітал. «Те, що людина просто приходить на 
роботу, ще не означає, що хтось має доступ до її знань і вмінь. Між 
компетенцією людини і організацією, яка бажає скористуватися цим 
ресурсом, стоїть сама людина» [31]. Інтелектуальні ресурси є некон-
курентними, оскільки їх можна використовувати одночасно для вирі-
шення декількох завдань. Важливою властивістю інтелектуального 
капіталу є неадитивність, тобто його вартість не зменшується просто 
від того, що його використовують, та не збільшується просто від того, 
що у нього інвестують. Л. Едвінссон, підкреслюючи тісну взаємоза-
лежність і нелінійність зв’язків між окремими елементами інтелекту-
ального капіталу, зазначив, що вартість його компонентів треба не 
додавати, а множити [32]. Тоді очевидно, що перетворення вартості 
одного з них на нуль призводить до обернення на нуль вартості всього 
інтелектуального капіталу. 

Взагалі за своєю природою інтелектуальний капітал є капіталізо-
ваними знаннями. Проте подальша конкретизація цієї категорії виявляє 
її неоднозначність. У сучасній економічній літературі можна виокре-
мити такі підходи до аналізу сутності інтелектуального капіталу:

– ресурсний, за якого інтелектуальний капітал розглядається як сукуп-
ність інтелектуальних нематеріальних ресурсів фірми, а його сутність 
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визначається через розкриття його структури. Так, один із засновників 
теорії інтелектуального капіталу Т. Стюарт виділяє людський, структурний 
і клієнтський капітали [2]. Шведський економіст Л. Едвінссон складовими 
інтелектуального капіталу вважає людський та структурний капітали, по-
діляючи останній на клієнтський та організаційний [32]. Голова консал-
тингової компанії The Technology Broker Е. Брукінг ідентифікує чотири 
категорії нематеріальних активів: людські ресурси, права на інтелектуаль-
ну власність, інфраструктура і положення на ринку [33]. К. Свейбі у сво-
їй статті «Теорія фірми, основаної на знаннях» розглядає три групи не-
матеріальних ресурсів: зовнішню структуру, внутрішню структуру, пер-
сональні компетенції [34]. На думку В. Іноземцева, інтелектуальний капі-
тал акумулює наукові та повсякденні знання працівників, інтелектуальну 
власність і накопичений досвід, спілкування і організаційну структуру, 
інформаційні мережі й імідж фірми [5]. Ю. Гава у складі інтелектуально-
го капіталу виділяє людський та технологічний капітали [35];

– економіко-теоретичний, що визначає інтелектуальний капітал 
через його характеристику як особливого виду капіталу, усвідомлення 
його специфічної ролі у процесі суспільного відтворення. За логікою 
цього підходу інтелектуальний капітал має таку ж економічну природу, 
що й традиційні види капіталу, тому він розглядається як вартість 
знань, що може створювати нову вартість; 

– балансовий, що розглядає інтелектуальний капітал як різницю 
між ринковою вартістю компанії та балансовою вартістю її активів.

Інтелектуальний капітал, як і людський, досліджується на мікро- 
і макроекономічних рівнях. 

Інтелектуальний капітал людини є сукупністю знань, навичок, 
умінь, здібностей, мобільності і креативності особистості, що забез-
печує можливість створення додаткового прибутку. 

Під інтелектуальним капіталом фірми зазвичай розуміють особ-
ливе сполучення фірмово-специфічного людського капіталу (реальні 
і потенційні інтелектуальні здібності, а також відповідні практичні 
навички працівників компанії) та структурного капіталу (зв’язки зі 
споживачами, бізнес-процеси, бази даних, бренди, ІТ-системи тощо). 
Це поняття характеризує здатність фірми трансформувати знання та 
нематеріальні активи у ресурси, що створюють багатство (та відповід-
ну вартість) за рахунок особливого ефекту від «добутку людського 
капіталу на структурний». 

О. Грішнова та А. Козловський дають таке узагальнене визначення 
інтелектуального капіталу суспільства – «це сукупність людських, 
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структурних, споживчих, організаційних, процесних, інноваційних та 
культурних якостей суспільства, набутих через навчання, навички, 
досвід, що використовуються в ході інтелектуальної діяльності кожним 
членом суспільства індивідуально або в рамках певного колективу 
і підвищують ефективність праці» [36, с. 4]. 

Аналіз наукової літератури з проблем інтелектуального капіталу 
свідчить про певну невизначеність щодо співвідношення інтелекту-
ального і людського капіталу та існування взаємовиключних підходів. 
У вузькому розумінні інтелектуальний капітал виступає складовою 
людського капіталу разом з біофізичним та соціальним капіталами. 
Частина дослідників, навпаки, вважає поняття «інтелектуальний капі-
тал» ширшим і розглядає людський капітал як його складову (поряд із 
організаційним і клієнтським капіталом). 

Як правило, перший підхід використовується при аналізі з позицій 
індивіда. Так, фірма може використовувати лише частину людського 
капіталу індивіда – специфічний людський капітал працівника, струк-
турними елементами якого, за моделлю FiMIAM [37], частково можуть 
бути клієнтський (у частині відносин з покупцями) і структурний 
(у частині організаційної культури, організаційних технологій) капіта-
ли компанії (рис. 2.1). Тоді інша його частина – неспецифічний, аб-
страктний людський капітал індивіда – буде функціонувати поза ме-
жами фірми, не перетворюючись на її інтелектуальний капітал.

 

   
 

   
 

 
 

 
 

 

Рис. 2.1. Взаємозв’язок людського і інтелектуального капіталу. 
Джерело: [38]
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З позицій другого, розширювального підходу здійснюють аналіз 
на рівні фірми. Вважається, що індивідуальний людський капітал стає 
капіталом тільки тоді, коли він є частиною капіталу підприємства. Як 
зазначає С. Клімов, «тут він знаходить не тільки сферу власного за-
стосування, а й умови для реалізації та розвитку у вигляді різних форм 
об’єктивованого знання. На рівні підприємства категорія інтелектуаль-
них ресурсів включає людський капітал співробітників і різні форми 
нематеріальних активів, фіксуючі знання та професійні вміння» 
[1, с. 17–18]. 

На макроекономічному рівні поняття людського та інтелектуаль-
ного капіталів розширюються до категорій людського та інтелектуаль-
ного потенціалів суспільства і часто використовуються у науковій лі-
тературі як синоніми. Втім, деякі дослідники головну роль відводять 
все ж таки людському капіталу суспільства: «людський капітал як 
концепція охоплює не тільки здатність виробляти предмети та послу-
ги, але й широкий аспект освітніх, професійних, психофізичних, світо-
глядних і духовно-культурних якостей людини, національно-мовну 
комфортність навколишнього середовища, феномен інвестицій у люд-
ський розвиток, їхні прямий, побічний та зворотний ефекти тощо» [39, 
с. 18]. Інтелектуальний капітал при цьому розглядається як інновацій-
но-інформаційна компонента людського капіталу або прояв нових 
якостей суб’єктів трудових взаємин. Як зазначає А. Чухно, в умовах 
постіндустріальної економіки в людині поєднуються і її робоча сила, 
і знання як фактор виробництва [26], а відтворення продуктивних сил 
людини відбувається не у характерній для індустріальної епохи спе-
цифічній товарній формі робочої сили, а у формі інтелектуального 
капіталу.

Регулярну оцінку інтелектуального капіталу різних країн з 2004 р. 
здійснюють міжнародні організації – Світовий Банк [40] і Світовий 
Економічний Форум [41]. Проте більш комплексними вважаються 
оцінки зарубіжних науковців, які досліджують інтелектуальний капітал 
певних груп країн. О. Грішнова та А. Козловський, використавши ме-
тодику Є.-Ю. Лінь, провели оцінку інтелектуального капіталу України 
[36]. Згідно з цією методикою індекс інтелектуального капіталу для 
країни розраховується на основі п’яти показників:

– людського капіталу, що оцінюється на основі визначення актив-
ності громадян на шляху досягнення своїх цілей і враховує такі якісні 
показники, як рівень обізнаності жителів країни з важливими фактами 
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суспільно-політичного життя, нормативно-правове середовище та рі-
вень дотримання законодавства, наявність довіри, рівень корупції;

– ринкового капіталу, що відображає наявність привабливих умов 
для ведення бізнесу, інвестування, а також здатність країни обмінюва-
тися науковими здобутками з іншими країнами;

– процесного капіталу, що характеризує сформовані на загально-
національному рівні джерела знань нації та оцінюється через конку-
рентність ринкового середовища, ефективність державної влади, захист 
інтелектуальної власності, кількість комп’ютерів у розрахунку на 
особу та швидкість і простоту реєстрації нового підприємства;

– капіталу оновлення, що визначається як потенційний інтелекту-
альний добробут суспільства, спроможність до інновацій і характери-
зується витратами на дослідження та розробки, часткою цих витрат 
у ВВП, кількістю дослідників, рівнем кооперації між університетами 
і підприємствами, науковими статтями та кількістю зареєстрованих 
у Американському і Європейському патентних бюро патентів;

– фінансового капіталу, що оцінюється через логарифм ВВП на душу 
населення, скоригований за паритетом купівельної спроможності.

Для України індекс інтелектуального капіталу склав 22,14 балу 
(38 місце у світі), що свідчить про 1,5–2-разове відставання нашої кра-
їни від країн-лідерів – Фінляндії – 39,03 (1 місце), Норвегії – 35,45 
(9 місце), Німеччини – 33,48 (15 місце), Франції – 31,24 (20 місце). Росія 
у цьому рейтингу посідає 32 місце, Польща – 33 з індексами 23,65 та 
23,59 відповідно [36, с. 9]. Результати дослідження свідчать, що найбільш 
проблемними складовими інтелектуального капіталу України є процес-
ний (2,72 балу проти середнього значення 5,32 балу, 41 місце у рейтин-
гу) та ринковий капітали (3,88 проти 5,32 відповідно, 41 місце).

Основними причинами відставання показників накопичення інте-
лектуального капіталу в Україні, на наш погляд, є, по-перше, розрив 
між сферою освіти, де відбувається формування інтелектуальних ре-
сурсів, та потребами сфери виробництва, де ці ресурси трансформу-
ються в інтелектуальний капітал; по-друге, низька питома вага висо-
котехнологічних галузей у структурі української економіки, що зумов-
лює відповідну низьку зайнятість та обмежує можливості реалізації 
інтелектуальної праці і капіталізації інтелектуальних ресурсів; по-третє, 
низький рівень інноваційної активності економічних суб’єктів вна-
слідок їх переважної орієнтації на отримання доходів від перерозподі-
лу власності і доходів; по-четверте, величезне соціально-економічне 
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розшарування населення, що суттєво обмежує можливості переважної 
більшості домогосподарств інвестувати у людський капітал; по-п’яте, 
незахищеність права інтелектуальної власності, низький рівень інсти-
туціоналізації процесу комерціалізації знань.

2.3. Особливості формування 
і використання інтелектуального 
капіталу в умовах розвитку 
нематеріальної економіки. 
Інтелектуальна власність 
як економічна основа 
постіндустріального суспільства

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 
формуванням нематеріальної економіки. Її становлення зумовлено тим, 
що постіндустріальна економіка, яка характеризується домінуванням 
сфери послуг, у результаті інформаційної революції змінилася інфор-
маційною економікою; в свою чергу, широка експансія інформаційно-
комунікаційних технологій у всі сфери господарської діяльності стала 
основою для їх перетворення на інфраструктуру нового технологічно-
го укладу, що визначає провідну роль людського та інтелектуального 
капіталів і перехід до економіки знань. Як зазначає А. Чухно, «такі 
кардинальні зміни у суспільно-економічному розвитку зумовили те, 
що економічна теорія, як і фізика на початку XX ст., опинилася перед 
феноменальним фактом – зникненням матерії. Здійснюючи аналіз про-
цесів у фізиці, довели, що матерія не зникає, людство у пізнанні мате-
рії переходить до глибшого розуміння структури елементів і форм її 
руху. Певною мірою подібні перетворення відбуваються і в економіці. 
Насамперед, матерія не зникає, оскільки і в новому суспільстві продов-
жує функціонувати матеріальне виробництво тільки в іншому інсти-
туціональному середовищі» [26]. 

Нематеріальна економіка виникає внаслідок зміни співвідношення 
та ролі різних факторів виробництва в економічному розвитку, транс-
формації відносин власності і капіталу. Її рушійною силою та основним 
виробничим ресурсом стає інтелектуальний капітал, що підтверджу-
ється:
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– його високою питомою вагою у прирості ВВП провідних країн; 
– інтелектуалізацією праці та виробництва; 
– стрімким розширенням четверинного та п’ятиринного секторів; 
– збільшенням частки знаннємістких галузей (виробництво 

комп’ютерів та електроніки, програмного забезпечення, аерокосмічна 
промисловість, наноіндустрія тощо) у країнах, де відбувається процес 
інтенсивного розвитку нематеріальної економіки; 

– зростанням розриву між ринковою капіталізацією фірм та вар-
тістю їх матеріальних активів, зміною домінуючого виду активів. І це 
стосується вже не тільки високотехнологічних компаній, до 95 % рин-
кової вартості яких припадає на інтелектуальний капітал [42, с. 86], а й 
фірм, що працюють у традиційних галузях;

– провідною роллю інтелектуальних ресурсів у формуванні вар-
тості товарів, при чому не тільки у галузях високотехнологічних укла-
дів. Так, до 70 % вартості сучасного легкового автомобіля становлять 
дизайн, електроніка та інші інтелектуальні компоненти. За оцінками 
Т. Стюарта, наукові розробки утворюють 50 % вартості нафти і 75 % 
вартості зерна [11, с. 61];

– включенням у процеси нагромадження і розвитку інтелектуаль-
ного капіталу не тільки великого та середнього, а й малого бізнесу;

– віртуалізацією економічного простору. 
Таким чином, інтелектуальний капітал грає виключну роль у не-

матеріальній економіці, стає головним фактором конкурентоспромож-
ності національних економік та розподілу суспільного багатства у су-
часному світі. Лідерами у створенні інтелектуальних ресурсів є Японія, 
де частка нематеріальних активів у ВВП складає 37 %, США – 28 %, 
найбільш розвинені країни Західної Європи. Це забезпечує їм глобаль-
ну монополію або олігополію на унікальні технології (у сферах фун-
даментальної науки, космосу, авіації, телекомунікацій, програмного 
забезпечення, медицини, освіти, фінансів, виробництва зброї тощо) і, 
відповідно, надприбутки, що дозволяють підтримувати високий рівень 
життя. Останніми роками стратегію інтенсифікації відтворення і ви-
користання інтелектуального капіталу почав реалізувати й Китай, на-
ростивши нематеріальні активи до 9 % ВВП.

У тісному діалектичному зв’язку з інтелектуальним капіталом зна-
ходиться інтелектуальна праця. На думку О. Кендюхова, стрімке зрос-
тання частки інтелектуальної праці у процесі створення різних видів 
економічного продукту є другим ключовим фактором розвитку інте-
лектуальної економіки [25, с. 13]. 
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Невідчуженість інтелектуального капіталу від людини обумовлює 
нову роль працівника, людина перетворюється з суб’єкта праці на 
суб’єкт творчості. «Замість продавця висококваліфікованої робочої 
сили вона стає продавцем індивідуального, інтелектуального продукту. 
В результаті знижується роль найманого працівника, тоді як зростає 
значення працівника як рівноправного учасника мобільних асоціацій 
товаровиробників» [43, с. 14]. Змінюється характер праці, відбуваєть-
ся її індивідуалізація. Дослідники відзначають «відродження ремісни-
цтва» з його інститутами майстерності, учнівства, наставництва [44, 
с. 43], відхід від вузької спеціалізації, перехід до епохи транспрофесі-
оналів [45]. Професіоналізм у постіндустріальному суспільстві 
пов’язується не тільки і не стільки з професійними вміннями та навич-
ками працівника, але й із його особистими якостями: здатністю гнучко 
реагувати на ситуацію, ініціативністю, відповідальністю, мобільністю, 
толерантністю, інтелектуальною самодостатністю. 

Можна погодитися з В. Іноземцевим стосовно того, що суб’єктивні 
якості та індивідуальні здібності працівника, які фактично не бралися 
до уваги в індустріальну епоху, починають визначати нові форми со-
ціальної взаємодії [46]. У нематеріальній економіці настільки підви-
щується значущість людського та інтелектуального капіталів, що від-
носини підпорядкування між власником робочої сили і власником за-
собів виробництва перетворюються на партнерські відносини, співро-
бітництво. Крім того, оскільки працівники є володарями своїх знань 
як необхідного ресурсу виробництва та носіями унікальних здібностей, 
то вони менше конкурують один з одним, ніж представники робочого 
класу [47]. Разом із тим, слід зазначити, що конкуренція між праців-
никами не зникає – вона перетворюється з «внутрішньогалузевої» (за 
робочі місця) на «міжгалузеву» (за можливість отримання доходу).

Формування і використання інтелектуального капіталу відбуваєть-
ся шляхом використання інтелектуальних ресурсів у процесі виробни-
цтва нової вартості, створення інтелектуального продукту та отриман-
ня доходу на інтелектуальний капітал. Як зазначає І. Шовкун, слід 
виокремлювати два аспекти одержання комерційної користі – створен-
ня інтелектуальної вартості та її екстракція. Створення вартості від-
бувається в результаті генерування нового знання та його конверсії 
в інновації. Вирішальну роль при цьому відіграє людський капітал. 
Екстракція вартості відбувається з уже формалізованим знанням і пе-
редбачає одержання комерційного зиску, тобто доходу внаслідок за-
стосування цього знання [18, с. 19].
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Найбільший вплив на процеси формування і використання інте-
лектуального капіталу мають інституціональні фактори. Становлення 
нематеріальної економіки передбачає формування певного інституціо-
нального середовища (взаємопов’язаної системи формальних та не-
формальних обмежень, що формує набір альтернатив для господарю-
ючих суб’єктів), завдання якого полягає у мінімізації трансакційних 
витрат та ризиків інтелектуальної діяльності шляхом встановлення 
системи правил, норм, вимог та санкцій. Г. Клейнер проводить тонку 
«аналогію між інститутами як системами норм поведінки, що укорі-
нилися, і знаннями як системами суспільно визнаних норм сприйнят-
тя, структурування, оцінки та інтерпретації інформації» [48, с. 212], 
обґрунтовує динамічний зв’язок між знаннями та інститутами у сучас-
ній економіці. Саме інститути створюють умови для відтворення інте-
лектуального капіталу, визначають ефективність його формування на 
базі індивідуальних здібностей та впливають на рівень інтелектуальної 
активності. Як зазначають Д. Фролов і Д. Шелестова, інститути мають 
забезпечити сталу взаємодію суб’єктів господарювання щодо створен-
ня, розповсюдження, обміну та використання знань, їх капіталізації 
і комерціалізації у формах затребуваних ринком інновацій [49, с. 10].

Одним із базових інститутів є інститут власності. Поширення ін-
телектуальних видів діяльності зумовлює зміну відносин власності, 
появу її нових об’єктів, форм, способів реалізації. За своєю економіч-
ною природою інтелектуальна власність є формою економічних від-
носин щодо привласнення об’єктів інтелектуального капіталу і резуль-
татів інтелектуальної праці. Як підкреслює О. Є. Рязанова, «власність 
на інтелектуальний продукт… виступає як єдність інтелектуальних 
здібностей суб’єкта інтелектуальної діяльності і результату цієї діяль-
ності, що приносить дохід власнику в силу свого відчуження» [50, 
с. 37]. Як економічний інститут інтелектуальна власність встановлює 
норми обмежень і доступності об’єктів інтелектуального характеру та 
створює інституціональні основи формування і реалізації інтелекту-
ального капіталу.

Право інтелектуальної власності поєднує користування, володіння 
і розпорядження результатами інтелектуальної діяльності. Втім, слід 
зауважити, що реалізація цих правочинностей має певні особливості. 
Так, користування як отримання корисного ефекту від об’єктів інте-
лектуальної власності базується на взаємодії інтелекту творця і спо-
живача (і виробництво, і споживання знань, інформації є суб’єкт-
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суб’єктними процесами). Тому іноді воно буває неможливим без 
участі автора як носія неформалізованого знання. Користування також 
передбачає відповідні інтелектуальні можливості споживача, адже ви-
рішальним тут стає не можливість використання знань, інформації, 
а здатність їх ефективно застосовувати. 

Володіння як фізичний господарський контроль над об’єктом влас-
ності теж обмежується нематеріальним та невідчужувальним характе-
ром інтелектуальних активів, а також можливістю інших суб’єктів 
користуватися і володіти ними з дозволу або навіть без дозволу влас-
ника. 

Право розпорядження передбачає можливість вирішувати юридич-
ну долю об’єкта власності. Щодо об’єктів інтелектуальної власності, 
то це, насамперед, можливість їх розповсюдження (копіювання, тира-
жування). Воно може здійснюватися у товарній формі (визначається 
майновими відносинами автора або суб’єкта, якому він продає майно-
ві права, та іншими суб’єктами з чіткою специфікацією правочиннос-
тей) та нетоварній (коли автор відчужує свій інтелектуальний продукт 
необмеженій кількості осіб, наприклад, шляхом публікування, які 
у свою чергу можуть користуватися, володіти та розпоряджатися цим 
продуктом). При цьому виникає протиріччя: товарна форма привлас-
нення інтелектуального продукту більшою мірою відповідає економіч-
ним інтересам його творця, але жорстко обмежує коло суб’єктів від-
носин інтелектуальної власності та реалізацію суспільного за своєю 
природою продукту. Юридичним засобом подолання цього протиріччя 
є загальноприйнята норма законів про інтелектуальну власність, яка 
передбачає певний строк дії патенту і авторських прав, після закінчен-
ня якого об’єкт інтелектуальної власності стає суспільним благом, 
загальнодоступним набутком.

Специфіка відносин інтелектуальної власності визначає розподіл 
та привласнення інтелектуального доходу. Наймаючи працівника, фір-
ма привласнює його інтелектуальний капітал разом із його робочою 
силою, тобто у фірми виникає монополія власності як об’єкт господа-
рювання. Особа – носій інтелектуального капіталу не має фактичного 
статусу його власника, оскільки така власність юридично не закріпле-
на. Монополія приватної власності працівника на інтелектуальний 
капітал може виникнути при появі об’єктивованих результатів інтелек-
туальної діяльності, що підлягають комерціалізації та специфікації 
прав власності на основі додаткової угоди. Тоді фірма буде сплачувати 
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фахівцю як носію і власнику інтелектуального капіталу певну вина-
городу як оплату знань, інституційними формами якої можуть бути 
заробітна плата, відсоток від прибутку, паушальні платежі, роялті, 
гонорари. Якщо ж відбувається порушення балансу між монополією 
приватної власності працівника на свій інтелектуальний капітал і моно-
полією фірми на нього як об’єкт господарювання на користь останньої, 
то загострюється протиріччя між індивідуальним характером створен-
ня і суспільним характером привласнення доходу на інтелектуальний 
капітал.

Становлення нематеріальної економіки у зв’язку зі зміною харак-
теру праці передбачає демократизацію відносин власності. Приватна 
власність втрачає свою значущість, більш затребуваними стають 
асоційовані форми власності. О. Бузгалін указує на динамічний роз-
виток «економіки солідарності», заснованої на різних формах сус-
пільного привласнення і розпорядження [51, с. 18]. З дещо інших 
позицій бачить процес «зняття» приватної власності В. Іноземцев. 
Він уважає, що це відбувається не шляхом усуспільнення виробни-
цтва, а шляхом становлення системи особистої власності: «з форму-
ванням постіндустріального суспільства, у якому основними вироб-
ничими ресурсами виступають інформація і знання, а засоби їх ство-
рення і передавання стають цілком доступними багатьом людям, 
виникає ситуація, в якій, з одного боку, кожен бажаючий мати сучас-
ні засоби виробництва може придбати їх у приватне володіння, а з 
другого боку, ефективне привласнення інформаційних благ людьми, 
не здатними використовувати їх відповідно до їх соціального призна-
чення, стає неможливим. Система, що виникає, розглядається нами 
як заснована не на приватній, а на особистій власності як на умови 
виробництва, так і на робочу силу» [46].

Ще однією особливістю функціонування інтелектуального капіта-
лу є послаблення конкуренції у традиційному розумінні як боротьби 
за відчуження товарів, факторів виробництва від одних суб’єктів до 
інших. О. Бузгалін підкреслює, що «конкурентність на сучасному 
етапі означає, перш за все, здатність посісти місце у відтворюючому 
транснаціональному ланцюжку і утримувати його при всіх модифіка-
ціях цього ланцюжка» [52]. Лавиноподібність процесу нарощування 
знань спонукає підприємства, які вже не в змозі охопити весь спектр 
необхідних інновацій, до поглиблення спеціалізації водночас із поси-
ленням кооперування у формі технологічних альянсів, мереж, через 
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укладення контрактів з дослідницькими центрами, шляхом залучення 
спеціалізованих інтелектуальних послуг тощо. Тобто відбувається 
зміна характеру організації економічного простору. Конкурентне за-
міщення (боротьба економічних суб’єктів, спрямована на витіснення 
суперника з ринку) трансформується у конкурентне доповнення – стра-
тегічну взаємодію, що передбачає не поглинання та злиття фірм, 
а синхронізацію темпів та траєкторій їх розвитку.

У зв’язку з цим унікальні властивості інтелектуального капіталу 
як основного фактора виробництва обумовлюють необхідність щільної 
міжсуб’єктної взаємодії, формування гнучкої мережевої структури 
економіки, появи «нових» фірм – мережевих, віртуальних, інтелекту-
альних, таких, що самонавчаються. Мережеві форми організації бізне-
су надають можливість знизити невизначеність і розподілити ризики, 
що особливо актуально для фірм, які працюють у галузях з коротким 
життєвим циклом товарів і великими витратами на розвиток виробни-
цтва [53].

Розвиток багатосуб’єктних форм власності приводить до змін у со-
ціальній структурі суспільства, підвищення функціонально-професій-
ної мобільності, формування нових соціальних статусів. Як зазначає 
А. Чухно, «суспільство стає все більш поліфонічним (тобто таким, 
в якому різні професійні групи мають політичний голос і певний 
вплив), згладжуються контрасти, руйнуються межі, з’являються різні 
змішані, перехідні групи» [26]. З’являється новий суспільний проша-
рок – працівники-інтелектуали, «креативний» клас. Американський 
соціолог Р. Флорида, який перший увів у науковий обіг цей термін, 
вважає, що «ядро креативного класу становлять люди, зайняті в науко-
вій та технічній сфері, архітектурі, дизайні, освіті, мистецтві та інду-
стрії розваг, чия економічна функція полягає у створенні нових ідей, 
нових технологій і нового креативного змісту. Крім ядра, креативний 
клас включає також велику групу креативних фахівців, що працюють 
в бізнесі та фінансах, праві, охороні здоров’я та суміжних областях» 
[54, с. 34]. 

Разом із тим особливості формування і використання інтелектуаль-
них ресурсів породжують нову форму соціального розшарування, 
зумовлену різницею соціальних статусів людей в залежності, насам-
перед, від стану їх здоров’я і рівня освіти. Адже ці характеристики 
визначають здатність людини засвоювати інформацію, перетворювати 
її на знання, використовувати його для розвитку та реалізації інтелек-
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туального капіталу. В. Іноземцев вказує на якісно нову природу цього 
явища, витоки якого знаходяться у розбіжностях базових цінностей 
і не співмірності інтелектуальних здібностей членів суспільства, зу-
мовлених генетично і соціально [46]. О. Бузгалін, аналізуючи ці об-
ставини, говорить про виникнення «двокласового інформаційного 
суспільства, яке складається з off-line пролетаріату, що випадає з по-
току розвитку, є відрізаним від інформації, ноу-хау, а, отже, від кращо-
го майбутнього, і on-line еліти, що знаходиться у потоці розвитку» [55]. 
Таке розшарування є більш небезпечним, ніж майнова нерівність, яку 
можна пом’якшити через перерозподільні процеси. Інтелектуальні 
ресурси не можуть бути ні відчужені, ні перерозподілені, тому еконо-
мічна підтримка незахищених верств населення стає неефективною. 

Таким чином, домінуючим фактором розвитку нематеріальної 
економіки є інтелектуальний капітал. Саме особливості його форму-
вання і реалізації зумовлюють перехід до якісно нового етапу еконо-
мічного розвитку, що знаходить прояв у зміні характеру праці, транс-
формації соціально-економічних відносин, насамперед, відносин 
власності, появі нових форм взаємодії економічних суб’єктів, зрушен-
нях у соціальній структурі суспільства. Для інтенсифікації і підви-
щення ефективності цього еволюційного процесу вкрай важливим 
є формування відповідного інституціонального середовища, яке б за-
безпечувало продуктивну взаємодію економічних суб’єктів щодо ге-
нерації, поширення, обміну і використання знань, сприяло їх комерці-
алізації та капіталізації, забезпечувало відповідність винагороди, що 
отримує фахівець, вартості знань, а не лише вартості робочої сили.
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Розділ 3 
НАУКА І НАУКОВІ 
РЕСУРСИ ЯК ДЖЕРЕЛА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ

3.1. Роль науки у соціально-
економічному розвитку суспільства. 
Науково-технічна діяльність

За сучасних умов конкурентоспроможність країни визначається 
здатністю національної економіки генерувати, засвоювати і комер-
ціалізувати знання. Наукове знання перетворилось на важливий 
чинник соціально-економічного розвитку країн світу, включення 
у ХХ ст. науки до системи продуктивних сил (перетворення з фор-
ми пізнання світу на головний засіб зміни світу, природи, людини) 
стало одним із найважливіших зрушень у суспільному виробництві. 
Сьогодні це фактор, що інтегрує та постійно революціонізує всі інші 
фактори виробництва, збагачує їх якісно новим змістом.

Наука є однією з форм інтелектуальної праці, і одночасно – її 
найбільш цінним продуктом, тобто включає як діяльність з отри-
мання нового знання, так і її результат – суму знань. Науку часто 
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визначають як сферу продукування, виробництва знань. Метою 
наукової діяльності є точний опис і пояснення об’єктів, процесів та 
взаємозв’язків у природі та людському суспільстві; вироблення 
і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність. На-
укове знання – це організована система понять, що створюється 
з метою пояснення сукупності емпіричних фактів, працею експери-
ментаторів і теоретиків; перевірений експериментом і підтвердже-
ний на практиці результат людського (абстрактного) мислення, 
об’єктивне відображення дійсності у свідомості людини. Основни-
ми рисами наукового знання є новизна, об’єктивність, спеціальний 
характер. Наукова праця має виражений суспільний характер, 
оскільки її основою є використання попередніх досягнень багатьох 
поколінь, отримані ж нові знання у свою чергу стають досягненням 
усього людства та фундаментом для його майбутнього розвитку. 
Продукти наукової праці (наукові знання) знаходять реалізацію 
в соціальній практиці, потреби якої одночасно є стимулом розвитку 
науки. Вирізняють три історичних періоди розвитку наукового піз-
нання [1, с. 55–59]: 

1) Античність, Середньовіччя, Відродження: наука спочатку орі-
єнтується на людину, прагнучи з’ясувати її місце в світі, розширити 
світогляд; поступово за часів Відродження з’являється попит на «прак-
тичне» знання, з’ясовується, що наука здатна впливати на матеріальне 
виробництво;

2) індустріальний період: наука оформлюється в самостійну 
сферу організації пізнавальної діяльності суспільства, формуються 
наукові напрями, відбувається диференціація науки і наукових спе-
ціальностей. Основною метою наукових досліджень стає не людина 
та її взаємозв’язок з природою, а розвиток і оновлення технічної 
бази виробництва. Наука виявилась перспективною сферою вкла-
дення капіталу, її технічна орієнтація призвела до докорінних змін 
матеріальної бази суспільства, постійно її вдосконалювала, але 
зворотним боком цього процесу стали бездуховність, маскультура, 
війни, нищення навколишнього середовища, загроза існуванню 
людини;

3) сучасний (постіндустріальний) період: поєднання цілей 
попередніх етапів. Вдосконалення людини, її духовного багатства 
і примноження багатства матеріального; центральною проб лемою 
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науки стає сама людина (як особистість, як біологічний організм, 
як індивідуум суспільства, як джерело інтелектуальної праці).

У сучасному суспільстві наука може виконувати когнітивну (піз-
навальну), соціокультурну та економічну функції: забезпечення без-
перервного зростання знань, що мають розцінюватися як загальне 
надбання, вільно поширюватися та бути доступними всім членам 
суспільства; створення підґрунтя для якісних змін у суспільному 
відтворенні через викладення знань у таких інформаційних формах, 
що дозволяють використовувати їх для інноваційної діяльності, та 
підготовку тих, хто здатен створювати інновації і забезпечувати їх 
застосування. Вплив науки на суспільне виробництво проявляється 
через створення нових знарядь праці, прогресивних технологій, нових 
видів енергії, матеріалів, передових методів організації виробництва 
та праці. Утім, важливою місією науки є вдосконалення духовного 
світу людини, розширення меж її світогляду. Тобто йдеться про по-
двійність функцій науки – вплив на матеріальний і духовний світ 
людини [1, с. 54]. Наукова діяльність не може бути певним автоном-
ним процесом виробництва і нагромадження нових знань – немож-
ливо забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції, не 
накопичивши критичну масу інтелекту, професіоналізму, інших 
якостей особистості, тобто – інтелектуального капіталу.

Науково-технічну діяльність як вид економічної діяльності, що 
належить до сектору послуг, утворюють три взаємопов’язані скла-
дові: дослідження і розробки (ДіР), підготовка наукових кадрів 
(спрямована на формування здібностей працівників проводити са-
мостійні ДіР і генерувати нові знання), надання науково-технічних 
послуг (створюють умови для ДіР і підготовки наукових кадрів). 
Метою науково-технічної діяльності є генерування, об’єктивізація 
і практичне використання нових наукових і технічних знань та на-
уково-технічної інформації, а також забезпечення більш повного 
охоплення наявних науково-технічних знань для їх поширення 
і практичного використання в усіх видах людської діяльності. Ана-
ліз змісту НТД за результатами дослідження [2] представлено 
в табл. 3.1. Структура виконаних науково-технічних робіт в Укра-
їні у 2013 р. була такою: фундаментальні дослідження – 22,9  %; 
прикладні – 17,7  %; розробки – 49  %; науково-технічні послуги – 
10,4 % [3].
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Науково-технічний потенціал країни – це сукупність ресурсів 
(матеріальних, трудових, фінансових), які має суспільство для 
розв’язання завдань науково-технічного розвитку. Науково-технічний 
потенціал характеризує здатність національної економіки генерувати 
та абсорбувати (сприймати) знання, що втілюються у винаходах і но-
вовведеннях та створюють умови для підвищення продуктивності 
праці і конкурентоспроможності країни. Його складовими є: матері-
ально-технічна база науки (наукові організації, науково-дослідні 
лабораторії, експериментальні заводи, обладнання), наукові кадри, 
організаційно-управлінська структура наукової сфери (система управ-
ління, фінансування, планування НДДКР), наявний у країні фонд 
винаходів та відкриттів (кількість наукових публікацій, нових техно-
логій, патентів та ін.). Наукові ресурси як складова науково-техніч-
ного потенціалу країни визначають здатність сфери науки за наявних 
форм організації та управління ефективно вирішувати завдання щодо 
соціально-економічного розвитку. Показниками, що характеризують 
наукові ресурси, є: частка витрат на науково-дослідницькі та дослід-
но-конструкторські роботи (НДДКР) у ВВП; частка бюджетних ви-
трат на НДДКР у загальних видатках державного бюджету, чисель-
ність фахівців, зайнятих у науці та науковому обслуговуванні; індекс 
цитування (частота посилань на роботи дослідників із даної країни); 
частка наукомісткої продукції у ВВП і в промисловій продукції кра-
їни та ін.

Стан розвитку і використання науково-технічного потенціалу 
в Україні характеризується здебільшого негативними тенденціями: 
старіння науково-технічних кадрів, скорочення їх кількості, високий 
ступінь зношування основних фондів наукових та науково-дослідних 
закладів (більш як 60 %; лише 2 % обладнання відповідають світовим 
стандартам, 85 % – узагалі не є придатним для наукових експериментів), 
недостатні обсяги фінансування науково-дослідницької сфери. Фінан-
сування НДДКР за рахунок усіх джерел становить менш ніж 1 % ВВП 
(для порівняння: Ізраїль – 4,3 %, США – 2,85 %, Фінляндія, Швеція – 
3,96 %; ЄС – 1,9 %) [4]. Якщо показник витрат на НДДКР у країні зна-
ходиться на рівні менш як 0,4 %, наука здатна виконувати лише соціо-
культурну функцію, до 0,9 % – додається пізнавальна, і лише за пере-
вищення 0,9 % ВВП може бути реалізована економічна функція науки. 
В Україні цей показник за всіма джерелами у 2011 р. склав 0,73 % ВВП. 
Незначною є кількість наукових публікацій, що входять до міжнарод-



94

Частина ІІ. Джерела та фактори формування і розвитку інтелектуального капіталу

них баз даних (SCOPUS та ін.), що свідчить про локальний характер 
робіт, невисокою залишається патентна активність. 

Пошук причин неефективного використання науково-технічного 
потенціалу за умов ринкової економіки часів глобалізації є актуальною 
науковою проблемою сьогодення. Адже науково-дослідницька сфера 
за своєю природою, особливостями виробництва, специфікою про-
дукту, законами його розподілу та обміну не є комерційною [5], харак-
тер і специфіка наукової діяльності є об’єктивною причиною, за якою 
держава (не ринок) має бути гарантом безперервності відтворюваль-
ного процесу в науковій сфері. Найбільший корисний ефект наукового 
дослідження завжди був зумовлений досягненнями в області фунда-
ментальних знань, а не пошуком конкретних застосувань, критерієм 
ефективності наукової діяльності не може бути отримання ефекту, 
передусім економічного, тож на бізнес у принципі неможливо поклас-
ти всю повноту відповідальності за зміст науки. Підтвердженням такої 
позиції, на наш погляд, слугують негативні тенденції розвитку сучас-
ної науки, припинення генерування провідними країнами світу про-
ривних інновацій, здатних забезпечити перехід світової економіки до 
вищого технологічного укладу і «перезапустити» процеси економіч-
ного зростання і розвитку (так звана «інноваційна пауза»). 

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі лауреат Нобелів-
ської премії з фізики А. Гейм заявив, що сучасна наука переживає 
світоглядну кризу і припинила залучати інвестиції [6]. Останні пря-
мують до сфери прикладних досліджень, що поглиблює наукове де-
градування. Дедалі частіше визнається: стагнація в науковій та техно-
логічній сферах – реалії сьогодення і найближчого майбутнього світо-
вої економіки. Пошук причин здебільшого ведеться у площині при-
роди фінансового (спекулятивного) капіталізму з його орієнтуванням 
на високу рентабельність і швидкий прибуток, прогнозується ланцю-
гова реакція проблем розвитку наукового, а отже – технологічного, 
а отже – соціально-економічного. Існуючі технології вичерпали мож-
ливості подальшої екстенсивної експлуатації, нові – відсутні або не 
доведені до стадії промислового використання. Ліберальний капіталізм 
уповільнив науково-технічний розвиток, призупинивши напрацювання 
фундаментального запасу знань і технологій на десятиріччя вперед, 
тому найближчим часом не варто очікувати на помітну активізацію 
технологічного розвитку. 

Серед причин: скорочення державних витрат на наукові досліджен-
ня на 30 % після завершення протистояння соціалістичної і капіталіс-
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тичної підсистем світового господарства, скорочення оборонних за-
мовлень (у ХХ ст. космічні апарати, ядерна енергетика, Інтернет, мо-
більний зв’язок з’явились у рамках військових досліджень або держав-
них програм, а вже потім відбувалася комерціалізація технологій біз-
несом); зміна системи цінностей; зосередження приватних компаній 
на вдосконаленні існуючих технологій і пошуку шляхів отримання 
ренти через використання системи захисту прав інтелектуальної влас-
ності (так, Samsung і Apple витратили на патентні суди більш як 20 млрд 
дол., на фундаментальні ж дослідження – лише 5 млрд [6]); гонитва за 
швидкою окупністю інвестицій і зниженням ризиків. Стартапи спря-
мовують зусилля на вкладення в існуючі розробки, у те, на що є запит 
ринку, і не спроможні сприяти розвитку науки, оскільки «створені для 
продажу». Венчурні інвестори не схильні виділяти кошти на проект, 
термін окупності якого складає більше трьох років, що переорієнтовує 
ринок у бік низькотехнологічних проектів. Так, до списку 12 найдо-
рожчих стартапів найвідомішого кластеру США «Кремнієва долина» 
у 2011 р. увійшли проекти створення музичних Інтернет-сервісів, 
online-бронювання апартаментів, магазинів предметів розкошу [7]. 
Крім того, існує ще проблема об’єктивності досліджень, що фінансу-
ються ТНК (обґрунтування «бажаних» результатів, приховування та-
ких, що можуть зашкодити інтересам компанії; блокування впрова-
дження новинок). 

Еволюція економічних форм разом із інформаційно-комунікатив-
ними змінами призвела до симулювання інновацій. Не секрет, що су-
часні ціни дедалі більше втрачають зв’язок із реальними економічними 
процесами і часто формуються зусиллями фінансових спекулянтів. Усе 
частіше лунають пропозиції щодо доцільності повернення до практи-
ки ініційованих державою мегапроектів для здійснення проривних 
інновацій (можливо, на принципах державно-приватного партнер-
ства) – адже ніщо інше як запровадження нових технологій широкого 
застосування, перехід до вищого технологічного укладу не здатне 
вивести світову економіку з кризи. З другого боку, сьогодні існує до-
статньо точок нового наукового прориву, інвестиції до яких можуть 
стати надприбутковими.

Для формулювання власних висновків щодо розуміння причин та 
шляхів розв’язання ситуації, що склалася у науковій сфері, розглянемо 
більш детально взаємозв’язок наукового і технологічного знання (скла-
дових сфери НДДКР).
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3.2. Сфера НДДКР та її результативність. 
Сектор високих технологій. 
Наукомістке виробництво

НДДКР – науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські роз-
робки – визначають як діяльність, спрямовану на: 1) збільшення науко-
вих і технологічних знань та застосування цих знань для створення 
нових продуктів і засобів виробництва; 2) удосконалення існуючих 
продуктів і виробничих процесів. 

Сфера НДДКР включає такі складові.
Фундаментальні дослідження – це наукова та (або) експеримен-

тальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про законо-
мірності розвитку природи суспільства, людини, їх взаємозв’язку, без 
будь-якої конкретної мети, пов’язаної з використанням цих знань. 
Розвиток фундаментальної науки не піддається плануванню. Фунда-
ментальні дослідження здійснюються академічними установами і ВНЗ, 
науково-технічними організаціями великих корпорацій. Саме фунда-
ментальна наука породжує нову техніку і революціонізує виробництво: 
дослідження атомного ядра породило атомну енергетику, теоретичні 
роботи в області біології – генну інженерію, математики і фізики – ви-
робництво ЕОМ. Вирішальним чинником у розвитку фундаментальної 
науки є кадри, що формуються найбільш складно і повільно (а от 
втрачатись можуть стрімко).

Прикладні дослідження спрямовані на одержання нових знань з ме-
тою практичного їх використання, розробки технічних нововведень. 
Визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних 
досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше. 
Експериментальні розробки (дослідно-конструкторські роботи) являють 
собою систематичну діяльність, що спирається на наявні знання, при-
дбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямовану на 
виробництво нових матеріалів, продуктів, впровадження нових процесів, 
систем чи послуг, або вдосконалення тих, що вже випускались. Дослід-
но-конструкторські роботи полягають у застосуванні результатів при-
кладних досліджень для створення новації. За оцінками Л. І. Федулової, 
для досягнення рівня інтенсивного споживання інновацій національним 
господарством співвідношення між витратами трьох головних стадій має 
становити 1/10/100. Дослідження і розробки (ДіР), що приводять до 
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фундаментального винаходу, зазвичай складають 5–10 % загальної суми 
витрат компанії, 10–20 % – витрати на проектування і конструювання 
продукту, на підготовку виробництва і доводку продукту – 40–60 %. 
З кожних 100 виробів, що пройшли стадію ДіР, 50 не витримують ви-
робничих і ринкових випробувань, а з решти 50 лише 20 забезпечують 
комерційний успіх [5]. Постає завдання управління процесом подолан-
ня так званої «долини смерті», що поділяє стадії виникнення ідеї та 
створення промислового зразка, забезпечення отримання кінцевого 
результату у вигляді прибутку від реалізованої інноваційної продукції 
або прав на використання ІВ. 

Для розуміння відмінностей у формі організації складових сфери 
НДДКР, критеріях ефективності, принципах розподілу продукту в сис-
темі науки слід вирізняти дві підсистеми: 1) орієнтовану на відкриття 
нового знання, що не має комерційної цінності, і слугує для розвитку 
наукової картини світу (фундаментальна наука); 2) виробничу силу, що 
продукує особливий вид економічного ресурсу – комерційно цінне 
знання (основа інновацій), і функція якої полягає у задоволенні потреб 
економічної системи в нових комбінаціях ресурсів задля підвищення 
конкурентоспроможності. Для інноваційного процесу однаково важ-
ливими є фундаментальні дослідження (академічна наука), прикладні 
і впровадження технологій. Якщо не розвиваються технології, посту-
пальний рух академічної науки з часом припиниться, і навпаки – без 
розвитку академічної науки технології якийсь час можуть розвиватись, 
але по мірі вичерпання наукового базису процес буде уповільнюватись 
аж до повної зупинки. 

Можна класифікувати як мінімум три варіанти інноваційного розви-
тку, що свідчить про нелінійність сучасних інноваційних процесів: 
1) наукові знання генерують технологічні, втілюючись у конкретні ново-
введення; 2) практичний винахід дає поштовх для осмислення ученими 
певних фундаментальних закономірностей (технологічне знання передує 
науковому); 3) фундаментальні відкриття здійснюються лише завдяки 
конкретним запровадженим технологіям (мікроскопу, комп’ютеру і т. п.) 
[9, с. 82]. Полюсами інноваційного циклу є: 1) наукові установи (науко-
ві знання); 2) корпорації (технологічні знання і впровадження техноло-
гій); 3) малий і середній бізнес (впровадження технологій). 

У більшості країн світу провідну роль у фінансуванні НДДКР віді-
грають приватні компанії, значна частина наукового потенціалу галузе-
вої і заводської науки, пов’язаного з комерціалізацією результатів науко-
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вих досліджень, реалізується в межах великих корпоративних структур 
(так, у Японії та Південній Кореї фінансування НДДКР корпораціями 
складає 72,4 % відповідних витрат країни, у Фінляндії – 70,2 %, у США – 
68,2 %), утім традиційно високою залишається частка фундаментальних 
досліджень, що фінансуються за рахунок державного бюджету. Глобаль-
ні витрати на НДДКР у 2011 р. склали 1,4 трлн дол., у тому числі 28 % 
витрат припадало на сферу ІТ (комп’ютери та електроніка), 21 % – на 
сферу охорони здоров’я, 16 % – на автомобілебудування, 7 % – на хіміч-
ну промисловість та енергетику [4]. За даними ООН, більш як 87 % всіх 
витрат на НДДКР зосереджено в 31 країні (таблиці 3.2, 3.3). 

Таблиця 3.2
Витрати на НДДКР у світі: країни-лідери (2011 р.) [4]

Країна

Витрати 
на НДДКР Основні напрями досліджень

(% усіх витрат на НДДКР)млрд 
дол. % ВВП

США 436 2,85 Фармацевтика, оборона (40 %)

Китай 198 1,6 Оборона, інфраструктура, точне виробни-
цтво (35 %)

Японія 157 3,48 Робототехніка, комп’ютери, автомобіле-
будування (20,9 %)

Німеччина 90,6 2,7 Автомобілебудування, фармацевтика (25 %)
Південна 
Корея 56,4 3,45 Напівпровідники, комп’ютери (16 %)

Франція 51,1 2,24 Оборона, космос (36,8 %)
Велика 
Британія 42,2 1,84 Охорона здоров’я, автомобілебудування 

(36 %)

Індія 41,3 0,85 Фармацевтика, програмне забезпечення 
(53 %)

Бразилія 30 1,25 Агроінвестиції, агрохімія (28 %)
Канада 28,6 2 Телекомунікації, авіабудування (29,6 %)

РФ 26,9 1,08 Комп’ютери і програмне забезпечення 
(19 %)

Італія 24,4 1,32 Енергетика, захист довкілля, охорона 
здоров’я (21 %)

Тайвань 22,3 2,38 Напівпровідники (37 %)
Австралія 21,8 2,38 Охорона здоров’я, геологічні науки (40,2 %)
Іспанія 20,4 1,42 Телекомунікації, телефонний зв’язок (41 %)
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Таблиця 3.3
Розподіл витрат на дослідження і розробки у світі 

за галузями, 2011 р. [4]

Галузь % витрат
Комп’ютери і електроніка 28
Охорона здоров’я 21
Машинобудування,
у т. ч. автомобілебудування

26
16

Хімічна промисловість 7
Програмне забезпечення 7
Інтернет 4
Оборонна промисловість 3
Телекомунікації 2
Інші 2

Утім, як зазначалось вище (підрозд. 3.1), з кінця 90-х рр. ХХ ст. 
спостерігається загальне уповільнення НТП, розвиток відбувається 
екстенсивним шляхом – через розширення знань, що існують, та мож-
ливостей, пов’язаних із використанням технологій минулого. Моно-
полізація сфери НДДКР ТНК породжує таке явище, як гальмування 
ними впровадження результатів досліджень для максимізації прибутків 
за рахунок попередніх технологій. Зміна галузевої структури дослі-
джень у бік зниження питомої ваги промисловості і збільшення сфери 
послуг змінює зміст і характер дослідницької діяльності: скорочуєть-
ся час розробок, змінюється управління дослідницькими проектами 
(інтерактивність, швидкість реагування на проблеми, що виникають). 
Зворотним боком цих процесів і є перетікання ресурсів до сфери при-
кладних досліджень, що дозволяють отримати швидку віддачу.

Розуміння взаємозв’язків «наука – технологічне знання – виробни-
цтво технологій» необхідне для пошуку шляхів формування і ефектив-
ного використання інтелектуального капіталу. О. Михайловська об-
ґрунтовує висновок про паралельність розвитку науки і технологій, без 
тенденції до утворення синтезу «науково-технічних» знань: мовляв, 
ринкові стимули активно діють у напрямі адаптування технологій до 
вимог ринку, впливають на розвиток технологічного знання, а у русі 
знання наукового їх роль є незначною [9, с. 84]. Наукові знання збері-
гають самоцінність для учених, не усвідомлюються лише як масив 
інформації, корисний для ринку; є відкритими і доступними на від-
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міну від технологічних – закритих і захищених правами власності. 
Починаючи з 90-х рр., потужні компанії висловлюють занепокоєння, 
що зростання ринкової підтримки досліджень шкодить закладеним 
в основу університетської та академічної науки просвітницьким та 
дослідницьким місіям, утилітарні міркування затримують розвиток 
фундаментальної науки, результати якої мають слугувати технологіч-
ному розвитку в майбутньому. В економічній теорії існують концепції, 
за якими на творчий пошук не поширюються закони ринку і мотиви 
прибутку. Так, французька інституціональна школа визнає окреме іс-
нування ринкової та творчої підсистем: мотив прибутку має значення 
лише у першій, у другій мотивація полягає у прагненні оригінальнос-
ті в рамках певної традиції [10, с. 92]. Матеріальних стимулів недо-
статньо, щоб виник насправді якісний інтелектуальний продукт, адже 
мета інтелектуально-творчої праці знаходиться у ній самій [11, с. 366–
368]. Властиві капіталу вартісні механізми виробництва і обміну не 
здатні ефективно забезпечувати відтворення інтелектуально-творчої 
робочої сили, оскільки остання функціонує за зовсім іншими законами, 
творчо-інтелектуальна діяльність є не професією, а покликанням. Отже, 
ринкові стимули не відіграють провідної ролі у розвитку науки, тоді 
як технологічні знання – зорієнтовані на ринок. Ми схильні погодитись 
з тим, що у сучасній глобалізованій економіці відбулось подальше 
розщеп лення капіталу: отримали самостійний рух не лише капітал-
власність і капітал-функція, а й капітал-інтелект і капітал-інститут [5]. 
Фінансовий капітал спрямувався до сфери інтелектуальної власності, 
створивши для неї грошові рамки і мотиви, йдеться про рентоорієн-
тованість і втрату інноваційно-продуктивної мотивації сучасного біз-
несу. Через спроби комерціалізувати науку вона втрачає свою теоре-
тичну фундаментальність, об’єктивність, результативність [5]. 

Глобалізація НДДКР, що виявляється у збільшенні частки закор-
донного фінансування досліджень, створенні дедалі більшої кількості 
дослідницьких підрозділів ТНК у різних країнах, має неоднозначні 
наслідки для приймаючих країн (отримання нових технологій – і не-
минуче витікання інформації та спеціалістів). Основна функція таких 
НДДКР-підрозділів – доопрацювання товарів компанії відповідно до 
місцевих потреб або розробка нових продуктів і технологій для потреб 
місцевого ринку. У більш тривалому періоді часу закордонні НДДКР 
спрямовані на підтримку і модернізацію технологічної бази компанії 
за кордоном. Участь ТНК у фінансуванні дослідницьких програм при-
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ймаючої країни ускладнює процес формування і реалізації науково-
технічної політики держави. Надання грантів, партнерство, сумісні 
дослідження – все це призводить до посилення впливу ТНК на систе-
му національних досліджень і освіти як одну з основ державності. Тому 
кожна країна самостійно визначає прийнятний баланс інтересів, сту-
пінь взаємодії з НДДКР-комплексами ТНК у різних галузях.

Оскільки інноваційна політика багатьох країн світу передбачає 
державну підтримку НДДКР, особливо на стадії фундаментальних 
досліджень, виникає необхідність в оцінюванні результативності такої 
діяльності. Результативність НДДКР – це відповідність витрат на 
наукові дослідження і розробки та досягнутих внаслідок їх впрова-
дження результатів цільовим запитам суспільства щодо підвищення 
якості життя і конкурентоспроможності економіки на інноваційній 
основі [12]. Безпосереднім результатом НДДКР є нові наукові та тех-
нічні знання, що розглядаються як наукові відкриття чи винаходи, 
формалізовані в наукових працях, якими є монографії, дисертації, 
статті у наукових виданнях, матеріали конференцій тощо. Наукові від-
криття стають предметом подальших досліджень і розробок або слу-
гують збагаченню пізнавального інструментарію у вигляді нових ме-
тодологічних підходів, методик, уречевлені можуть бути лише через 
трансформацію у нові знання, втілення у винаходах; винаходи ж уре-
чевлюються в матеріальних об’єктах (новітнє обладнання). До резуль-
татів НДДКР належать також: постановка нових наукових і практичних 
проблем; науково-технічна інформація, що необхідна для подальших 
наукових пошуків; розвинені пізнавальний інструментарій та пізна-
вальні здібності дослідників. Таким чином, результати НДДКР мають 
уречевлену і не уречевлену форму. В не уречевленій постає частина 
нових наукових і технічних знань (наукові праці, відкриття), нові на-
укові і практичні проблеми, науково-технічна інформація, пізнавальний 
інструментарій та пізнавальні здатності дослідників. Уречевленої 
форми набувають ті, що перетворюються на об’єкти інтелектуальної 
власності.

Оскільки не всі результати НДДКР мають комерційну спрямова-
ність, а отримання ефекту від їх використання розтягнуто у часі, не 
обмежується однією компанією, чимало інновацій виникають в резуль-
таті взаємодії між різними секторами економіки і передання технологій 
між ними, оцінка результативності НДДКР є непростим завданням. 
Найскладніше визначити час отримання ефекту і частку науки в цьому 
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ефекті [13, с. 48]. Тому поширеними є неформальні методи оцінюван-
ня (наприклад, метод «пір ревю» [13, с. 123], що ґрунтується на враху-
ванні думки експертів про результати; застосовується для оцінки на-
укових проектів Національним науковим фондом США, науковими 
радами європейських країн), хоча застосовуються і кількісні. 

Щодо других, то у світовій практиці найчастіше використовуються 
дві основні групи показників: публікаційна активність і патентно-лі-
цензійна діяльність. Публікаційна активність сьогодні оцінюється 
передусім за кількістю статей у визнаних міжнародних журналах та 
кількістю посилань на них (так званий індекс цитування). До основних 
міжнародних наукометричних баз належать ресурси Web of Science та 
Scopus. В Україні більше поширення отримала друга. За загальним 
індексом цитування робіт Україна – в четвертому десятку серед майже 
270 країн, у Scopus представлено 112 українських ВНЗ (2013 р.) [14]. 
Для оцінювання обчислюється так званий «індекс Хірша» – показник, 
що враховує кількість публікацій автора і число їх цитувань. Серед 
українських дослідницьких організацій найбільш продуктивними за 
цим показником є: 1) в області медицини і біології – Інститут молеку-
лярної біології і генетики (14 учених у переліку 50 найбільш цитова-
них), Інститут фізіології ім. Богомольця (9), КНУ ім. Т. Шевченка (5); 
2) в області фізичних і технічних наук – Інститут теоретичної фізики 
ім. Боголюбова (12 зі 100), КНУ ім. Т. Шевченка (11), Інститут фізики 
(11), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний 
інститут» (8). Недоліки показника: публікації не здатні охопити всі 
види діяльності наукової спільноти, при аналізі цитування існує так 
зване «підводне каміння» [13, с. 125]: негативне цитування (некоректна 
робота), самоцитування, «стандартне» цитування (перелік «обов’яз-
кових» авторів щодо певної наукової проблеми); часте цитування 
методологічних праць; не англомовні роботи представлені у міжна-
родних базах даних недостатньо; різні галузі науки мають різні тради-
ції цитування (наприклад, у мікробіології значно більше цитування, 
ніж у фізиці).

Патенти ж не завжди є результатом саме наукових досліджень, їх 
кількість швидше відбиває результативність прикладної науки і ступінь 
інтернаціоналізації внутрішнього ринку інтелектуальної власності. 
Найчастіше застосовуються такі показники: кількість заявок на патен-
ти і кількість патентів, отриманих резидентами; кількість заявок і отри-
маних патентів нерезидентами; сума цих показників; кількість заявок 
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та отриманих патентів резидентів країни за кордоном. Утім, ці індика-
тори демонструють скоріше рівень винахідницької активності (напри-
клад, у середньому близько 90 % патентів залишаються незатребува-
ними), не показують значущість (економічну і соціальну) нового знан-
ня, компанії можуть застосовувати інші методи захисту прав ІВ, ніж 
патентування [13, с. 129].

Результативність НДДКР (макрорівень) має враховувати наслідки 
їх здійснення для національної економіки в цілому, враховуючи резуль-
тати і витрати за межами діяльності прямих учасників. Найбільш 
складним є оцінювання зовнішніх ефектів НДДКР – екстерналій (ви-
трати або вигоди, що їх отримують треті особи, які не беруть участі 
в проекті). Класифікують такі основні види ефектів: науково-технічний, 
економічний, соціальний [15]. Будь-який ефект, отримавши вартісну 
оцінку, поглинається економічним. Економічний ефект визначається 
перевищенням вартісної оцінки результатів НДДКР над вартісною 
оцінкою пов’язаних із ними витрат (мають враховуватись витрати 
і результати для всіх галузей національної економіки). Науково-тех-
нічний ефект полягає у прирості наукової, науково-технічної інформа-
ції, проте кількісно оцінити його практично неможливо. Для оцінки 
відбирають кілька параметрів, у яких найбільш зацікавлені майбутні 
користувачі технології, продукції, послуг. Інші параметри мають зна-
ходитись у межах певних стандартів і використовуватись як обмежен-
ня. Виявляється, наскільки отримані науково-технічні результати: пере-
вищують кращі світові аналоги, відповідають світовому рівню; по-
тенційний масштаб практичного використання (світовий ринок, галузь 
національної економіки, окреме підприємство). Соціальний ефект 
визначають як зміну умов діяльності людини в суспільстві, характеру 
та умов праці, підвищення життєвого рівня, розширення можливостей 
духовного розвитку особистості. Основними видами соціальних ефек-
тів є: зміни в кількості робочих місць, генеровані проектом, у рамках 
якого виконуються НДДКР; зміни рівня здоров’я учасників процесу 
(через визначення рівня відвернутих втрат); зміни в структурі персо-
налу та його кваліфікації, зміни стану довкілля. Результати, що не 
можуть бути оцінені у вартісному виразі, беруться до уваги як додат-
кові показники ефективності і враховуються при прийнятті рішень 
(наприклад, щодо визначення пріоритетних напрямів наукових дослі-
джень, державної підтримки проектів НДДКР, інноваційних проектів). 
Слід звернути увагу, що результати НДДКР можуть призводити і до 
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реалізації негативних ефектів. Так, чимало учених вважають небез-
печними НДДКР у сфері молекулярної біології та генно-інженерних 
технологій, що на комерційній основі просуваються у сільське госпо-
дарство та медицину.

Науковий бюджет є суттєвою статтею видатків багатьох сучасних 
корпорацій, тому оцінці результатів НДДКР ними приділяється чима-
ла увага. Проведення досліджень пов’язано із значним ступенем неви-
значеності, ризику. Залежність результатів діяльності компанії від 
успішності здійснених нею НДДКР не є лінійною і опосередковується 
низкою додаткових умов. Так, якщо розробка дослідницьким підроз-
ділом нового продукту була успішною і його реалізація на ринку за-
безпечила приріст прибутків компанії, співвідношення «витрати на 
НДДКР / приріст прибутку» буде відбивати не так результативність 
НДР, як успішність ринкової стратегії компанії, зміну стану споживчо-
го ринку і т. п. Вкрай непросто визначити часові рамки для оцінки 
такого співвідношення – адже витрати на НДДКР зазвичай дозволяють 
отримати ефект у майбутньому, і визначення лагів, пов’язаних з реа-
лізацією поточних і попередніх витрат на НДДКР, що забезпечили 
нагромадження дослідницького потенціалу, є складним. Компанії роз-
робляють власні методики оцінки результативності НДДКР. Як прави-
ло, вони базуються на припущенні, що основним завданням дослід-
ницького підрозділу є створення «ділових можливостей» – тобто 
нових продуктів, технологій, технічних вдосконалень, продаж або ви-
користання яких забезпечать компанії прибуток. Тож результати НДДКР 
вимірюються величиною створених ділових можливостей, а їх ефек-
тивність – співвідношенням цієї величини до витрат на дослідження 
і розробки. Розрахунок величини ділових можливостей, створених 
новим продуктом або технологією, включає оцінку: розмірів очікува-
ного ринку, економії на витратах виробництва нового продукту порів-
няно з існуючим аналогом; річного доходу від очікуваного обсягу 
продажів. У підсумку обчислюється інтегральний індекс як співвідно-
шення суми річних доходів від усіх завершених проектів компанії до 
загальних витрат на діяльність дослідницьких підрозділів. Найбільші 
складнощі пов’язані з визначенням ціни і потенційного обсягу про-
дажів нового виробу чи послуги – особливо у разі відсутності їх рин-
кових аналогів. Крім підходів, що пов’язують витрати на НДДКР 
з прибутками компаній, застосовуються і методики, в яких результати 
НДДКР вимірюються як власне наукова продукція. Як прямі показни-
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ки результатів НДДКР застосовують: кількість опублікованих статей, 
патентних заявок і отриманих патентів, виступів на конференціях, роз-
роблених та/або запроваджених нових технологій, отриманих наукових 
премій і винагород та ін. Концептуально найбільш прийнятним під-
ходом вважається порівняння результатів проекту з тим, чого від ньо-
го очікували, а жодного універсального чи домінуючого методу оці-
нювання не існує.

Унаслідок розвитку НТП, зростання результативності НДДКР ще 
у другій половині ХХ ст. сформувалась особлива категорія технологій, 
галузей, видів продукції, що отримали назву наукомістких. Наукоміст-
кість є показником, що відбиває ступінь зв’язку технології (або галу-
зі) з дослідженнями і розробками. Зазвичай наукомісткою вважається 
технологія, що включає витрати на НДДКР, які перевищують середнє 
значення цього показника у певній сфері економіки (промисловості 
або сфері послуг). Характерними рисами таких галузей, що пояснюють 
їх особливу роль у соціально-економічному розвитку країн, високий 
потенціал щодо підвищення конкурентоспроможності держави, є: 
1) темпи зростання, що в 3–4 рази перевищують темпи зростання в ін-
ших галузях; 2) велика частка доданої вартості, висока рентабельність 
(визначається монопольним становищем фірм-розробників), що підви-
щує капіталізацію компаній, приваблює інвесторів, стимулює розши-
рення і розвиток нових ринків; 3) високий експортний потенціал; 
4) уможливлення розвитку інших напрямів досліджень та технологій, 
появи так званих «сателітних» інновацій. Наукові знання продукуються 
у технічних пристроях та технологічних процесах, сприяють виробни-
цтву більш якісної продукції, більш досконалих засобів виробництва, 
розвитку інфраструктури – тож витрати на виробництво нових наукових 
знань обумовлені розвитком суспільних потреб, їх матеріалізація в га-
лузях економіки має тенденцію до збільшення, що виражається у без-
перервному зростанні наукомісткості. Зростання попиту на результати 
наукових досліджень і розробок внаслідок потенціалу їх комерціалізації 
стало визначальним чинником для технологічного розвитку.

Утім, не зважаючи на часте вживання термінів «наукомістка га-
лузь», «високотехнологічне виробництво», по сьогодні не існує за-
гальноприйнятого підходу до їх визначення. Перші спроби ідентифі-
кації наукомістких галузей відомі ще з 60-х рр. ХХ ст. Спочатку на-
укомісткість визначалась за часткою витрат на НДДКР у обороті 
галузі та кількістю задіяних у НДДКР учених і інженерів у загальній 
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зайнятості по галузі. Галузі з найвищими «дослідницькими зусилля-
ми» назвали наукомісткими. У 60-ті рр. подібні дослідження для 
вивчення взаємозв’язку між розвитком технологій та міжнародною 
конкурентоспроможністю країни проводились ученими США (У. Гру-
бер, Д. Мета, Р. Вернон), ОЕСР. Перелік наукомістких галузей не 
є статичним, змінювались і методичні підходи до їхньої класифікації. 
Ідентифіковані види діяльності у різні часи отримували різні назви, 
що по суті є найменуваннями однієї категорії виробництв: наукоємні, 
технологомісткі, високотехнологічні та ін. [16, с. 48]. Останній термін 
набув поширення у 80-ті рр. ХХ ст. і широко вживається сьогодні. 
Класифікація виробництв за рівнем технологічності ОЕСР ґрунту-
ється на застосуванні таких показників, як співвідношення прямих 
і непрямих витрат на дослідження і розробки до доданої вартості, до 
обороту галузі, частка персоналу з вищою освітою у загальній кіль-
кості зайнятих. Кількісна ідентифікація відбувається за такою про-
цедурою: 1) розрахунок середнього рівня показника по промисловос-
ті; 2) відбір тих галузей, чиї показники його суттєво перевищують 
і відповідають вимогам встановленого порогового значення (напри-
клад, у 2009 р. в методології ОЕСР – 8 % [16, с. 48]; у США – понад 
3,5  % частка НДДКР від обсягу реалізованої продукції і понад 
25 учених і технічних спеціалістів на 1 тис. працівників [17, с. 32]). 
До високотехнологічних віднесені: виробництво повітряних та кос-
мічних літальних апаратів; виробництво комп’ютерів, електронної 
та оптичної продукції; виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів (таблиці 3.4, 3.5).

Таблиця 3.4
Групування виробництв за рівнем технологомісткості 

(Євростат, 2009 р.) [16, с. 45–46]

Сектор Перелік галузей / видів економічної діяльності

Високотехноло-
гічний

Виробництво основних фармацевтичних продуктів; ви-
робництво комп’ютерів, електронної та оптичної про-
дукції; повітряні літальні апарати і космічні кораблі

Середньо- висо-
котехнологічний

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 
зброї та боєприпасів; електричного устаткування; ма-
шин та устаткування, не внесених до інших груп; авто-
транспортних засобів, інших транспортних засобів; ме-
дичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
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Сектор Перелік галузей / видів економічної діяльності

Середньо- низь-
котехнологічний

Тиражування записаної інформації; виробництво коксу 
та продуктів очищення нафти; гумових та пластмасових 
виробів; іншої неметалевої продукції; металургія; гото-
вих металевих виробів, крім машин і устаткування (без 
виробництва зброї та боєприпасів); суднобудування; 
ремонт і монтаж машин і устаткування

Низькотехноло-
гічний

Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових 
виробів; текстильне; одягу, шкіри, виробів із шкіри; де-
ревообробка; виробництво паперу та паперових виробів; 
поліграфічна діяльність, виробництво іншої продукції

Таблиця 3.5
Офіційні переліки високотехнологічних виробництв, ОЕСР [16, с. 47]

1984 1994 2001 2009
*повітряні лі-
тальні апарати 
і космічні кора-
блі; 

*фармацевтика;

*офісні рахункові 
та обчислювальні 
машини;

*радіо-, телевізій-
не і комунікацій-
не устаткування;

*наукова апара-
тура;

*електротехнічне 
обладнання 

*повітряні лі-
тальні апарати 
і космічні кора-
блі; 

*фармацевтика;

*офісні рахункові 
та обчислювальні 
машини;

*радіо-, телевізій-
не і комунікацій-
не устаткування

*повітряні лі-
тальні апарати 
і космічні кора-
блі; 

*фармацевтика;

*офісні рахункові 
та обчислювальні 
машини;

*радіо-, телевізій-
не і комунікацій-
не устаткування;

*медичне устат-
кування та оптич-
ні інструменти

*повітряні лі-
тальні апарати 
і космічні кора-
блі; 

*виробництво 
основних фарма-
цевтичних про-
дуктів;

*виробництво 
комп’ютерів, 
електронної та 
оптичної про-
дукції

Високі технології – це систематизовані передові знання на певний 
момент часу, спрямовані на випуск продуктів чи створення процесу, 

Закінчення табл. 3.4



108

Частина ІІ. Джерела та фактори формування і розвитку інтелектуального капіталу

що є принципово новими (не мають аналогів) або новими у певній 
області знань, і застосування яких дозволить отримати монопольне 
становище на міжнародному ринку або покращити конкурентні по-
зиції того, хто їх розробляє чи застосовує, та отримати високу додану 
вартість [18]. У 2012 р. спеціалісти McKinsey Global Institute підго-
тували доповідь, що стала відомою під назвою «12 технологій, що 
перевернуть світ». До переліку увійшли: мобільний Інтернет, авто-
матизація розумової праці, «Інтернет речей», «хмарні» технології, 
робототехніка, автономні транспортні засоби, геноміка, акумулюван-
ня енергії, трьохмірний друк, прогресивні матеріали, нові методи 
добування нафти і газу, відтворювальні джерела енергії. Для міжна-
родної гармонізації статистичного обліку торгівлі продуктами висо-
ких технологій ОЕСР було визначено Перелік високотехнологічних 
продуктів за кодами Стандартної міжнародної торговельної класи-
фікації, до якого входять: аерокосмічна продукція, хімічна, 
комп’ютерна та офісна техніка, електричні машини, електроніка та 
телекомунікації, неелектрична техніка, фармацевтична продукція, 
наукові прилади, озброєння. Продукція ідентифікується як високо-
технологічна, якщо: 1) є втіленням високих технологій; 2) у її складі 
домінує високотехнологічна проміжна продукція; 3) вироблена з ви-
користанням високотехнологічних процесів.

Залежно від мети (оцінка міжнародної торгівлі, кадрового потен-
ціалу промисловості, «точок зростання» в економіці) держави можуть 
одночасно застосовувати кілька методичних підходів і складати кілька 
переліків високотехнологічних секторів. Утім, не зважаючи на поши-
реність, «секторальний» підхід має низку недоліків [16, с. 49–51]:

1) ґрунтується не на результаті, а на внеску; не охоплює галузі, 
в яких інноваційні фірми надто малі, щоб виокремлювати науково-до-
слідну діяльність з іншої;

2) не завжди всі підрозділи компанії займаються високотехнологіч-
ним виробництвом (виробляються різні категорії товарів); компанії 
ж низькотехнологічних галузей можуть випускати високотехнологічну 
продукцію (наприклад, високотехнологічні сплави металів);

3) значні витрати на ДіР можуть бути спрямовані на отримання 
соціальних, екологічних ефектів і не дати результатів у вигляді більш 
якісної продукції;
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4) невисока концентрація високоосвіченого персоналу не може бути 
ознакою низької технологічності виробництва (наприклад, у літакобу-
дуванні значна частина виробничого процесу пов’язана з монтажними 
роботами, що здійснюються працівниками з середньою спеціальною 
освітою).

За М. Портером, не існує такого явища, як низькотехнологічні га-
лузі, є лише низькотехнологічні компанії [16, с. 124]. Ми схильні при-
єднатись до такої позиції: технології на рівні фірми мають розглядатись 
як щось умовне щодо виду діяльності, до якого вона належить. Новим 
підходом у дослідженні високотехнологічної сфери є ідентифікація 
високотехнологічних компаній, з’ясування їхньої регіональної локалі-
зації для створення кластерів, дослідження внеску в економічне зрос-
тання тощо [16, с. 123]. Високотехнологічним виробництвом є сукуп-
ність господарюючих суб’єктів не за належністю до певного виду ді-
яльності, а за відповідністю певній системі критеріїв, серед яких – ви-
робництво високотехнологічної продукції [16, с. 165].

Сучасне наукомістке виробництво – це виробництво, в якому 
використовуються високі технології, набувають завершеної комер-
ційної форми результати НДДКР, що підвищують на якісному рівні 
ефективність і загальну конкурентоспроможність національної еко-
номіки. Високотехнологічним підприємством називають таке, що 
виробляє високотехнологічну продукцію, здійснює розробку, розви-
ток і виведення на ринок нових продуктів та/чи інноваційних вироб-
ничих процесів шляхом систематичного використання наукових 
і технічних знань [18]. Високотехнологічні компанії виявляють низку 
спільних рис: надзвичайно короткі цикли життя для кожного певного 
покоління продукту (1–5 років); значні і постійні вкладення в дослі-
дження та розробки; робочі місця вимагають поглибленої професій-
ної підготовки; високі ризики; базується на інноваціях та є керованою 
знаннями, а не виробничо керованою; комерційні цілі компанії мають 
бути гармонізовані із стратегічними інтересами держави [19]. Інте-
лектуальна власність є ключовою ланкою високотехнологічної ком-
панії. 

Для України актуальним завданням залишається ідентифікація ви-
сокотехнологічних підприємств, оцінка їх поточного техніко-економіч-
ного рівня, потенціалу та перспектив розвитку. Ідентифікація ґрунту-
ється на комплексному аналізі системи показників (табл. 3.6).
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Таблиця 3.6
Система показників для ідентифікації високотехнологічних 

підприємств в Україні [18]

Етап оцінки Показники
1. Оцінка реаліза-
ції високотехноло-
гічної продукції

1. Коефіцієнт високотехнологічності обчислюється 
як частка виручки від реалізації високотехнологічної 
продукції у виручці підприємства від реалізації усіх 
видів продукції

2. Ефективність 
виробничо-гос-
подарської діяль-
ності 

2. Валова додана вартість (витрати на робочу силу + 
амортизація + податки, збори, обов’язкові платежі, що 
відносяться на витрати, + прибуток)

3. Оцінка техніко-
технологічного 
рівня виробництва

3. Рівень автоматизації та механізації (коефіцієнт тех-
нологічного розвитку); питома вага нових технологіч-
них процесів, питома вага високотехнологічних у пер-
вісній вартості машин та обладнання підприємства; 
віковий склад машин та обладнання, технічна озброє-
ність працівників, електронна озброєність, ручна пра-
ця, наявність у підприємства сертифікату ISO 14000

4. Оцінка техніко-
технологічного 
рівня продукції

4. Міра використання науково-технічних знань, що 
характеризується ступенем технічної досконалості 
машин, обладнання, сировини, матеріалів, що застосо-
вуються при виробництві продукції, новизни та про-
гресивності конструктивно-технологічних рішень. Об-
числюється на основі показників: питома вага нових 
видів продукції, частка експорту високотехнологічної 
продукції, питома вага проміжної високотехнологічної 
продукції, ліцензійної продукції, наявність сертифіка-
ту ISO 9000

5. Оцінка рівня 
кваліфікації пра-
цівників

5. Характеризує здатність генерувати нові знання, 
продукувати, адаптувати, використовувати високі тех-
нології у виробництві. Обчислюється на основі показ-
ників: середній рівень освіти працівників, питома вага 
технологоорієнтованих, питома вага зайнятих у ДіР; 
питома вага витрат на технологоорієнтованих праців-
ників та ін. Технологоорієнтовані – це працівники, 
що мають професії, які передбачають високий рівень 
знань в одній із галузей природознавчих чи технічних 
наук; працівники з обслуговування, експлуатації та 
контролю за роботою технологічного устаткування, 
складання устаткування та машин (кваліфікація не 
нижче молодшого спеціаліста)
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Етап оцінки Показники
6. Оцінка рівня 
інноваційної ді-
яльності

6. Характеризує здатність підприємства систематич-
но збільшувати та застосовувати нове знання з метою 
розробки та використання технічно нових або вдо-
сконалених виробів чи процесів. Показники: питома 
вага витрат на внутрішні ДіР, на зовнішні, на при-
дбання нових технологій, на технічне переозброєн-
ня; кількість охоронних документів на об’єкти прав 
інтелектуальної власності, отриманих підприємством 
протягом трьох років

Прискорений розвиток наукомістких високотехнологічних ви-
робництв залежить від таких чинників: сталого розвитку власне на-
укомісткого сектору економіки, масштабів впливу зростання висо-
котехнологічного сектору на інші галузі за рахунок коопераційних 
ланцюгів; масштабів використання результатів розвитку наукомістких 
галузей в інших секторах економіки внаслідок дифузії знань (техно-
логій). Провідними центрами високих технологій сьогодні є США, 
Японія, країни Західної Європи. Утім, тенденцією останніх років 
стало стрімке просування на ринки високих технологій країн Півден-
но-Східної Азії та Китаю (в період з 1995 по 2008 р. збільшив частку 
у світовій торгівлі продукцією хайтек з 6 до 20 % [20]). Стимулюван-
ня розвитку високотехнологічних виробництв пов’язано з прагненням 
держав зберегти лідерство чи посилити позиції на світових ринках 
продукції з високою доданою вартістю (розвинені країни), або змі-
нити свою міжнародну спеціалізацію, здійснити структурну пере-
будову економіки (країни, що розвиваються, та з трансформаційною 
економікою). За результатами дослідження [19, с. 18], у Японії, США, 
Великій Британії, Китаї, Південній Кореї частка високотехнологіч-
ного експорту становить 20–30 %, у Малайзії, Сінгапурі, Люксембур-
зі, Філіппінах – 30–60 %. У товарному експорті України питома вага 
високотехнологічних товарів є незначною (у 2010 р. склала 2,7 %, 
причому 38,62 % такого експорту – аерокосмічна техніка), що свідчить 
про неефективне використання науково-технічного потенціалу (таб-
лиці 3.7, 3.8). Очевидним є посилення імпортозалежності щодо висо-
котехнологічної продукції.

Закінчення табл. 3.6
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Таблиця 3.7
Обсяги створеної доданої вартості високотехнологічного сектору 

економіки України (за розрахунками [21, с. 24])
Вид 

діяльності
млн дол. %

1997 2007 2009 2010 1997 2007 2009 2010

Фармацевтика 139 357 194 42 2,5 22,4 17,8 14,5

Наукові при-
лади та вимірю-
вальна техніка

63 163 96 27 4,7 10,2 8,8 7,6

Електроніка 
та комунікації 114 341 189 43 6,6 21,4 17,3 14,5

Комп’ютерна та 
офісна техніка 20 53 28 0 4,7 3,3 2,6 2,4

Аерокосмічне 
виробництво 92 679 586 023 1,5 42,6 53,6 61,1

Таблиця 3.8
Експорт та імпорт високотехнологічних товарів в Україні 
(основні групи за класифікацією ОЕСР, млн дол.) [21, с. 25]

Група Показник 2007 2009 2010 2011
Фармацевтич-
ні продукти

Експорт 44,5 40,1 55,3 44,6
Імпорт 655,5 800,2 855,7 1090,8
Сальдо – 611 – 760,1 – 800,4 – 1046

Аерокосмічна 
техніка

Експорт 421,9 478,9 542,8 752,6
Імпорт 135,8 72,8 74,9 170,7
Сальдо 286,1 406,1 467,9 581,9

Комп’ютерна 
та офісна тех-
ніка

Експорт 35,7 29 42,8 52,2
Імпорт 191,8 107,8 444,6 827
Сальдо – 156,1 – 78,8 – 401,8 – 774,8

Наукові при-
лади

Експорт 111,1 124,3 140,3 176,7
Імпорт 526,8 310 384,6 569,1
Сальдо – 415,7 – 185,7 – 244,3 – 392,4

Електричні 
машини та 
устаткування

Експорт 6,5 10,4 11 30,3
Імпорт 56,2 33,4 43,6 64,3
Сальдо – 49,7 – 23 – 32,6 – 34

Усього (з 
урахуванням 
інших груп)

Експорт 898,1 1073 1106,8 1665,4
Імпорт 2911,2 2417,9 3255,1 4530
Сальдо – 2013,1 – 1344,9 – 2148,3 – 2864,6
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У той же час, період формування нового укладу для країн, не пере-
обтяжених перенакопиченням капіталу, створює унікальний шанс 
встигнути раніше за інших освоїти виробництва шостого технологіч-
ного укладу. Взяти участь у створенні стандартів його технологій 
означає забезпечити довгострокову системну конкурентну перевагу. 
Залишатись осторонь процесу – назавжди втратити шанс піднятися 
щаблями світової технологічної піраміди. Ядро 6-го укладу у світі вже 
сформувалось (нано-, біотехнології, інформаційно-комунікаційні), 
і зростає темпами близько 35 % на рік. На наш погляд, в контексті за-
вдань модернізації економіки України це робить доцільним переорієн-
тування при визначенні «точок зростання» з галузевого підходу на 
технологічний і слугує підтвердженням позицій щодо розвитку інно-
ваційних анклавів, передусім шляхом підтримки декількох проривних 
технологій [22].

3.3. Трансфер технологій як поширення 
знань: сутність, форми, управління. 
Роль системи охорони і захисту прав 
інтелектуальної власності

Глобалізація технологічного розвитку, скорочення життєвого 
циклу продукції зумовлюють загострення міжфірмової конкуренції. 
Компанії змушені орієнтуватись при організації виробництва на кра-
щі технічні рішення, адаптуючи їх до умов та потреб локальних рин-
ків, розробляти нові товари та послуги, що пов’язано з підвищенням 
наукомісткості і створює потужні стимули для торгівлі технологіями 
та поглиблення міжнародної науково-технічної кооперації. Виникає 
феномен трансферу технологій – передання систематизованого знан-
ня про виробництво продукції, застосування процесу чи надання по-
слуги. 

Згідно з визначенням ВОІВ технологія – це систематичні знання 
про виробництво продукції, застосування процесу, надання послуги 
незалежно від того, чи відображені вони у винаході, промисловому 
зразку, корисній моделі, новій технологічній установці, технічній ін-
формації, вміннях, послугах чи допомозі, що надається фахівцями 
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з проектування, монтажу, управління й змісту промислової установки, 
управління підприємством [23, с. 295].

Трансфер технологій (ТТ) у широкому розумінні означає взаємодію 
між двома або більше партнерами, за якої хоча б один із них передає 
свою технологію через ноу-хау, патенти, технічне сприяння іншому 
партнерові, що бажає впровадити і використати технологію для кон-
кретної мети [24]. ТТ у такому трактуванні не визначається як суто 
комерційне явище, оскільки може слугувати збільшенню суми знань 
однієї із сторін без будь-якої фінансової угоди. Утім, основним прави-
лом ТТ є отримання користі на взаємовигідній основі всіма учасника-
ми. У вузькому розумінні трансфер технологій – це процес передання 
технологій зі сфери розроблення до сфери практичного використання 
(від розробника – замовнику (виробнику)). ТТ – це передання науково-
технічних знань і досвіду для надання науково-технічних послуг, за-
стосування технологічних процесів, випуску продукції. По мірі по-
ширення застосування технології її призначення стає загальним, а сама 
технологія – рутинною (традиційною, тобто такою, що відбиває серед-
ній рівень виробництва, якого досягнуто більшістю виробників у даній 
галузі) [23, с. 478].

Технології можуть бути як уречевленими (машини та обладнання), 
так і не уречевленими (технічна інформація і ноу-хау), мати «людське» 
втілення. Відтак носіями технологій є: персоналії (кадри), документи, 
машини, обладнання, продукція, що уможливлює поширення техно-
логій через безліч каналів. Вирізняють такі форми трансферу техно-
логій:

1. Уречевлена (машини, устаткування, матеріали, технологічні лінії, 
підприємства «під ключ»), не уречевлена (у «чистому» вигляді: науко-
во-технічна інформація, знання, досвід, що набувають форми об’єктів 
інтелектуальної власності). Трансфер технологій забезпечується право-
вим захистом. Будь-яка нова технологія може бути захищена одним 
або кількома правовими інструментами: патентом, ліцензією, ноу-хау, 
копірайтом, торговельною маркою. 

2. Комерційні (ринкові) та некомерційні (неринкові). До перших 
належать: продаж технологій у матеріалізованому вигляді (торгівля 
товарами); іноземні інвестиції у формі технологій, створення спільних 
підприємств, злиття та поглинання; патентні угоди, ліцензійні угоди 
(як патентні, так і безпатентні – наприклад, на передання ноу-хау); на-
уково-виробнича кооперація, спільні науково-дослідницькі проекти, 
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інжиніринг, франчайзинг, консалтинг, контракти «під ключ», конт ракти 
на управління. Кожен з перелічених каналів ТТ має свої переваги та 
недоліки, що залежать від цілей учасників, ступеня новизни техноло-
гії, галузі, рівня розвитку країни-реципієнта, специфіки державної 
політики країн-учасниць ТТ та ін. 

Некомерційні форми ТТ включають проведення наукових семінарів, 
конференцій, виставок і т. п., створення довідково-інформаційної лі-
тератури, комп’ютерних банків даних про науково-технічні досягнен-
ня, міграцію учених та спеціалістів, передання технологій в рамках 
міжнародної допомоги, копіювання та реінжиніринг (розбирання ви-
робу на елементи з метою вивчення і подальшого копіювання), вико-
ристання відкритих даних патентних заявок, іншої науково-технічної 
інформації. Інколи сюди ж відносять промислове шпигунство, пере-
манювання персоналу, хоча при цьому не виконується головна умова 
ТТ (взаємовигідність). 

Патентні угоди – це торговельні угоди, за якими власник патенту 
поступається своїми правами на використання винаходу покупцеві 
патенту. Найчастіше малі вузькоспеціалізовані компанії, що самостій-
но не можуть впровадити винахід у виробництво, продають патенти 
великим корпораціям. 

Ліцензійна угода є угодою про передання (надання) прав на вико-
ристання об’єктів інтелектуальної власності протягом певного терміну 
за винагороду. Проблемою є здійснення контролю за випуском про-
дукції, якщо ліцензіат є несумлінним або географічно віддаленим. 
Торгівля ліцензіями є надприбутковим бізнесом. Покупці сплачують 
за отримані ліцензії до 10 % вартості реалізованої продукції, що ви-
пускається на основі ліцензійних угод, а якщо йдеться про право ви-
користання унікальних науково-технічних результатів, частка може 
сягати 1/3 або 1/2 вартості продукції. Ліцензії можуть бути патентними 
(передання права використання запатентованої технології) і безпатент-
ними (наприклад, на передання ноу-хау). Утім, часто в рамках перших 
передається і ноу-хау для уможливлення ефективного використання 
технології. Ноу-хау – це сукупність технічних, економічних та інших 
знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок, вироб-
ничого чи іншого досвіду, які необхідні для організації того чи іншого 
виду діяльності, але не є запатентованими (секрети виробництва, ор-
ганізації та управління, технологічний досвід, інструкції, схеми, крес-
лення, ТЕО, технічні документи). Ліцензійна угода на передання ноу-
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хау передбачає відповідальність за збереження конфіденційності ін-
формації та відшкодування збитків у разі її порушення.

Франчайзинг – це контракт на передання товарної марки, техноло-
гії, надання послуг чи продаж товару. Продавець не лише передає по-
купцеві право на використання товарної марки, технології, а й надає 
допомогу в організації та веденні бізнесу у вигляді технічних послуг, 
реклами, підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації та ін. Фран-
чайзі (покупець) за це вносить одноразову платню при організації 
бізнесу і здійснює періодичні платежі, франчайзер (продавець) бере 
участь в управлінні та контролі за діяльністю франчайзі. Завдяки фран-
чайзинговим угодам поширюються міжнародні стандарти якості та 
технології.

Контракти «під ключ» передбачають укладення угоди на будівни-
цтво об’єкта, який після повної готовності до експлуатації передаєть-
ся замовникові. Зазвичай проект реалізується великими будівельними 
компаніями та виробниками промислового устаткування. Вся відпо-
відальність за будівництво і введення об’єкта в експлуатацію поклада-
ється на одну юридичну особу.

3. Міжнародний та внутрішній (обмежений кордонами країни) ТТ. 
Основними типами внутрішнього міжфірмового ТТ є: 1) передання 
технології на стадії НДДКР з наукових та дослідницьких академічних 
і вузівських організацій до галузевих лабораторій для доопрацювання 
і доведення до стадії дослідного виробництва; 2) передання технології 
на стадії завершення дослідно-конструкторських робіт з дослідницьких 
організацій до діючих промислових фірм для освоєння технології 
в промисловому масштабі; 3) передання технології знов створеним 
компаніям.

Прав на технологію як на окремий об’єкт не існує, першим кроком 
при трансфері технології є її розкомплектування, ідентифікація того, 
у яких об’єктах вона втілена, визначення переліку об’єктів, права на 
які передаються. За В. Кумаром, технологія включає два компоненти: 
1) фізичний (вироблена продукція, обладнання, інструменти, креслен-
ня, виробничі процеси); 2) інформаційний (ноу-хау в сфері менеджмен-
ту, маркетингу, контролю якості продукції, забезпечення її післяпро-
дажного обслуговування, підготовлена робоча сила і техперсонал) [20]. 
Ефективний трансфер технології передбачає отримання кінцевим ко-
ристувачем не лише явно вираженого знання про загальні принципи її 
дії, а й цілого комплексу супутньої інформації – так званого «неявного 
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знання». Неявне знання – це набір особистісних, не кодифікованих 
знань, що є складовою мистецтва експериментування і теоретичних 
навичок учених, технологів, і передається виключно у неформальні 
способи в безпосередніх людських контактах. Технологію неможливо, 
наприклад, купити за кордоном і «перенести» як фізичний продукт. Вона 
має безліч прихованих елементів, що змушують покупця вкладати кошти 
в розвиток нових навичок, власної системи наукових досліджень і роз-
робок. Важливо підкреслити, що передання не всіх, а лише частини 
елементів технології є способом збереження монопольного становища 
на певному ринку, ускладнення для конкурентів процесів копіювання 
чи вдосконалення (так, німецькі машинобудівні компанії намагаються 
залишати в своїй країні ключовий елемент технології – приміром, про-
грамне забезпечення, якщо верстати виробляють у Китаї [20]). 

Найбільш передові технології сьогодні концентруються у досить 
вузької групи високорозвинених країн (США, Японія, кілька провідних 
західноєвропейських країн), причому їх трансфер з боку цих держав 
контролюється і обмежується, блокується трансфер неявного знання. 
Сучасні корпорації дотримуються стратегії технологічного обміну, що 
передбачає реалізацію таких етапів комерціалізації технології: 1) про-
даж готової продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках; 
2) здійснення прямих іноземних інвестицій, що відкриває для продавця 
технології нові ринки, дозволяє збільшити обсяг прибутку; 3) продаж 
ліцензій. Країни-лідери поступово передають технології менш розви-
неним державам – для продовження життєвого циклу технології або 
виробу, отримання більшої норми прибутку внаслідок зменшення ви-
трат на оплату праці, на дотримання соціальних та екологічних стан-
дартів. Так, хоча частка США у загальному обсязі світового експорту 
високотехнологічної продукції скоротилась із 21 до 14 % у період з 1995 
до 2008 р., утім зросла їх частка у світовому експорті інтелектуальних 
послуг, передусім у сфері науково-технологічного, фінансового, бізнес-
консалтингу (у 2007 р. – 185 млрд дол.) – тобто торгівлі неявним знан-
ням. Китай же, не зважаючи на те, що збільшив частку у світовому 
експорті високотехнологічної продукції до 20 %, на власних підпри-
ємствах створює лише близько 15 % доданої вартості такої продукції, 
займаючись передусім збіркою ІКТ-продуктів та компонентів [20].

Закономірності сучасного технологічного розвитку виявляються 
і в такому [12, с. 296]: технологія з’являється у взаємозв’язку з іншими, 
що доповнюють одна одну; кожна базова технологія є ядром багатьох 
прикладних; відбуваються уніфікація стандартів виробництва продук-
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ції у світі, поширення так званих метатехнологій – частини інформацій-
них технологій нового покоління, що означають принципову неможли-
вість для приймаючої сторони конкурувати з розробником. Прикладами 
метатехнологій є мережний комп’ютер (можливість доступу до інфор-
мації без відома користувача), сучасні технології зв’язку та ін. У імпор-
тованому обладнанні можуть знаходитись приховані програмні модулі, 
а умовою надання ліцензії бути підключення обладнання до Інтернету 
(уможливлює передання інформації, яка продукція виробляється, де 
знаходиться обладнання). Обладнання зазвичай використовується не 
окремо, а у складі технологічного ланцюжка, що включає продукцію 
різних виробників, а між споживачем і виробником знаходиться клю-
човий учасник ринку – системний інтегратор (підбирає необхідне 
обладнання, формує технологічний ланцюжок «під ключ», забезпечує 
запуск і подальше обслуговування – тобто повний інжиніринг і сервіс). 
Внутрішньофірмове міжнародне кооперування переорієнтовує техно-
логічний обмін на розвиток науково-технічних зв’язків ТНК та їх під-
розділів, ТНК контролюють більш як 80 % світового ринку технологій. 
Останнім часом поширюється тенденція до створення ТНК стратегічних 
альянсів – наприклад, шляхом утворення так званих патентних пулів, 
що посилює монополізацію світового ринку технологій. Так, з осені 
2013 р. компанія Samsung уклала мінімум чотири угоди про партнер-
ство у патентній сфері (крос-ліцензійні угоди, що передбачають вза-
ємний обмін ліцензіями для доступу до патентних портфелів корпо-
рацій) з метою мінімізації ризиків виникнення патентних спорів та 
економії коштів на НДДКР: з корпораціями LG, Nokia, Google, Ericsson 
[25, с. 54–55]. Причому угоди охоплюють як існуючі патенти, так і ті, 
що будуть зареєстровані протягом найближчих 10 років. 

Патентно-ліцензійний обмін здійснюється передусім між розвине-
ними країнами (так, Німеччина більше 60 % патентів і винаходів продає 
до США і країн ЄС, купує – передусім у США; країни ЄС є покупцями 
64 % обсягу інтелектуальних послуг США). Перешкодою для ефектив-
ного міжнародного ТТ може стати неготовність країни-реципієнта до 
запровадження технології (рівень технологічного, соціального розвит-
ку, відмінності у кваліфікації працівників, у підходах до комерціаліза-
ції технологій, нерозвиненість інфраструктури, депресивний попит). 

У теоріях міжнародного ТТ поширеною є теза щодо неможливості 
ефективного трансферу без наявності у приймаючої країни потужної 
системи захисту прав інтелектуальної власності. Утім, можна навести 
приклад Китаю як країни, що досягла успіхів, вдаючись і до неринкових 
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методів доступу до новітніх розробок (копіювання, реінжиніринг, про-
мислове шпигунство). З одного боку, посилення системи охорони і за-
хисту прав ІВ, утримання від неринкових методів залучення технологій 
мають стимулювати їх передання більш розвиненими країнами держа-
вам-реципієнтам, стимулювати економічний розвиток і НТП. З друго-
го – в результаті для приймаючих країн ТТ ускладнюється: вони отри-
мують застарілі технології, не забезпечені належним рівнем технічної 
підтримки, втрачають внутрішній ринок внаслідок патентної експансії 
іноземних компаній і ресурси – внаслідок сплати інтелектуальної ренти, 
технологічний розрив посилюється. Країни – донори технологій, маючи 
можливість отримувати монопольний прибуток, не поспішають витра-
чати кошти на ДіР, гальмується НТП. Така ситуація отримала назву 
«дилема трансферу технологій» [20]. Як правило, по мірі переходу 
країни на більш високий технологічний рівень відбувається посилення 
захисту прав ІВ, оскільки це дозволяє не лише отримати доступ до пе-
редових технологій, а й забезпечити охорону власних [26, с. 120].

Управління розповсюдженням технологій передбачає створення 
таких організаційних підсистем: експертизи, обліку і контролю, інфор-
маційного забезпечення, фінансового, матеріально-технічного, кадро-
вого. У багатьох країнах створюються центри трансферу технологій – 
спеціалізовані організації, що забезпечують комерціалізацію результа-
тів науково-дослідницьких робіт, розробки технологій, ноу-хау (ство-
рення умов для просування на ринку). Як правило, вони діють на не-
комерційній основі і становлять частину державної підтримки про-
цесу комерціалізації технологій. 

В Україні на базі ДП «Український центр трансферу технологій» 
формується Національна мережа трансферу технологій, основними 
завданнями якої є: пошук партнерів та інвесторів для кооперації при 
розробленні та впровадженні високотехнологічного наукового про-
дукту; розширення обміну інформацією між учасниками ТТ, створен-
ня бази даних нових технологій та її актуалізація; надання консульта-
ційних послуг суб’єктам ТТ; підготовка фахівців у сфері ТТ; оцінка 
нових технологій, розроблення і впровадження механізмів їхньої ко-
мерціалізації; співробітництво з міжнародними мережами ТТ [24]. 
Створено Українську мережу ТТ UTTN, що об’єднує наукові установи, 
організації, підприємства і підприємців, що професійно займаються 
ТТ, функціонує система ТТ за участі Українського інституту науково-
технічної й економічної інформації. Наявні партнерські відносини 
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з зарубіжними подібними мережами забезпечують вихід власників 
наукомістких розробок на зовнішні ринки. Утім, Україна наразі є чис-
тим експортером технологій: так, у 2011 р. придбано нових технологій 
за межами країни – 200 (у тому числі 145 – придбання устаткування), 
передано за межі країни – 3 (продаж устаткування) [27]. 

Розповсюдження знань, комерціалізація результатів НДДКР ефек-
тивно забезпечуються в рамках таких інноваційних структур, як тех-
нологічні парки, бізнес-інкубатори, кластери.

Технологічний парк – це науково-технічний комплекс, що включає на-
укові установи, конструкторські бюро, вищі навчальні заклади, виробни-
чі підприємства, сервісні служби, і здійснює розробку та комерціалізацію 
науково-технічних ідей. Технопарки включають дослідницький центр 
і виробничу базу, найчастіше створюються навколо провідних учбових 
або науково-дослідницьких центрів. Забезпечують інтеграцію наукового 
та освітнього потенціалу регіону з матеріально-технічною базою промис-
ловості, створюються переважно для реалізації пріоритетів науково-тех-
нічного розвитку країни. Основні функції технопарку: підтримка, «ви-
рощування» малих інноваційних підприємств, створення можливостей 
реалізації інтелектуального потенціалу учених, винахідників; експертиза 
пропозицій; перетворення результатів НДДКР на готовий інноваційний 
продукт; комерціалізація, розповсюдження і доведення до споживача ін-
новаційної продукції. В Україні функціонують 16 технопарків, найвідо-
мішими є «Інститут електрозварювання ім. Є. Патона» (унікальна техно-
логія зварювання живих тканин без хірургічних інструментів та швів, що 
розроблена в 1990-ті рр. і успішно застосовується, визнана у світі як 
«прорив у медицині ХХІ ст.»), «Інститут монокристалів», «Напівпровід-
никові технології і матеріали, оптоелектроніка, сенсорна техніка».

Інноваційний бізнес-інкубатор – це будинок (будинки), де на об-
межений термін на правах оренди розміщуються новостворені малі 
інноваційні підприємства, яким на пільгових умовах надаються фінан-
сові, матеріально-технічні, інформаційні ресурси, консалтингові і сер-
вісні послуги для комерціалізації результатів наукових досліджень 
і винаходів. Може функціонувати як у складі технопарку, так і в авто-
номному режимі.

Для забезпечення синергетичного ефекту взаємодії учасників ін-
новаційного процесу, ефективного трансферу технологій багато країн 
стимулюють формування і функціонування кластерів. Кластер – це 
географічна концентрація юридично незалежних промислових компа-
ній, дослідницьких центрів, ВНЗ, інших організацій, що утворюють 
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цілісні науково-виробничі комплекси з замкненим циклом, мають 
мотивовані і сталі формальні та неформальні зв’язки, які дозволяють 
поєднувати кооперацію і конкуренцію і отримувати синергетичний 
ефект на основі об’єднання в рамках єдиної системи управління циклів 
обміну знаннями і технологіями [28]. Ключовий чинник успіху полягає 
у наявності відносин, що забезпечують обмін знаннями і технологіями, 
«екосистему» їх поширення (неявне знання). Прикладами високотех-
нологічних кластерів є «Кремнієва долина» (США, Каліфорнія), Бан-
галор (кластер ІКТ, Індія). Кластер можна розглядати як з’єднувальну 
ланку між фундаментальною наукою і комплексними розробками, як 
утворення, здатне забезпечити інтеграцію «наука – освіта – виробни-
цтво», що є вкрай актуальним для України. 

Розрив між середовищем генерування знань і середовищем їх тех-
нологізації виключає ефективне використання інтелектуального капі-
талу і навіть просте відтворення науково-технічного потенціалу. Тому 
у світі набуває поширення тенденція формування високоефективних 
інноваційних середовищ у вигляді мережних партнерств, що 
пов’язують структури, які займаються дослідженнями, технологізаці-
єю розробок, промисловим випуском і комерціалізацією продукції 
(сучасний варіант кластеру). Зокрема, США поступово переходять від 
моделі створення бізнес-інкубаторів до схеми розподіленого партнер-
ства, моделі «відкритих» інновацій. 

Г. Чесбро модель «відкритих» інновацій визначає як діяльність, у якій 
компанії активно використовують зовнішні ідеї та технології у власному 
бізнесі і дозволяють іншим компаніям користуватися їх ідеями, що не 
реалізовані на практиці, та комбінувати внутрішні та відкриті інноваційні 
ідеї [8, с. 19]. У компанію надходить потік пропозицій від творчих агентів, 
на ринок транслюються результати корпоративних розробок (щоправда, 
некритичних для власного бізнесу). До парадигми відкритих інновацій 
переходять у таких секторах: автомобілебудування, комп’ютери, програм-
не забезпечення, біотехнології, фармацевтика, комунікації, банківські 
і страхові послуги, зброя. Основним завданням інноваційної мережі є ви-
хід на спеціалізовані комунікативні простори (наприклад, фармацевтична 
компанія віддає на доопрацювання підрядникам певні молекули на ранній 
стадії розробки ліків; наразі успіху реєстрація і комерціалізація проводять-
ся спільно, але на різних ринках) [7, с. 50]. Способом подолання іннова-
ційного розриву стало створення консорціумів, що поєднують середови-
ще генерування знань із середовищем їх технологізації і забезпечують 
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глибокий інжиніринг (табл. 3.9). Бізнес-групи інженерів, учених, фахівців 
з комерціалізації супроводжують і забезпечують процеси виробничої 
реалізації технологічних новацій, а дослідницькі структури університетів 
спільно з відділами ДіР високотехнологічних підприємств здійснюють 
розробки інноваційних завдань для промисловості. У бюджетах подібних 
консорціумів (США, Японія, Велика Британія), як правило, значною 
є частка держави (50–100 %) [7, с. 55]. 

Таблиця 3.9
Інституційний базис і цільові сегменти ринку інжинірингової 

технологічної платформи консорціуму (за моделлю [7])

Середовище Цільові сегменти ринку
1. Генерування 
знань: ВНЗ, наукові 
інститути, відділи 
ДіР високотехноло-
гічних компаній

1. Глибокий інжиніринг та управління впроваджен-
ням інновацій. Результат: нова технологія, наукоємна 
продукція, стартап.
2. Підбирання і підготовка перспективних кадрів для 
високотехнологічних підприємств. Спільні корпора-
тивні програми навчання («під замовника»).
3. Інноваційна реновація високотехнологічних вироб-
ництв. Створення моделей інноваційних процесів, 
їх франчайзинг для отримання доходу. Інноваційний 
консалтинг.
4. Мережні дослідження і розробки в промислових 
цілях. Можливості розв’язання міждисциплінарних 
завдань, експертиза інноваційних пропозицій.
5. Інноваційне брокерство. Організація ефективних 
механізмів дистрибуції інноваційно значимої інфор-
мації і доступу до технологічних новинок, інженер-
них рішень.
6. Каталізація нових інноваційних підприємств (по-
вний цикл створення) на основі опціонних моделей 
або участі в доходах.
7. Технологічні екосистеми: створення і розвиток 
мереж технологічних партнерств університетів, на-
укових установ і високотехнологічних підприємств. 
Сконцентрований фонд знань.
8. Управління інтелектуальною власністю. Ліцензуван-
ня і продаж ліцензій, послуги з придбання технологій

2. Технологізація 
знань: провідні ви-
сокотехнологічні 
компанії країни 
(більшість) та за-
кордонні 
3. Каталізація роз-
витку: агентські 
і венчурні органі-
зації (національні 
та іноземні) 

Результат: системне впорядкування інноваційних процесів в інституційно-
му полі, наповненому суб’єктами технологічного, наукового, освітнього, 
фінансового ринків, що хаотично взаємодіють
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Державне регулювання процесів ТТ пов’язано із забезпеченням 
національної безпеки (особливо це стосується озброєння та технологій 
подвійного призначення), реалізацією науково-технічної та інновацій-
ної політики (визначення переліку критичних технологій; експертиза 
технологій, що імпортуються; санкції для підприємств, що застосову-
ють технології, які погіршують стан довкілля, і т. п.), прагненням 
утримувати технологічне лідерство (новітні технології можуть утри-
муватись на території країни адміністративними методами до появи 
новітніх зразків, що міститимуть інтелектуальну ренту і замінять по-
передні; приміром, у США є обмеженим трансфер за 12 групами кри-
тичних технологій [20]). Метою державного регулювання ТТ є забез-
печення розвитку національного промислового і науково-технічного 
потенціалу, його ефективного використання для виконання завдань 
соціально-економічного розвитку держави з урахуванням світового 
досвіду, можливих соціально-економічних, технологічних, екологічних 
наслідків від застосування технологій, сприяння розвитку виробництва. 
Для країни наздоганяючого розвитку, що орієнтується передусім на 
запозичення технологій, важливо, щоб такі технології ставали джере-
лом розвитку суміжних технологій, але вже на території держави, зу-
силлями її учених та інженерів. 

На наш погляд, заслуговує на увагу досвід Китаю, що донедавна 
робив ставку саме на запозичення технологій: вимоги до іноземних 
інвесторів щодо передання технології як умова доступу на ринок, 
стимулювання створення спільних підприємств, а не дочірніх чи філій 
іноземних компаній (через пільги, уможливлення доступу до держав-
них замовлень) [26; 20]. 

У справі пошуку механізмів подолання розриву між наукою і ви-
робництвом корисним може бути досвід США. До 1980 р. результати 
НДДКР, що фінансуються з державного бюджету, були федеральною 
власністю, Закон Бай-Доуля уможливив передання прав на такі резуль-
тати університетам (отримали право патентувати винаходи, надавати 
ліцензії). Метою було використання комерційного потенціалу резуль-
татів досліджень, сприяння впровадженню результатів НДДКР дер-
жавних лабораторій. Результатами стали зростання кількості об’єктів 
патентування в університетах, створення ринків обсягом 9–13 млрд 
дол., поява 50–100 тис. робочих місць [29]. За державою зберігається 
безстрокова, безумовна, непередавана, безкоштовна ліцензія на вико-
ристання таких об’єктів інтелектуальної власності, певний контроль 
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за комерціалізацією. В Україні з 2012 р. законодавчо встановлено, що 
майнові права на технологію та/або її складові, створені в результаті 
НДДКР, що фінансувались бюджетним коштом, належать виконавцям – 
установам, організаціям (якщо немає державної таємниці, або інших 
випадків, передбачених законом).

Регулювання міжнародного руху технологій здійснюється такими 
міжнародними організаціями, як Світова організація торгівлі (Угода 
TRIPS), Міжнародна організація інтелектуальної власності, ООН 
(ПРООН). Сучасна світова технологічна піраміда включає кілька ща-
блів, вищий посідають США, Японія, 5–6 європейських країн [3]. 
Технологічна еліта розробляє механізми міжнародного контролю за 
трансфером технологій. На думку П. С. Лемещенка [5], у сучасному 
світі виникла нова форма приватної власності – право окремих струк-
тур ініціювати і розробляти юридичні норми і правила, тобто формаль-
ні інститути. Це уможливлює для окремих країн і корпорацій вилучен-
ня глобальної ренти в прямій і непрямій формі. Країни, що розвива-
ються, розглядають жорстку систему захисту прав ІВ як чинник при-
ватизації знань у світовому масштабі, зростання технологічного роз-
риву, уповільнення загальноцивілізаційного процесу створення і впро-
вадження інновацій, розвитку інформаційного суспільства. Країни 
ж лідери вилучають глобальну ренту через інституційні інновації, що 
забезпечують вигоди першопроходцям. Найбільш відомий інструмент – 
угода ТРІПС в рамках СОТ (про торговельні аспекти прав інтелекту-
альної власності), що є неоднозначною, зокрема, стосовно соціально-
економічних наслідків у сфері охорони здоров’я (надмірна жорсткість 
патентного законодавства щодо фармацевтичної продукції) [30]. У стат-
ті С. Мосова наведено метод завоювання ринків транснаціональними 
корпораціями шляхом використання можливостей чинного патентного 
законодавства країн: 1) формується сильний портфель патентів, за до-
помогою якого блокуються науково-технічні розробки конкуруючих 
компаній; 2) за результатами НДДКР формуються міжнародні стандар-
ти та технології ліцензування, у межах яких має вироблятись наукоєм-
на продукція; 3) здійснюється міцна експансія наукоємної продукції 
до обраних секторів ринку; 4) пригнічуються не лише розробники 
наукоємної продукції, а і виробники, здійснюється трансформація об-
меженої монополії в природну [31].

Іншим прикладом регулювання ТТ, що створює можливості для 
прихованого впливу на конкурентів, може слугувати, на наш погляд, 
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Вассенаарська угода (1996 р., спочатку – 33 країни-учасниці, у 2012 р. – 
40, у тому числі Україна), метою якої зазначена координація зусиль по 
контролю за експортом звичайної зброї та високих технологій (тех-
нологій подвійного призначення) до країн з нестабільними політични-
ми режимами. Фактично кожна країна-учасник самостійно визначає, 
що з таких товарів готова продавати і кому [32]. Річ у тім, що під об-
меження цієї угоди потрапляє більшість сучасних точних металооброб-
них верстатів, усі види обладнання, комплектуючи для виробництва 
зброї, космічних, летальних апаратів, суден, іншої наукоємної продук-
ції. Це робить технологічний суверенітет країни вельми умовним – зо-
крема, для України така залежність існує практично в усіх секторах 
інноваційної промисловості.

Наочно продемонструвати небезпечну залежність, що випливає 
з незначної участі країни у процесах заснування і поширення світових 
стандартів виробництва тих чи інших видів продукції, можна таким 
прикладом. У 2013 р. російська компанія – розробник і виробник 
суперкомп’ютерів «Т-платформи», що здійснювала успішну експансію 
на світовому ринку, потрапила до американського чорного списку. Бюро 
промисловості і безпеки США проголосило про включення компанії 
та двох її філій у Німеччині і Тайвані до «Списку організацій і осіб, 
що діють всупереч національній безпеці і зовнішньополітичним інте-
ресам США» [32]. Претензії висувалися стосовно можливого пору-
шення  правил  експорту  товарів  подвійного  призначення . 
Суперкомп’ютери застосовуються у літакобудуванні, для пошуку 
й оцінки нафтових і газових родовищ, для проектування атомних ре-
акторів та інших технічно складних виробів – майже всюди, де по-
трібне чисельне моделювання, великий обсяг обчислень, і є вкрай 
важливими для підтримання конкурентоспроможності країни на рин-
ках високотехнологічної продукції. США є світовим лідером з вироб-
ництва суперкомп’ютерів (із 500 суперкомп’ютерів у 2012 р. 251 по-
ходив зі США). «Т-Платформи» у 2012 р. виграли тендер на постачан-
ня суперкомп’ютера до Державного університету штату Нью-Йорк 
(перемігши Dell і HP), посідали 50 % російського ринку і 1 % – світо-
вого. «Чорний список» означає, що для компанії встановлено «пре-
зумпцію заборони» на отримання ліцензій на експорт, реекспорт, 
трансфер будь-яких товарів і виробів, що виготовлені у США або за 
технологіями США в інших країнах світу. Але всі компанії у світі ви-
користовують американські технології для виробництва чипів, необ-



126

Частина ІІ. Джерела та фактори формування і розвитку інтелектуального капіталу

хідних для виготовлення суперкомп’ютерів. Тобто для «Т-Платформи» 
подібні санкції означали фактично «заборону на професію». Цікаво, 
що до означеного Списку компанія може бути включена навіть якщо 
лише користувалася послугами якоїсь іншої, що перебуває у «чорному 
списку». На початку 2014 р. «Т-Платформи» все ж була виключена зі 
Списку організацій і осіб, що діють усупереч національній безпеці та 
зовнішньополітичним інтересам США, з неї знято експортні обмежен-
ня. Утім, як визнає російське ділове видання [33], успіху значною мі-
рою сприяло підключення до розв’язання ситуації низки російських 
міністерств та відомств – у тому числі МЗС, Мінекономрозвитку. Ре-
зультатом розбирання стало значне послаблення позицій компанії як 
у РФ, так і на світовому ринку – ніша була зайнята американськими 
корпораціями. 

Висновки: 1) подібні заходи щодо системоутворюючих компаній 
і підприємств можуть призвести до зниження конкурентоспроможнос-
ті чи навіть до зникнення високотехнологічної галузі (-зей) національ-
ної економіки, тому найбільш важливі критичні технології мають 
розвиватись усередині країни; 2) країна, чиї технології покладені 
в основу стандарту виробництва певної продукції, отримує низку пере-
ваг – і не лише економічних.

На тлі виявлених тенденцій та проблем розвитку ТТ знов акцентує-
мо на ролі інтелектуальної власності (ІВ) у цих процесах. Свого часу 
Д. Норт дійшов висновку, що передумовою успіху сучасних найбільш 
розвинених країн світу була так звана друга економічна революція, тоб-
то докорінна зміна інститутів, що полягала у виникненні прав власнос-
ті на об’єкти, які раніше знаходились у «відкритому доступі» (інтелек-
туальна продукція), результатом чого став зв’язок між діяльністю і від-
дачею від неї [34]. Відбулось збільшення трансакційних витрат, але воно 
було перекрите зростанням продуктивності праці: інноваційна діяльність 
отримала потужний додатковий імпульс у вигляді матеріальної зацікав-
леності, що обумовило систематичний характер такої діяльності. 

Наявність потужної системи захисту прав ІВ донедавна визнавалась 
першочерговою умовою для залучення та ефективного використання 
країнами інтелектуальних ресурсів розвитку. Класична економічна 
теорія інтелектуальної власності стверджує, що закон має визначати 
межі та забезпечувати захист прав власника для стимулювання інно-
вацій. Права ІВ уможливлюють отримання доходів, від яких залежить 
розвиток науки, винагородження творців та підприємців. В обмін на 
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надання виключності правоволодіння суспільство отримує доступ до 
товарів і послуг, що є результатами комерціалізації інновацій, більш 
високу якість, безпеку продукції. Сучасні ж реалії є іншими. За попе-
редніми оцінками, у 2013 р. патентні витрати (судові тяжби, виплати, 
мирові угоди) провідних корпорацій світу у сфері високих технологій 
у 1,5 разу перевищать фінансування нових досліджень і розробок: ви-
гідніше стало в такий спосіб отримувати прибуток, а не впроваджува-
ти інновації. Найбільш виразно недоліки сучасної системи захисту прав 
ІВ проявляються у таких сферах, як охорона здоров’я та ІКТ. Так, 
після виходу на ринок ліків-дженериків упродовж двох років по за-
кінченню дії патентів на фармацевтичну продукцію вартість оригіналь-
них ліків знижується в середньому на 37 %. Очевидною є суперечність 
інтересів ТНК, окремих країн та споживачів, суспільства в цілому. 
Збільшення термінів і зони чинності патентів, перекриття патентів, 
складність процедур патентування, зростання відповідних витрат – усе 
це сучасні реалії. 

Інструменти захисту прав ІВ застосовуються для блокування ді-
яльності конкурентів (патенти, що блокують, що дезорієнтують, та ін.), 
гальмуючи розповсюдження знань. Збільшення кількості взаємозалеж-
них патентів (наприклад, лише в одному смартфоні їх використовуєть-
ся більше 110 тис.) породжує діяльність щодо зловмисного вилучення 
прибутку від володіння ними – патентні війни (наприклад, Apple 
і Samsung протягом останніх двох років подали одна проти одної 150 
позовів до судів різних країн), патентний тролінг. Патентний троль 
(ПТ) – це компанія, що не виробляє продукцію, не веде досліджень, 
утім скуповує за низькою ціною велику кількість патентів або спеці-
ально реєструє розпливчастий патент на винаходи, щоб потім подати 
позов до суду на компанії, які запускають у виробництво продукцію, 
виготовлену з використанням запатентованих елементів, вимагаючи 
завищену плату за ліцензію та «компенсаційні» виплати. Наслідками 
діяльності ПТ є: переорієнтування з піонерних винаходів на поліпшу-
ючі інновації, патентування масових, майже стандартних процедур, 
викривлення сутності венчурного бізнесу, нереалізовані ідеї, нество-
рені продукти; щорічні втрати світової економіки оцінюються при-
близно у 83 млрд дол. Загроза порушення судових справ за позовами 
власників патентів змушує інших суб’єктів діяльності також звертатись 
до патентної системи – виникає ситуація, що нагадує гонитву озброєнь 
у сфері ІВ. Витрати на захист прав ІВ перекладаються на споживачів, 
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що відбивається у зростанні цін на відповідну продукцію. З іншого 
боку, потужні корпорації широко застосовують бізнес-стратегії, що 
називаються «активне порушення» [35]: навіть у державах із розвине-
ними системами захисту прав ІВ може виявитись більш вигідним по-
рушити чужий патент, а потім після багатьох судів сплатити відносно 
невеликий штраф. У результаті найчастіше відбувається порушення 
інтересів незалежних винахідників, малих інноваційних компаній та 
університетів. 

Таким чином, проявами неефективності сучасної системи захисту 
прав ІВ є значне зростання трансакційних витрат у цій сфері за одно-
часного скорочення інноваційної активності провідних корпорацій 
світу, відсутності «проривних» інновацій, дедалі більшого дисбалансу 
інтересів власників об’єктів ІВ, творців, виробників, споживачів інно-
ваційного продукту та суспільства в цілому. 

Погодимось із А. Скоробогатовим, що у концепції другої економіч-
ної революції показано взаємозв’язок лише між інститутами та інтен-
сивністю інновацій, у той час як інститути впливають і на спрямова-
ність інновацій, що є важливим із позицій забезпечення суспільного 
розвитку [10]. За Дж. Стігліцем, сам по собі ринок недоінвестує у люд-
ський капітал, у розвиток технологій [5]. Зокрема, більш жорсткий 
правовий режим охорони прав ІВ призведе до помилкової приватизації 
суспільних знань, створюючи стимули для невірного спрямування 
інтелектуальної енергії (реалії світового сьогодення). На думку О. Буз-
галіна та О. Калганова (див. [34]), із зростанням ролі знань та інфор-
мації в процесі виробництва приватна інтелектуальна власність з умо-
ви розвитку капіталістичного виробництва перетворилась на його 
гальмо, оскільки ставить перешкоди для більш широкого використан-
ня основного ресурсу сучасного виробництва: 1) творчі працівники 
відгороджуються один від одного перепонами ІВ, комерційної таєм-
ниці; 2) одержання прибутку, відповідної матеріальної винагороди як 
головні цілі і мотиви діяльності вступають у конфлікт з умовами вну-
трішньої мотивації праці. 

Пошук напрямів подолання суперечності інтересів учасників рин-
ку ІВ на сучасному етапі його розвитку ведеться переважно у площи-
ні розробки заходів щодо обмеження термінів і спектру прав ІВ: по-
ширення застосування механізму примусового ліцензування наразі 
невикористання захищеного патентом рішення, зменшення термінів 
захисту об’єктів ІВ; поширення FRAND-ліцензування (якщо технології, 
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що можуть стати частиною стандарту на товар чи послугу, запатенто-
вані приватною особою, органи зі стандартизації визнають патент 
основоположним і включають технологію до стандарту лише за умови, 
що власник патенту зобов’язується видавати всім бажаючим ліцензії 
на доступних умовах); застосування механізму державно-приватного 
партнерства; обмеження відшкодувань за порушення прав ІВ. Певні 
надії покладаються на розвиток краудфантингу (збирання добровіль-
них пожертв на реалізацію цікавого інноваційного проекту за допо-
могою спеціальних сайтів; вироблена ж продукція часто поширюється 
на основі вільної ліцензії). Утім, вочевидь, проблема залишатиметься 
актуальною ще протягом тривалого часу.

3.4. Науково-технічні послуги та їх роль 
у формуванні інтелектуального 
капіталу. Міжнародне науково-
технічне співробітництво в умовах 
глобалізації

3.4.1. Науково-технічні послуги: сутність, види. 
Інжиніринг 

Комплексному використанню складових інтелектуального капіталу 
та забезпеченню підвищення продуктивності, конкурентоспроможнос-
ті, збільшенню інноваційного потенціалу та активізації інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання сприятиме поширення науково-
технічних послуг. 

Існують два підходи до визначення науково-технічної послуги – 
предметний і процесний. З позицій предметного підходу науково-тех-
нічна послуга є результатом науково-технічної діяльності підприємства, 
установи, організації. З позицій процесного підходу науково-технічна 
послуга – це вид діяльності, спрямований на забезпечення створення 
умов розвитку і функціонування суб’єктів науково-технічної сфери та 
сприяння процесам одержання, збереження, поширення і практичного 
застосування науково-технічних знань. 
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Науково-технічна послуга характеризується як нематеріальна, ви-
робничого або невиробничого призначення, змішана щодо джерел 
фінансування, така, що надається державними установами та підпри-
ємствами різних форм власності, задовольняє суспільні потреби, може 
споживатись як окремими індивідами, так і колективами. Науково-
технічній послузі притаманні такі основні характеристики, як не-
осяжність, невід’ємність від джерела, непостійність якості, пролонго-
ваний характер збереження.

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» вста-
новлює науково-технічні послуги як діяльність у галузі науково-тех-
нічної інформації, патентування, ліцензування, стандартизації, метро-
логії та контролю якості, науково-технічного консультування тощо, що 
пов’язана з науковими дослідженнями та науково-технічними розроб-
ками та сприяє одержанню, поширенню та використанню наукових 
знань [36].

Відповідно до інструкції Державного комітету статистики України 
науково-технічні послуги визначаються як діяльність, що пов’язана 
з дослідженнями і розробками і сприяє створенню та застосуванню 
науково-технічних знань. До них належать науково-технічна діяльність 
бібліотек, музеїв тощо; переклад, редагування тощо науково-технічної 
літератури; розвідування (геологічні, гідрологічні тощо); збір даних 
про соціально-економічні явища; розвідка корисних копалин; патентно-
ліцензійна діяльність. Науково-технічні послуги не належать до науко-
вих досліджень та розробок [37].

Види науково-технічних послуг розрізняють за такими основними 
критеріями:

– залежно від методу дослідження у сфері науки і науково-тех-
нічного обслуговування:

а) послуги у сфері фундаментальних наукових досліджень (завдя-
ки їм пізнають сутність, природу речей, явищ, подій, відкривають нові 
процеси і закономірності);

б) послуги у сфері прикладних наукових досліджень, спрямованих 
на розв’язання певних проблем, які безпосередньо стосуються матері-
альних інтересів суспільства;

– за ступенем їх комерціалізації:
а) внутрішньоорганізаційні – послуги надаються лише всередині 

наукової сфери як такі, що забезпечують власні потреби; комерційний 
ефект відсутній; 
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б) міжорганізаційні – в межах усього інноваційного циклу: вони 
ще не виходять за межі науково-технічної сфери, але функції «вироб-
ника» і «споживача» науково-технічної послуги вже відокремлюються; 
спостерігається частковий комерційний ефект; 

в) ринкові – економічні відносини загалом: науково-технічна по-
слуга стає об’єктом купівлі-продажу; комерційний ефект є основною 
метою її надання. 

Слід визнати, що в Україні внаслідок неврегульованості питань 
комерціалізації та введення в господарський обіг результатів інтелек-
туальної діяльності з урахуванням оптимального поєднання інтересів 
їх творців, бізнесу та держави обсяги нематеріальних активів не пере-
вищують 1,5 % вартості основних засобів, що значно нижче середніх 
показників в країнах ЄС, де їх обсяги дорівнюють 50–80 % балансової 
вартості підприємств та організацій [38, с. 164].

Виокремлюють такі основні складові державного регулювання 
ринку науково-технічних послуг в Україні на етапі його формування: 

– економічну, що передбачає, передусім, розвиток виробничого 
потенціалу – діяльності суб’єктів ринку науково-технічних послуг, 
збільшення доходної статті державного бюджету і залучення вітчизня-
них та іноземних інвестицій у науково-технічну сферу;

– правову, яку становить законодавча база розвитку науково-тех-
нічної сфери;

– організаційну, яку визначено як інституційне забезпечення та 
інфраструктуру ринку науково-технічних послуг. Інституційні пере-
творення мають бути спрямовані, перш за все, на розвиток високотех-
нологічних виробництв у національній економіці;

– інформаційну, якою є система взаємозв’язків, спрямованих на 
отримання достовірної інформації щодо стану внутрішнього і зовніш-
нього середовища суб’єктами ринку науково-технічних послуг з метою 
планування власної діяльності [39].

Формою прояву інтелектуального капіталу може бути інжиніринг, 
розвиток якого безпосередньо пов’язаний із зовнішньоекономічною 
експансією найбільших, у першу чергу американських ТНК.

Під інжинірингом (англ. engineering, від engineer – проектувати, 
споруджувати) розуміють надання виробничих, комерційних, науково-
технічних та інших послуг спеціалізованими інженерно-консультатив-
ними фірмами, промисловими, будівельними та іншими компаніями. 
Інжиніринг охоплює комплекс робіт з проведення попередніх дослі-
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джень, підготовці техніко-економічного обґрунтування, комплекту 
проектних документів, а також розробці документацій по організації 
виробництва і керування, експлуатації устаткування і реалізації готової 
продукції.

Завдання інжинірингу є одержання замовниками найкращого ре-
зультату від вкладення капіталу завдяки:

– системному, міждисциплінарному підходу до здійснення про-
ектів;

– багатоваріантності технічних і економічних розробок, їхньої 
фінансової оцінки вибору оптимального варіанта для замовника;

– розробці проектів з урахуванням можливості застосування про-
гресивних будівельних і виробничих технологій, устаткування, кон-
струкцій і матеріалів з різних альтернативних джерел, що якнайкраще 
відповідають конкретним умовам і особливим вимогам замовників;

– використанню сучасних методів організації і керування всіма 
стадіями здійснення проектів.

У цілому інжинірингові послуги можна поділити на три групи:
1) послуги з підготовки виробництва, а саме:
– передпроектні послуги (соціально-економічні дослідження, ви-

вчення ринку, польові дослідження, топографічна зйомка, досліджен-
ня ґрунтів, розвідка корисних копалин, підготовка техніко-економічних 
обґрунтувань і т. п., а також консультації і нагляд за проведенням за-
значених робіт);

– проектні послуги (складання генеральних планів і схем, робочих 
креслень, технічних специфікацій і т. п., а також консультації і нагляд);

– постпроектні послуги (підготовка контрактної документації, 
ведення проекту, нагляд і інспекція за здійсненням робіт, керування 
будівництвом, приймально-здавальні роботи і т. п.);

2) послуги з організації процесу виробництва і керуванню підпри-
ємством;

3) послуги із забезпечення реалізації продукції. Існує три основних 
методи будівництва, відповідно до яких розрізняється зміст контрактів 
на надання інжинірингових послуг.

Слід зазначити, що внаслідок своєї універсальності інжиніринг 
застосовується в разі реалізації проектів найрізноманітнішого харак-
теру: науково-дослідних, проектно-будівельних, виробничих, збутових 
тощо. Однак найбільше поширення послуги типу «інжиніринг» на-
були в проектах капітального будівництва, де основною метою є опти-
мізація інвестицій.
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Серед особливостей інжинірингових послуг виокремлюють:
– інжинірингові послуги мають виробничий характер унаслідок 

того, що спрямовані на створення об’єктів (як виробничих, так і неви-
робничих), поліпшення їх використання, збільшення обсягів реалізації 
продукції;

– інжинірингові послуги мають комерційний характер, бо вони 
стають об’єктом купівлі-продажу з усіма особливостями та характер-
ними рисами цього процесу;

– інжинірингові послуги втілюються не в матеріальній формі про-
дукту, а в певному корисному ефекті, який може мати матеріальний 
носій (документи, креслення, розрахунки), а може не мати матеріаль-
ного носія (управління процесом будівництва, навчання спеціалістів);

– інжинірингові послуги можуть відтворюватися, тобто тиражу-
ватися на відміну від ліцензій і ноу-хау (на ринку інжинірингових 
послуг діють сотні операторів, що пропонують аналогічні послуги, 
а ціни на них визначаються суспільно необхідними витратами часу на 
їх надання).

На сучасному етапі на світовому ринку з’явився новий вид послуг – 
послуги реінжинірингу. Реінжиніринг – це інженерно-консультаційні 
послуги з перебудови системи організації виробничо-торговим і інвес-
тиційним процесами суб’єкта з метою підвищення його конкуренто-
здатності та фінансової стійкості.

Провідними країнами, що реалізують інжинірингові послуги, є роз-
винені країни, а саме: США, Велика Британія, Німеччина, Франція, 
Японія, Канада, Швейцарія, Італія. Останнім часом на світовому рин-
ку інжинірингових послуг зростає активність країн Скандинавії, Мек-
сики, Бразилії, Індії. Стрімке зростання міжнародних операцій з тор-
гівлі інженерно-технічними послугами привело до утворення і розви-
тку міжнародного ринку інжинірингових послуг (виділився самостій-
ний вид міжнародних комерційних операцій).

3.4.2. Міжнародне науково-технічне 
співробітництво в умовах глобалізації

Міжнародне науково-технічне співробітництво (МНТС) – сис-
тема економічних відносин у сфері перетину науки, техніки, виробни-
цтва та торгівлі послугами, що функціонує на основі спільних, наперед 
визначених та узгоджених намірів, що закріплені в міжнародних еко-
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номічних договорах. Науково-технічне співробітництво відіграє вели-
ку роль як у розвитку науки і техніки країн-учасниць, так і в розвитку 
їх економік у цілому. Основними формами науково-технічного співро-
бітництва є: координація наукових і технічних досліджень; спільне 
проведення досліджень; кооперація робіт в області наукових і техніч-
них досліджень.

Для юридичного оформлення відносин, що виникають при здій-
сненні науково-технічного співробітництва, укладають:

– міжнародні угоди, предметом яких може бути співробітництво 
в проведенні наукових і технічних досліджень по обраних проблемах, 
створення тимчасового колективу, спільної лабораторії, міжнародної 
науково-технічної організації;

– цивільно-правові договори або контракти між організаціями 
різних країн, предметом яких може бути проведення наукових і тех-
нічних досліджень на основі кооперації або за замовленням, створен-
ня тимчасових колективів або лабораторій, ліцензійні договори.

МНТС має таку структуру: 
– створення координаційних міжнародних програм, спільних на-

уково-технічних досліджень;
– міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними докумен-

тами, патентами, ліцензіями;
– міжнародний інжиніринг;
– співробітництво у підготовці наукових та інженерно-технічних 

кадрів;
– проведення міжнародних науково-технічних конференцій, сим-

позіумів;
– створення та функціонування міжнародних науково-дослідних 

інститутів, організацій;
– розробка науково-технічних прогнозів.
У сучасних умовах на МНТС впливає глобалізація, що є головною 

закономірністю світового суспільно-економічного розвитку, а тому 
надає сучасному господарству нових якісних рис, які потребують 
комплексного дослідження. 

Глобалізація (від global – «всезагальний», такий, який охоплює усю 
земну кулю) – складний, багатогранний процес, який охоплює усі 
сторони суспільного розвитку і втілюється у зростаючій взаємозалеж-
ності країн світу в результаті формування єдиного всесвітнього госпо-
дарського організму.
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Визначають такі джерела процесів, що в сукупності утворюють 
в цілому явище глобалізації:

– науково-технічний прогрес, революція в інформаційних техно-
логіях, розвиток яких забезпечує соціальний взаємозв’язок та взаємо-
залежність країн світу;

– удосконалення міжнародної інфраструктури, нових поколінь 
транспорту і зв’язку;

– поглиблення міжнародного поділу праці, подальший розвиток 
інтернаціоналізації виробництва, поява суб’єктів світової економіки та 
політики (транснаціональних корпорацій; міжурядових організацій), 
узгодження інтересів та можливостей яких потребує від них і дозволяє 
їм діяти глобально в одній чи декількох сферах життєдіяльності як 
суб’єктів глобальних відносин. 

Глобалізацію досліджують у трьох вимірах: 1) як об’єктивну тен-
денцію світового економічного, соціального, політичного та культур-
ного розвитку; 2) як політичну мету; 3) як методологію аналізу про-
гресу країн та міжнародних відносин з метою визначення на держав-
ному рівні стратегії їх розвитку.

Конкретними формами прояву глобалізації стали: розвиток транс-
національного капіталу, формування світових ринків (товарних, фінан-
сових, технологічних, інформаційних тощо), утворення регіональних 
економічних об’єднань. Поряд із глобальними процесами визначають 
процеси глобалізації як такі, що забезпечують самоорганізацію світо-
вої системи в стійку структуру множини окремих частин, якими є дер-
жави. 

Процеси глобалізації відбуваються в умовах гострої конкуренції та 
мають такі складові:

– інтеграція національних економік у світову економіку, що за 
своєю структурою має вигляд піраміди, очолюють яку країни-лідери, 
що постачають на ринок високотехнологічні продукти, а внизу роз-
ташовані аутсайдери, як правило, сировинні додатки та постачальники 
продукції «брудного» виробництва. У результаті правила обміну ви-
ведено за межі юрисдикції національних урядів та передано у відання 
таких міжнародних організацій, як, наприклад, СОТ і МВФ;

– виникнення політичної та економічної відповідальності за стан 
навколишнього середовища;

– політична інтеграція країн у різні блоки, що забезпечує передачу 
певних функцій та відповідальності від національних держав до між-
народних організацій, наприклад, ООН, НАТО та ін.;
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– утворення світового інформаційного простору, що забезпечує 
уніфікацію потоків інформації. Існують проблеми суперечностей гло-
балізації, які породжені домінуючою роллю фінансового капіталу 
в світовій економіці: це суперечність економіки та політики, що має 
таку форму прояву, як політизація світової економіки; протиставлення 
та єдність національної та світової економіки, що має таку форму про-
яву, як зіткнення національних та світових пріоритетів. Поширення 
набуває «ресурсна дискримінація», котра встановлює «вимивання» 
ресурсів з країн, що розвиваються, та експортну експансію промисло-
во розвинених країн, що одержує інституційне оформлення у форму-
ванні наддержавних міжнародних організацій.

Суб’єктами глобалізації є міжнародні інституції (Світовий банк, 
Міжнародний валютний фонд, Світова організація торгівлі, Світова 
організація стандартизації тощо), уряди окремих держав (переважно 
промислово розвинених), а також транснаціональні корпорації (ТНК). 
Визнаючи багатоаспектність глобалізації, слід встановлювати еконо-
мічну природу глобалізації як процес формування єдиного економіч-
ного простору, кількісного та якісного поглиблення взаємозв’язку 
національних економік при формуванні мегаоператорів, ринком збуту 
яких стають будь-які регіони з високим рівнем споживання.

У цілому слід зазначити, що в умовах глобалізації інтернаціоналі-
зація економіки набуває нових рис:

– на основі інтенсифікації діяльності транснаціональних корпора-
цій та розвитку довгострокових виробничих зв’язків формується гло-
бальне світове виробництво;

– кардинально змінюється зміст світових господарських зв’язків: 
темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання 
виробництва, а фінансові операції перевищують обсяги експорту то-
варів та послуг;

– змінюється спрямованість і структура міжнародної торгівлі, 
зростає товарообмін наукоємною, високотехнологічною продукцією 
між розвинутими країнами;

– зростає орієнтація розвинутих економік на активізацію людсько-
го фактора, здатність генерувати нові знання, швидко їх застосовувати, 
використовуючи сучасні методи обробки інформації.

Глобалізацію економіки слід характеризувати як єдність двох про-
цесів: глобалізацію ринків (ресурсів, товарів та послуг) і глобалізацію 
економічних форм (формування транснаціональних операторів, збіль-
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шення організаційних структур економіки, утворення глобальних 
мереж).

У глобальній економіці динаміка внутрішніх ринків залежить від 
здатності національних фірм конкурувати в глобальному масштабі, 
у межах якого формується інститут транснаціональних корпорацій, що 
диверсифікує процес виробництва та реалізації з використанням пере-
ваг певного регіону.

Посиленню процесів економічної глобалізації допомагають:
– відносна самостійність транснаціональних корпорацій і перероз-

поділ функцій між державою, ТНК та міжнародними організаціями та 
інститутами;

– розвиток конкуренції, яка забезпечує перерозподіл капіталу через 
злиття та поглинання, що в свою чергу сприяє формуванню глобальних 
мереж у різних сферах економіки;

– використання електронних каналів зв’язку, Інтернет-технологій 
для впровадження нових методів управління виробництвом та торгів-
лею, що породжує нові види загроз та ризиків;

– деформація пропорцій між реальним та фінансовим капіталом, 
що обумовлено концентрацією та перенакопиченням фінансових ре-
сурсів у мережевих структурах ТНК, а як наслідок – домінуванням на 
ринку спекулятивного капіталу. Капітал стає фінансовим за формою 
руху та спекулятивним за змістом. Фінансові ринки починають не 
тільки обслуговувати реальний сектор економіки, а й набувати само-
стійного значення через контроль формування та розподілу світової 
вартості;

– збільшення частки послуг у структурі виробництва реальних 
благ, найбільша питома вага припадає на інформаційні та фінансові, 
які представляють віртуальний (фіктивний) сектор. У цілому економі-
ка стає більш спекулятивною і трансформується у фінансову, що спри-
яє утворенню глобального суспільства ризику, для якого найважливі-
шими стають інститути керування ризиками;

– лібералізація фінансових ринків забезпечує формування залеж-
них від мегаоператорів національних фінансових інститутів.

Глобалізація економіки сприяє МНТС організацій і підприємств, 
розташованих у різних країнах. Розглянемо окремі приклади такого 
співробітництва.

Науково-технічне співробітництво між Україною та США. 
Правовою основою українсько-американського співробітництва у сфе-
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рі науки і технологій є двостороння міжурядова Угода про співробіт-
ництво у сфері науки і технологій, яка була укладена 4 грудня 2006 р. 
з метою сприяння зміцненню наукового та технологічного співробіт-
ництва між державами шляхом сприяння поглибленню та інтенсифі-
кації зв’язків між науковими та технологічними установами, обміну 
досвідом, інформацією, технологіями у сферах, які становлять обо-
пільний інтерес.

За останні роки співробітництво у науково-технічній сфері набуло 
нової динаміки. Найбільш активною на цьому напрямі є діяльність 
американського Фонду цивільних досліджень та розвитку, спрямована 
на започаткування та підтримку спільних науково-дослідних проектів. 
У програмах Фонду (реалізуються через гранти) беруть участь 49 ін-
ститутів НАНУ, 27 університетів, 29 комерційних, громадських та ін-
ших організацій України. Фонд спільно з Міністерством освіти і науки 
України реалізує Програму науково-технологічного підприємництва, 
яка передбачає навчання з технологічного підприємництва та видачу 
грантів для українських дослідників у галузі прикладних наук.

Перспективною галуззю на напрямі високих технологій є ракето-
космічна. У контексті реалізації двосторонньої Угоди про співробіт-
ництво у галузі науки і технологій, а також Рамкової угоди про співро-
бітництво в дослідженні космічного простору у мирних цілях, 12 черв-
ня 2009 р. вищезазначений Фонд та НКАУ уклали Меморандум про 
взаєморозуміння, покликаний активізувати взаємодію України та США 
у ракето-космічній галузі. Українські підприємства ракетної галузі 
співпрацюють з американськими компаніями «Orbital Sciences», «ATK» 
та «Aerojet». Крім цього, спільно з компаніями «Boeing» та «Orbital 
Sciences» Україна реалізує програму створення українського супутни-
ка зв’язку.

Новими перспективними напрямами двостороннього співробітни-
цтва, які були обговорені сторонами під час засідання, стали наукові 
обміни в галузі аграрних наук, а також співробітництво в сфері інфор-
маційних технологій та кібербезпеки, освоєнні космічного простору, 
розробки апаратів для дешевої діагностики онкозахворювань на ранніх 
стадіях [40].

Науково-технічне співробітництво між Україною та Канадою. 
Ключовим державним органом Канади, який відповідає за здійснення 
технічного співробітництва з іншими країнами, є Канадське агентство 
міжнародного розвитку (CIDA). Співпраця з CIDA відіграла ключову 
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роль у започаткуванні та розвитку українсько-канадського науково-
технічного співробітництва, взаємодії в юридичній сфері, сприяло 
встановленню контактів між багатьма державними установами, науко-
вими та освітніми закладами України і Канади. Зокрема, CIDA актив-
но сприяє партнерству української сторони з Департаментом закордон-
них справ та міжнародної торгівлі Канади, Міністерством сільського 
господарства та продовольства Канади, Міністерством юстиції Канади 
та Канадською прикордонною службою.

Підтвердженням особливого місця, яке займає Україна в зовнішній 
технічній допомозі Канади, стало її включення до списку 20 країн, на 
які спрямовується основна частина (понад 80 %) фінансової допомоги 
Канади в рамках проектів Канадського агентства міжнародного розви-
тку. Україна – єдина європейська країна у цьому списку.

Починаючи з 2009 р. реалізуються нові пріоритети CIDA: форму-
вання сприятливого середовища для ведення бізнесу, підвищення без-
пеки продовольства, молодь і діти. При цьому у співпраці з Україною 
головним пріоритетом обрано формування сприятливого середовища 
для ведення бізнесу [41].

Науково-технічне співробітництво між Україною та Китаєм. 
Перше засідання міжурядової Комісії зі співробітництва між Україною 
та КНР відбулося 20 квітня 2011 р. у м. Київ. Було створено низку про-
фільних підкомісій, серед яких у тому числі:

– з питань науково-технічного співробітництва, пріоритетними 
напрямами якого визначено: енергоефективність, авіабудування, суд-
нобудування, раціональне природокористування, розвиток аерокосміч-
них, інформаційних та комунікаційних технологій, а також підготовку 
і стажування аспірантів та молодих вчених;

– з питань співробітництва у сфері дослідження та використання 
космічного простору в мирних цілях;

– з питань співробітництва в галузі освіти. Затверджено План 
першочергових заходів з розвитку українсько-китайського співробіт-
ництва в галузі освіти на 2012–2014 рр., який передбачає реалізацію 
низки конкретних проектів динамізації взаємовигідної співпраці в га-
лузі освіти і науки, зокрема, вдосконалення договірно-правової бази, 
обмін інформацією та досвідом, а також всебічну підтримку вивчення 
української мови в КНР та китайської – в Україні;

– з питань співробітництва у галузі медицини, перше засідання 
якої відбулося 11 травня 2012 р. у м. Київ. Під час засідання були роз-
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глянуті питання шляхів подальшого розвитку співпраці в галузі охо-
рони здоров’я. Друге засідання Підкомісії, яке відбулося в м. Гуанчжоу 
19 листопада 2013 р., головним чином було присвячено співпраці 
у галузі традиційної китайської медицини [42]. 

Науково-технічне співробітництво України та Саудівської 
Аравії має такі напрями:

а) підписано Угоду між урядом України та урядом Королівства 
Саудівська Аравія про співробітництво у сфері дослідження та вико-
ристання космічного простору в мирних цілях;

б) розвивається співробітництво між Державним підприємством 
«Конструкторське бюро “Південне”» та Науково-технічним містечком 
ім. Короля Абдулазіза (KACST). ДП «КБ “Південне”» розробило для 
KACST концептуальний проект «Система метеорологічних ракет для 
прикладних наукових метеорологічних досліджень»; 

в) передбачено співробітництво в нафтогазовій сфері, яке може 
бути сконцентроване в таких проектах: 

– участь у геологорозвідувальних роботах, у тому числі з викорис-
танням супутникових технологій;

– участь у тендерах або субпідрядних роботах з постачання і мон-
тажу нафтосховищ, будівництва, обслуговування і ремонту нафто- і га-
зопроводів, будівництва нафтопереробних заводів;

– постачання устаткування для нафтогазового сектору (труби, бу-
рильне устаткування, компресорні станції і т. п.). Слід зазначити, що 
обов’язковою умовою при постачаннях устаткування в нафтогазовий 
сектор країн регіону є атестація цього устаткування за міжнародними 
стандартами, насамперед, стандартами Американського інституту на-
фти (American Petroleum Institute);

– залучення інвестицій країн регіону в розробку сучасних техно-
логій видобутку і транспортування нафти і газу;

– залучення інвестицій у розробку заходів для природоохоронних 
технологій, проведенню наукових екологічних досліджень у Перській 
затоці, Червоному і Аравійському морях;

– залучення портфельних інвесторів країни до створення консор-
ціуму по керуванню нафтопроводом «Одеса-Броди» і постачанням 
технологічної нафти в Західну Європу [43].

Науково-технічне співробітництво між Україною та Індією 
було започатковано з 27 березня 1992 р. У 2000 р. розпочато роботу 
українсько-індійського комітету з НТС. На його першому засіданні 
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затверджено Програму НТС на 2000–2003 рр. У червні 2004 р. Київ-
ський державний центр науково-технічної та економічної інформації 
підписав угоди про співробітництво у сфері трансферу технологій 
з Національною науково-дослідною корпорацією Індії, Центром між-
народної торгівлі технологіями Індії та Організацією сприяння екс-
порту технологій Конфедерації індійської промисловості. 21–23 груд-
ня 2004 р. у м. Нью Делі проведено перші «Дні науки і техніки України 
в Республіці Індія». У виставці взяли участь 44 ВНЗ і наукових закладів 
з 17 регіонів України. У червні 2005 р. підписано рамкову міжурядову 
Угоду про співробітництво у галузі використання космічного простору 
в мирних цілях. У липні 2006 р. укладено Угоду про науково-технічне 
співробітництво між Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН 
України та Національним інформаційним центром Міністерства зв’язку 
та інформаційних технологій Індії. У серпні 2006 р. підписано Про-
граму співробітництва у галузі біотехнологій між Академією медичних 
наук України та Департаментом біотехнології Індії. У березні 2012 р. 
Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформати-
зації і Департамент науки і технологій Індії затвердили додатковий 
перелік з 10 українсько-індійських науково-технічних проектів на 
2012–2013 рр. У грудні 2012 р. укладено Угоду між Державною інспек-
цією ядерного регулювання України та Радою з регулювання атомної 
енергетики Індії про обмін технічною інформацією та співробітництво 
у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту.

Як пріоритетну галузь подальших спільних досліджень визначено 
біотехнології та біомедицину, інформаційні та комунікаційні техноло-
гії, нанотехнології і нові матеріали, енергетику та енергоресурси, фі-
зику високих енергій та астрофізику [44].

Отже, виходячи з аналізу особливостей МНТС України з іншими 
країнами в умовах глобалізації, можна зробити висновок, що за остан-
ні роки співробітництво в науково-технічній сфері набуло нової дина-
міки та визначилося розповсюдження науково-технічного обслугову-
вання, під яким слід розуміти суспільні відносини, що формуються 
і реалізуються між фізичними і юридичними особами у процесі ство-
рення, купівлі-продажу, обміну науково-технічної продукції в процесі 
науково-технічної діяльності з метою одержання нових знань, вико-
ристання їх для створення і вдосконалення засобів, знарядь, предметів 
та умов праці, життя людини, духовного і культурного розвитку сус-
пільства.
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Формами науково-технічного обслуговування є:
– обмін загальною науково-технічною інформацією, накопичення 

її у базах даних для спільного використання, обмін програмними про-
дуктами; укладення і реалізація контрагентом контрактних угод щодо 
здійснення НДДКР з подальшим передаванням всієї інформації і пра-
ва розпоряджатися їхніми результатами замовнику (право на оформ-
лення патенту й ліцензії на виробництво);

– здійснення на основі прямих зв’язків коопераційних НДДКР 
щодо конкретного винаходу з подальшим спільним (іноді – відокрем-
леним) володінням патентом і правом надання ліцензій;

– реалізація міжнародних (за участю кількох країн або фірм) на-
уково-технічних програм з розроблення актуальних проблем на осно-
ві спеціалізації та кооперації НДДКР;

– реалізація державних (регіональних), міжнародних комплексних 
науково-технічних програм.

3.5. Інтелектуальний капітал у процесі 
науково-технічного співробітництва 
країн ЄС 

3.5.1. Еволюція науково-технічної політики 
Європейського Союзу

Сьогодні інтелектуальний капітал дедалі активніше використову-
ється у всіх сферах діяльності. Його основою є знання – форма існу-
вання і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. 
Відомий американський учений, дослідник у галузі менеджменту 
П. Друкер справедливо стверджував, що в сучасних умовах знання не 
є ще одним відомим ресурсом, таким як праця, капітал або земля. На 
його думку, це єдиний ресурс, який має значення. Сьогодні саме знання 
стають засобом досягнення результативності як національних економік, 
так і окремих організацій. Нині найбільш успішними є підприємства – 
інтелектуальні організації, які розвивають свої базові здібності, засно-
вані на знаннях. Фірми, що не перейшли до моделі управління, засно-
ваного на знаннях, ризикують втратити конкурентоспроможність, 
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а країни стають неспроможними забезпечити достойний рівень і якість 
життя своїм громадянам. 

Глобалізація економіки активізує процес міжнародного співробіт-
ництва у галузі створення і використання інтелектуального капіталу – 
могутнього інструменту підвищення добробуту та економічного роз-
витку країн світу. Міжнародне науково-технічне співробітництво 
здійснюється у вигляді спільних програм науково-дослідних і проект-
но-конструкторських робіт шляхом об’єднання наукових, фінансових 
і матеріальних ресурсів, створення спільних науково-дослідних груп 
фахівців або організацій.

Найбільш раціональні й ефективні форми цього співробітництва:
– створення загальних науково-дослідних центрів, бюро, лабора-

торій для використання новітніх науково-технічних ідей, конструю-
вання, маркетингових досліджень і техніко-економічних розрахунків;

– спільні експерименти в області вдосконалювання діючої техніки 
й технології з метою поліпшення техніко-економічних показників 
роботи фірми;

– спільні вишукування й вивчення закордонного досвіду в області 
організації виробництва й праці;

– поточна координація й консультації з питань науково-технічної 
політики;

– організація підготовки кваліфікованого дослідницького персо-
налу [45].

Загальносвітові тенденції розвитку науки й інноваційних техноло-
гій зумовили створення єдиної Політики країн – членів Європейського 
Союзу. У договорі про заснування Європейського Співтовариства од-
нією з цілей його функціонування було зазначено, що Співтовариство 
має за мету зміцнення наукової і технологічної бази промисловості 
Співтовариства і підвищення її конкурентоздатності на міжнародному 
рівні, стимулюючи всю дослідницьку діяльність. У Розділі XVIII «До-
слідження і технологічний розвиток» визначено завдання для реаліза-
ції поставленої мети: заохочення підприємств, в тому числі малих та 
середніх, науково-дослідницьких центрів та університетів до прове-
дення досліджень та дій, спрямованих на розвиток технологій висо-
кого рівня; підтримання Співтовариством їхніх зусиль, спрямованих 
на співпрацю, що надасть змогу підприємствам повністю використо-
вувати потенціал внутрішнього ринку, особливо через доступ до дер-
жавних контрактів на національному рівні, визначення спільних стан-
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дартів та усунення юридичних і фіскальних перешкод для такої спів-
праці. 

У процесі виконання вказаних завдань Співтовариство здійснює 
таку діяльність, яка доповнює ту, що проводиться у державах-членах:

(a) виконання науково-дослідних, з розвитку технологій та демон-
страційних програм шляхом сприяння співпраці між підприємствами, 
науково-дослідними центрами та університетами;

(b) сприяння співпраці Співтовариства у сфері наукових дослі-
джень, розвитку технологій та демонстраційних програм з третіми 
країнами і міжнародними організаціями;

(c) поширення та оптимізація результатів діяльності Співтовариства 
у сфері наукових досліджень, розвитку технологій і демонстраційних 
програм;

(d) стимулювання професійного навчання та мобільності дослід-
ників в межах Співтовариства [46, ст. 163].

Стаття 164 Договору передбачала, що Співтовариство та держави-
члени координують свої наукові дослідження та діяльність з техноло-
гічного розвитку з метою забезпечення відповідності між національ-
ними політиками та політикою Співтовариства у цьому питанні. У тіс-
ній співпраці з державами-членами Комісія може ініціювати будь-які 
корисні ініціативи з розвитку співпраці між науково-дослідними цен-
трами та підприємствами.

Науково-технічна політика Співтовариства здійснюється за багато-
річними рамковими програмами, які приймаються Радою після кон-
сультацій з Економічним і Соціальним Комітетом. У рамковій про-
грамі:

– визначаються наукові та технологічні завдання, яких слід до-
сягнути шляхом діяльності, зазначеної у ст. 164, та відповідні пріори-
тети;

– окреслюються основні напрями такої діяльності;
– фіксується максимальний загальний обсяг і детальні правила 

фінансової участі Співтовариства у рамковій програмі та відповідні 
частки, що виділяються для кожного виду діяльності. 

Рамкова програма доповнюється залежно від зміни ситуації. Ви-
конується через конкретні програми, які розробляються в рамках 
кожного виду діяльності. Кожна конкретна програма встановлює де-
тальні правила її виконання, фіксує тривалість та забезпечується необ-
хідними фінансовими ресурсами. Сума необхідних коштів, визначених 
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для здійснення конкретних програм, не може перевищувати їх загаль-
ний максимальний обсяг, встановлений для рамкової програми та 
кожного виду діяльності. Програми ЄС з розвитку новітніх технологій 
реалізуються переважно у формі укладення контрактів з університета-
ми, науково-дослідними центрами та промисловими фірмами. До 50 % 
обсягів витрат промислових фірм на виконання робіт, передбачених 
такими контрактами, покривається з бюджету ЄС. Для здійснення 
багаторічної рамкової програми Рада визначає правила участі підпри-
ємств, дослідницьких центрів та університетів; встановлює правила 
розповсюдження результатів досліджень. 

У рамках виконання багаторічної рамкової програми може бути 
прийнято рішення про додаткові програми із залученням до участі 
лише певних держав-членів, які фінансуватимуть їх при можливій 
участі Співтовариства. Рада встановлює правила виконання таких до-
даткових програм, особливо з питань розповсюдження знань та до-
ступу до них інших держав-членів. У рамках виконання багаторічної 
рамкової програми Рада може прийняти положення, за згодою зацікав-
лених держав-членів, про участь у науково-дослідних програмах, 
здійснюваних кількома державами-членами, включаючи участь у струк-
турах, створених для їх виконання. 

При виконанні багаторічної рамкової програми Співтовариство 
може прийняти положення про співпрацю у сфері наукових досліджень, 
розвитку технологій та демонстраційних програм з третіми країнами 
чи міжнародними організаціями. Детальні домовленості про таку 
співпрацю можуть бути предметом договорів між Співтовариством 
і зацікавленими третіми сторонами, обговорення та підписання яких 
здійснюється відповідно до ст. 300. Співтовариство може створювати 
спільні підприємства чи будь-які інші структури, необхідні для успіш-
ного виконання науково-дослідних, з розвитку технологій та демон-
страційних програм. На початку кожного року Комісія надсилає звіт 
до Європейського Парламенту та Ради. Звіт містить інформацію про 
діяльність у сфері наукових досліджень, розвитку технологій і поши-
ренні результатів протягом попереднього року та про робочу програму 
на поточний рік. Перша рамкова програма здійснювалася протягом 
1984–1987 рр., Друга – 1987–1991 рр., Третя – 1990–1994 рр.,Четверта – 
1994–1998 рр., П’ята – 1998–2002 рр., Шоста – 2002–2006 рр., Сьома – 
2007–2013 рр.

Реалізація спільної політики в галузі науки і техніки країн ЄС була 
започаткована у 70-ті рр. ХХ ст. У 1973 р. була висунута ідея створен-
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ня єдиного європейського наукового простору, а 14 січня 1974 р. Радою 
Міністрів ЄС було прийнято рішення про заходи щодо розвитку науки 
і технологій і затверджено програму спільних наукових досліджень на 
1974–1977 рр. У цей період головним було заохочення фундаменталь-
них досліджень і стимулювання наукової кооперації. 

У 80–90-х рр. відбувається активізація процесу науково-технічної 
інтеграції країн ЄС. У 80-ті рр. на перший план науково-технічної по-
літики виходить сприяння росту конкурентоспроможності західноєв-
ропейської промисловості, тому вона має технологічну направленість. 
Інструментами реалізації стають чотирьохрічні програми науково-
технічного розвитку ЄС, значна частина коштів багаторічних рамкових 
програм спрямовується на фінансування науково-технічних програм 
ЄС: EURAM (розробка нових композиційних матеріалів), RASE (роз-
виток технологій у сфері телекомунікації), SPES (співробітництво 
у сфері економічних досліджень) тощо [47].

Науково-технічні програми ЄС спрямовані на налагодження спів-
робітництва між приватними компаніями, дослідницькими центрами, 
університетами західноєвропейських країн. Намагання країн-членів 
протистояти ризику бюрократизації науково-дослідницької політики 
ЄС, провадити дослідницьку діяльність, яка б максимально відповіда-
ла реальним потребам приватних компаній, а також залучення до на-
уково-технічного співробітництва інших країн Західної Європи зна-
йшли свій вияв у розробці низки нових програм. На початку 1980-х рр. 
Комісія ЄС розробила спеціальну програму спеціалізації, поділу праці 
і кооперації між різними дослідницькими центрами. 

У 1984 р. було ухвалено спеціальну програму «Брайт», розрахова-
ну на стимулювання фундаментальних досліджень, які орієнтувалися 
на створення технічних і технологічних новинок для традиційних га-
лузей промисловості (енергетичної, хімічної, металообробної, авто-
мобільної) [48]. У 1985 р. почало функціонувати Європейське агентство 
з науково-технічного співробітництва «Еврика», основними напряма-
ми роботи якого були дослідження в галузі медицини, біотехнології, 
транспорту, зв’язку, енергетики, охорони довкілля, інформатики, ла-
зерних технологій, нових матеріалів, робототехніки, автоматизації 
виробництва, нанотехнологій [49, с. 162]. 

На межі ХХ і ХХІ ст. стратегія ЄС у сфері розвитку науки і техно-
логій починає орієнтуватися не стільки на підтримку зростання еконо-
міки і підвищення рівня життя, скільки на поліпшення якості життя. 
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Пріоритет тепер переходить до розвитку людських ресурсів, поліпшен-
ня охорони навколишнього середовища, а технологічні нововведення 
набувають соціальної спрямованості. Ця нова для ЄС стратегія була 
зафіксована в рішеннях Амстердамського (1997 р.) і Лісабонського 
самітів (2000 р.) країн – членів ЄС. Вона передбачала перетворення 
Євросоюзу до 2010 р. у найбільш динамічну й конкурентоспроможну 
в світі економічну зону, що ґрунтується на економіці, заснованій на 
знаннях. Перехід до інноваційної по своїй суті «економіки знань» мав 
статися завдяки проведенню відповідної політики у сфері науки, яка 
відповідала б потребам інформаційного суспільства, прискоренню 
структурних реформ та створенню єдиного внутрішнього ринку Євро-
союзу. Кінцевим результатом реалізації Лісабонської стратегії вбача-
лось досягнення рекордних темпів економічного зростання, цілковита 
зайнятість населення і максимальна соціальна справедливість у країнах 
Євросоюзу [50]. 

Однак уже в 2005 р. Європейська рада розглянула результати реа-
лізації Лісабонської стратегії за п’ять років і дійшла невтішного ви-
сновку, що ці амбіційні плани провалились. Однією із найвпливовіших 
причин був неналежний рівень фінансування наукових досліджень та 
технологічних інновацій: у середньому по ЄС цей показник склав 
близько 2 % ВВП, що становить майже критичну межу, нижче якої по-
чинається стагнація й деградація науки й технологій. Європейська рада 
розробила нову редакцію Лісабонської стратегії, у якій значна увага 
приділялася стимулюванню економічного зростання шляхом збільшен-
ня фінансування наукових досліджень та інноваційних технологій. 
Головним напрямом політики в галузі наукових досліджень і розробок 
було визнано стимулювання досліджень у сфері інформаційно-іннова-
ційної діяльності. Директорат з питань телекомунікацій, інформаційної 
промисловості й інновацій у 2005 р. був реорганізований у Генеральний 
директорат з питань інформаційного суспільства і засобів масової ін-
формації. У його відання були включені питання розвитку телекому-
нікацій, Інтернету, засобів масової інформації, аналіз впливу інформа-
ційно-комунікаційних технологій на перебіг соціальних процесів тощо.

Вагому роль у виконанні відредагованої Лісабонської стратегії мала 
відіграти Сьома рамкова програма ЄС з наукових досліджень і техно-
логічного розвитку, реалізація якої розрахована на 2007–2013 рр. Ця 
програма конкретизувала й розвивала стратегію розвитку наукових 
досліджень й інноваційних технологій, закладених у Шостій рамковій 
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програмі (на 2002–2006 рр.). Маючи назву «Будівництво європейсько-
го дослідницького простору знань для зростання», Сьома рамкова 
програма (РП7) надала новий імпульс розвитку та підвищенню конку-
рентоспроможності Європи, підкреслюючи, що знання є найбільшим 
європейським ресурсом. Ця програма більше ніж попередні приділяла 
увагу міжнародному співробітництву, що підтримується на всіх щаблях 
програми, та дослідженням, що відповідають потребам економіки. 
Також вперше програма надала підтримку найкращим європейським 
дослідженням після створення Європейської ради з досліджень. В цен-
трі уваги всієї програми є майстерність, бо саме це відіграватиме роль 
в розвитку глобальної конкурентоспроможності Європи. Іншим пріо-
ритетом є спрощення та полегшення участі в програмі через заходи, 
що стосуються процедури та раціоналізації інструментів. 

Основні завдання РП7 були такими:
– підтримка співробітництва університетів, наукових організацій, 

підприємств у ключових науково-дослідницьких галузях, підвищення 
результативності науково-дослідної діяльності та сприяння комерціа-
лізації її результатів;

– розвиток мобільності вчених;
– створення і розвиток ефективної інфраструктури наукових до-

сліджень та розробок;
– координація та узгодження національних політик у сфері науки 

і інновацій;
– розвиток та максимальне використання наукового потенціалу;
– розширення міжнародного наукового співробітництва [51]. 
Отже, основна мета Сьомої рамкової програми – підтримка розви-

тку науки в країнах Європи і створення спільного наукового простору. 
Її кінцевою метою визначено формування єдиної європейської політи-
ки щодо розвитку основних напрямів науки та технології в країнах 
Європи для зростання якості життя її громадян. Порівняно із поперед-
ньою ця рамкова програма більше орієнтована на дослідження, спря-
мовані на підвищення економічної ефективністі та конкурентоспро-
можності країн – членів ЄС [52]. 

3.5.2. Рамкова програма з досліджень 
та інновацій «Горизонт 2020»

Нову програму «Горизонт 2020» Європейська комісія офіційно оголо-
сила 30 листопада 2011 р. Вона триватиме з 2014 до 2020 р. Програма є 
новим основним інструментом фінансування досліджень та інновацій 
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в ЄС на період 2014–2020 рр. Програма «Горизонт 2020» розрахована на 
6 років і в ній буде брати участь увесь світ. Вона стане ключовим інстру-
ментом для створення Інноваційного Союзу. Програма об’єднає всі іс-
нуючі програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій, включаючи 
РП7, «Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій» та про-
грами Європейського Інституту інновацій та технологій.

Ядро «Горизонту 2020» складають три основні пріоритети, а саме: 
1) генерування передових знань для зміцнення позицій Євросоюзу 

серед провідних наукових держав світу (Excellent science);
 2) досягнення індустріального лідерства та підтримка бізнесу, 

включаючи малі та середні підприємства та інновації (Industrial 
leadership); 

3) вирішення соціальних проблем (Societal challenges) у відповідь на 
виклики сучасності, визначені у стратегії «Європа 2020», за допомогою 
виконання всіх стадій інноваційного ланцюжка від отримання результа-
тів досліджень до їх комерціалізації і виведення на ринок. При цьому 
беруться до уваги не тільки технологічні, але і соціальні інновації. Ще 
однією, четвертою компонентою є програма неядерних досліджень 
Об’єднаного науково-дослідного центру (Joint Research Centre (JRC)).

Компонента 1: Передова наука
Ця компонента підвищить рівень досконалості європейської науко-

вої бази та підтримає стабільний потік досліджень світового рівня для 
забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи. Вона 
передбачає підтримку найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, 
надання науковцям доступу до пріоритетної дослідницької інфраструк-
тури і зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у 
світі. Ця частина програми буде: 

 – підтримувати найбільш талановитих та креативних осіб та їхні 
групи, які займаються передовими дослідженнями на передньому краї 
науки, базуючись на успіху діяльності Європейської ради з наукових 
досліджень; 

 – фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та 
перспективних областей наукових досліджень та інновацій через під-
тримку майбутніх та новітніх технологій;

 – забезпечувати дослідників відмінними можливостями для на-
вчання та кар’єрного зростання за допомогою акцій фонду Марії 
Склодовської-Кюрі (далі – «акції фонду Марії Кюрі»); 

– забезпечувати підтримку Європейської дослідницької інфра-
структури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), 
до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами. 
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Компонента 2: Індустріальне лідерство
Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Європу більш 

привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації 
(включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на 
замовлення бізнесу. Зазначений напрям забезпечить основні інвестиції 
в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям 
максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх до-
статнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та 
середнім підприємствам вирости до провідних світових компаній. Ця 
частина програми буде: 

1) Забезпечувати лідерство у передових та промислових техноло-
гіях за допомогою спеціальної підтримки інформаційно-комунікаційних 
технологій: 

– нове покоління компонентів та систем; 
– нове покоління комп’ютеризованих систем; 
– розвиток мереж Інтернет; 
– технології управління інформаційними потоками; 
– новітні інтерфейси та роботи; 
– мікро- та наноелектроніка та фотоніка; 
2) нанотехнологій: 
– розробка нового покоління наноматеріалів, наноприладів та на-

носистем; 
– забезпечення безпечної розробки та використання нанотехнологій; 
– розвиток суспільного виміру нанотехнологій; 
– ефективний синтез та виготовлення наноматеріалів, компонентів 

і систем; 
 – розробка техніки, методів вимірювання та обладнання, що під-

вищує продуктивність, зосереджуючись на основних технологіях, які 
сприяють розвитку та виведенню на ринок складних наноматеріалів 
та наносистем; 

3) галузей новітніх матеріалів: 
 – міжгалузеві технології на основі передових матеріалів; 
 – розробка та перетворення матеріалів; 
 – використання матеріалів і компонентів; 
 – матеріали для екологічно раціональної та низьковуглецевої про-

мисловості; 
 – матеріали для нових галузей; 
 – метрологія, випробування характеристик, стандартизація та 

контроль якості; 
 – оптимізація використання матеріалів; 
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4) біотехнологій: 
 – передові біотехнології; 
 – промислові процеси на основі біотехнологій; 
5) інноваційних та конкурентних виробничих технологій; 
6) космічної галузі: специфічне завдання наукових досліджень та 

інновацій у космічній галузі полягає в розвитку конкурентної та інно-
ваційної космічної промисловості, наукової спільноти, яка розробля-
тиме та використовуватиме космічну інфраструктуру для підтримки 
майбутньої політики і суспільних потреб ЄС. А також підтримка 
об’єднання декількох ключових технологій для отримання кращих 
результатів;

7) спрощення доступу до ризикового фінансування; 
8) надання широкої підтримки використанню інновацій в малих 

і середніх підприємствах. 

Компонента 3: Відповідь на соціальні виклики
Третій напрям програми спрямований на вирішення суспільних 

проблем європейців та жителів інших країн світу, таких як захист на-
вколишнього середовища та зміну клімату, розвиток сталого транспор-
ту та мобільності, розвиток відновлюваних джерел енергії, очищення 
продуктів харчування, боротьбу зі старінням населення. Фінансування 
буде спрямовано на такі цілі:

1. Здоров’я, демографічні зміни та добробут.
2. Безпека продуктів харчування, стале сільське та водне господар-

ство, лісництво, дослідження води (включаючи питну воду), біоеконо-
міка. 

3. Безпечна, чиста та ефективна енергетика. 
4. Розумний, зелений та інтегрований транспорт.
5. Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів та сиро-

вини. 
6. Європа у змінному світі – інноваційні та розумні суспільства. 
7. Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи і її 

мешканців.
8. Наука у суспільстві. 
9. Розповсюдження досконалості та розширення участі. 
Програма «Неядерні прямі дії Спільного дослідницького центра» 

повинна зробити внесок до всіх пріоритетних напрямів, маючи спеці-
альну мету забезпечення науково-технічної підтримки політики ЄС. 
Дослідження та інновації в галузі ядерної енергетики, які підтриму-
ються за Угодою Європейського товариства з атомної енергії («Євро-
атом»), дозволять Євросоюзу розвивати в інтересах усіх країн-учасниць 
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найбільш передові технології ядерної безпеки, радіаційного захисту та 
нерозповсюдження ядерної зброї.

Програма «Горизонт 2020» має ряд нових рис:
– значне спрощення фінансування завдяки спрощенню структури 

програми, розробці одного набору правил, скорочення бюрократичної 
тяганини завдяки простій схемі відшкодування витрат, впровадження 
«єдиного підходу» для учасників, скорочення роботи з паперами при 
підготовці пропозицій, зменшення кількості перевірок та аудитів із за-
гальною метою зменшити середній час на отримання гранту до 100 днів;

– інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню без-
перешкодного та узгодженого фінансування від ідеї до виходу на ринок; 

– збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до 
ринку; 

– зосередження на розвитку бізнес-можливостей із зосередженням 
на «громадських викликах»; 

– надання великих можливостей новим учасникам і молодим пер-
спективним вченим для просування своїх ідей та отримання фінансу-
вання [53]. 

Програма «Горизонт 2020» передбачає широкий підхід до іннова-
цій, не обмежується випуском на ринок нової продукції, а охоплює 
також процеси і системи, включаючи дизайн, творчість, послуги та 
соціальні інновації. Фінансування такої діяльності повинно поєднува-
тися з підтримкою науково-технічного розвитку. Велика підтримка 
надаватиметься залученню інновацій на ринок, включаючи державний 
сектор. Це дозволить краще використовувати потенціал наукових інф-
раструктур, а також встановлювати технічні стандарти, забезпечувати 
комерційні закупівлі та поліпшити фінансування позик і власного ка-
піталу. Крім того, програма «Горизонт 2020» зобов’язана забезпечити 
активну участь малих і середніх підприємств у конкурсах. Міжнарод-
не співробітництво за програмою «Горизонт 2020» зосереджене на 
співпраці з трьома основними групами країн: 

– індустріальні країни перехідного періоду; 
– країни ЄС і сусідні країни; 
– країни, що розвиваються.
Схеми фінансування. У програмі «Горизонт 2020» діятимуть 

два види проектів – дослідницькі проекти і проекти, близькі до інно-
ваційного ринку. 

Дії з підтримки та координації також отримуватимуть фінансуван-
ня. У «Горизонт 2020» матимуть місце два види діяльності, а саме 
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дослідження та інноваційна діяльність. За винятком деяких дій в рам-
ках програми Марії Склодовської-Кюрі така діяльність включає в себе 
консорціум, що складається з кількох організацій з країн ЄС, асоційо-
ваних країн і/або третіх країн. Консорціум обирає одного з членів ко-
ординатором та підписує грантову угоду. Гранти можуть фінансувати-
ся на 100 % від загальних прийнятних витрат (окрім інноваційних 
грантів, де прибуткові організації отримують максимум 70 %). 

Непрямі витрати фінансуються ставкою 25 % від прямих прийнят-
них витрат. Більшість грантів будуть фінансуватися за схемою повер-
нення прямих витрат, однак деякі гранти (наприклад, у рамках дій 
Марії Склодовської-Кюрі) будуть фінансуватися методом одноразової 
виплати (Lamp Sum). Проектні пропозиції оцінюватимуться за трьома 
основними критеріями: досконалість – внесок – якість та ефективність 
упровадження. Для малих та середніх підприємств запроваджуються 
нові дії, які проходитимуть у трьох фазах: 

– Фаза 1: Концепція і техніко-економічна оцінка;
– Фаза 2: Дослідницька і демонстраційна робота; 
– Фаза 3: Комерціалізація. 
Умови участі. Мінімальні умови: 
a. Не менше трьох юридичних осіб повинні брати участь в проек-

тах; 
b. Кожна з таких трьох юридичних осіб повинна бути заснована 

в країні – учасниці ЄС або в асоційованій країні; 
c. Жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані 

в одній і тій самій країні – учасниці ЄС або в асоційованій країні;
d. Усі три юридичні особи повинні бути незалежними одна від 

одної. 
Учасники:
а. будь-яка юридична особа, заснована в країні – учасниці ЄС або 

в асоційованій країні, або створена за законодавством ЄС; 
b. будь-яка міжнародна організація з участю ЄС; 
c. будь-яка юридична особа, заснована в третій країні [54]. 

3.5.3. Співробітництво України і ЄС 
у галузі науки і техніки

Євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність 
суттєвого підвищення конкурентоспроможності її товарів та послуг на 
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європейських ринках. Оскільки головною конкурентною перевагою 
країн є їх успіх у розбудові економіки знань та інноваційне виробни-
цтво, особливого значення набуває включення України в єдиний євро-
пейський науковий простір. Саме тому одна з перших презентацій 
програми «Горизонт 2020» відбулася 16 січня 2014 р. в Державному 
агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України. Це – 
переконливе свідчення зацікавленості не тільки України, а й Європей-
ського Союзу у розвитку науково-технічної співпраці. Пріоритети 
програми «Горизонт 2020» – сприяння фундаментальним науковим 
дослідженням, підвищення конкурентоспроможності виробництва, 
розвиток ІКТ, нанотехнологій, нового матеріалознавства, біотехнологій 
та космічної галузі, а також пошук відповідей на найбільш гострі со-
ціальні виклики у сфері охорони здоров’я, екології та демографії [55]. 

Одне з основних її спрямувань випливає з ключових цілей як онов-
леної Лісабонської стратегії, так і нещодавно прийнятої Європейською 
Комісією Стратегії розвитку Європи до 2020 р. «Європа – 2020» (Europe 
2020 Strategy). Варто зазначити, що Стратегія являє собою план роз-
витку й економічного зростання Європейського Союзу на довгостро-
кову перспективу, де провідну роль у досягненні поставлених цілей 
відіграватимуть освіта, наука та інновації. Україна як європейська 
держава має шанс приєднатися до реалізації трьох взаємопов’язаних 
пріоритетних завдань цієї Стратегії: 

1) інтелектуальне зростання (smart growth, розвиток економіки, що 
спирається на знання й інновації); 

2) ефективне економічне зростання (sustainable growth, розвиток 
економіки з ефективним та ощадливим використанням природних 
ресурсів); 

3) інклюзивне зростання (inclusive growth, розвиток соціально орі-
єнтованої економіки з високим показником зайнятості). Для досягнен-
ня зазначених цілей соціально-економічного розвитку витрати на 
розвиток наукових досліджень передбачено довести до рівня 3 % ВВП. 

Загальноєвропейські виклики вимагають від національних інсти-
тутів влади приєднатися до таких визначених Стратегією ініціатив, як 
«Молодь у русі» (Youth on the Move) та «Нові навички для кращого 
працевлаштування» (An Agenda on New Skills and Jobs) [56, с. 48]. Нині 
Україна є активним учасником багатьох європейських та міжнародних 
програм – зокрема, українські вчені, дослідники, викладачі і студенти 
успішно співпрацюють з іноземними колегами за програмою ЕUREKA, 
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беруть участь в експериментах і навчальних програмах CERN (Євро-
пейського центру ядерних досліджень). 

Уперше українські науково-дослідницькі організації стали учасни-
ками спільних розробок при реалізації П’ятої рамкової програми, 
тобто з 1998 р. При виконанні зазначеної і наступних програм Україна 
визначила пріоритетними такі напрями фундаментальних наукових 
досліджень: «навколишнє середовище», космічні та авіаційні розроб-
ки. За кількістю проектів, поданих на фінансування в межах Сьомої 
Рамкової програми ЄС з досліджень, Україна увійшла до десятки 
країн – не членів ЄС і зайняла друге місце серед країн Східної Європи 
та Центральної Азії. У 2013 р. Україні було надано статус асоційова-
ного члена Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН). Загалом 
наша країна брала участь в проектах РП7 з загальним бюджетом близь-
ко 370 млн євро, з яких 16,5 млн євро було надано учасникам з Украї-
ни. «Минулого року ЦЕРН ухвалив рішення про надання Україні 
статусу асоційованого члена цієї організації. Сьогодні, за активної 
участі Держінформнауки, ми долучаємося до найпотужнішої європей-
ської програми, яка об’єднає всі існуючі європейські ініціативи з до-
сліджень та інновацій. Це означає, що у науково-технічній сфері Укра-
їна вже є рівноправним партнером Євросоюзу. Переконаний, що нада-
лі ми значно поглибимо нашу співпрацю в інтересах обох сторін», – 
вважає Володимир Семиноженко [57]. 

Однак недостатньо реалізують свій творчий потенціал у процесі 
міжнародного співробітництва науковці з матеріалознавства, серед 
аутсайдерів також інформаційні технології. Слід зазначити, що пере-
важна більшість науково-дослідних розробок мають прикладний ха-
рактер і передбачають реальне застосування на підприємствах, що 
входять у наукові консорціуми, тобто потрапляють до «кінцевих одер-
жувачів». На жаль, кількість українських підприємств, у таких консор-
ціумах незначна. Участь України в програмах ЄС не відповідає її на-
уковому потенціалу і внаслідок недостатнього володіння англійською 
мовою, визнаною засобом міжнародного спілкування вчених усього 
світу [58, с. 18]. 

Величезні можливості для інноваційного розвитку України від-
криває Угода про асоціацію з Європейським Союзом. У главі 9 «Спів-
робітництво у сфері науки та технологій» розділу V Угоди зазначаєть-
ся, що Сторони розвиватимуть та посилюватимуть наукове та техно-
логічне співробітництво як з метою наукового розвитку як такого, так 
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і зміцнення свого наукового потенціалу для вирішення національних 
та глобальних викликів. 

Сторони докладатимуть зусиль для досягнення прогресу в набутті 
наукових та технологічних знань, важливих для забезпечення сталого 
економічного розвитку, шляхом розвитку дослідницьких потужностей 
та людського потенціалу. Накопичення та обмін науковою інформаці-
єю сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності Сторін шляхом 
розширення можливостей їх економіки щодо набуття та використання 
знань для комерціалізації нових продуктів та послуг. У кінцевому ра-
хунку Сторони розвиватимуть свій науковий потенціал з метою до-
тримання глобальної відповідальності та зобов’язань у таких сферах, 
як охорона здоров’я, захист навколишнього середовища, зокрема 
зміни клімату та інші глобальні виклики.

Співробітництво ураховуватиме діючі рамки співробітництва, 
встановлені угодою про співробітництво у сфері науки і технологій 
між Україною та Європейським Співтовариством, а також мету Укра-
їни до поступового наближення до політики та права ЄС у сфері науки 
і технологій. Співробітництво між Сторонами спрямовуватиметься на 
сприяння залученню України до Європейського дослідницького про-
стору. Таке співробітництво сприятиме Україні у підтримці реформу-
вання та реорганізації системи управління науковою сферою та до-
слідницьких установ (зокрема розвиток її потенціалу щодо розвитку 
науки і технологій) з метою сприяння розвитку конкурентоспроможної 
економіки та суспільства, що базується на знаннях. Співробітництво 
забезпечуватиметься, зокрема, шляхом:

a) обміну інформацією щодо політики Сторін у сфері науки та 
технологій;

b) участі у наступній Рамковій програмі Європейського Співтова-
риства (ЄС) з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;

c) спільної реалізації наукових програм та дослідницької діяльності;
d) спільного дослідження діяльності, спрямованої на заохочення 

наукового прогресу, трансферу технологій та ноу-хау;
e) навчання шляхом реалізації програм обміну для дослідників та 

спеціалістів;
f) організації спільних заходів щодо наукового та технологічного 

розвитку;
g) вжиття заходів, спрямованих на розвиток сприятливих умов для 

проведення досліджень та впровадження нових технологій, а також 
належного захисту інтелектуальної власності результатів досліджень;
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h) активізації регіонального та іншого міжнародного співробітни-
цтва, зокрема в Чорноморському контексті та в рамках багатосторонніх 
організацій, таких як Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки і культури (ЮНЕСКО), Організація економічного співробітни-
цтва і розвитку (ОЕСР) та Групи 8 (G8), а також в контексті багато-
сторонніх угод, таких як Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 
1992 року; 

i) обміну досвідом у сфері управління науково-дослідними устано-
вами з метою розвитку та покращання їхніх спроможностей щодо 
здійснення та участі у наукових дослідженнях. Постійний діалог від-
буватиметься з питань, охоплених главою 9 розділу V («Економічне та 
галузеве співробітництво») цієї Угоди [58]. 

Оцінка можливих наслідків:
Для бізнесу. Розширення співпраці з ЄС у рамках модернізації віт-

чизняної системи науки та наближення її до стандартів ЄС, з точки 
зору національних компаній, має забезпечити сприятливі умови для 
комерціалізації прикладних наукових досліджень на основі відповідної 
моделі ЄС і, таким чином, створити важливу передумову для посилен-
ня конкурентоспроможності національних компаній на світовому 
ринку, та навіть створення нових, технологічних галузей економіки 
в країні.

Для домогосподарств. З одного боку, модернізація національної 
системи наукових досліджень на основі стандартів ЄС дозволить 
покращити якість підготовки науковців та спеціалістів та розши-
рення можливостей для реалізації проектів спільної співпраці з єв-
ропейськими країнами, що дозволить підвищити рівень кваліфікації, 
знань та досвіду вітчизняних науковців. З другого боку, збільшення 
уваги системи науки до питань охорони здоров’я, зміну клімату та 
безпечності навколишнього середовища (як це відбувається сьогод-
ні в ЄС) дозволить збільшити кількість прикладних наукових до-
сліджень у цих сферах та підвищити загальний рівень безпеки на-
вколишнього середовища для домогосподарств у довгостроковій 
перспективі.

Для державного сектору. З точки зору державного сектору, по-
глиблення співпраці з ЄС у науковій сфері має дати ряд позитивних 
ефектів з точки зору забезпечення реформування національної 
системи науки, що на сьогодні вже не відповідає сучасним вимогам. 
Така співпраця має дати поштовх до створення адекватної держав-
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ної політики в Україні у сфері науки та прикладних наукових до-
сліджень шляхом обміну досвідом із країнами – членами ЄС, запро-
вадження нових моделей роботи і співпраці наукових установ із 
сектором освіти та бізнесом, та через участь у спільних пан-євро-
пейських проектах з підтримки наукових досліджень і технологіч-
ного розвитку [59]. 

У главі 9 «Інтелектуальна власність» розділу ІV Угоди відмічено, 
що цілями цієї глави є:

а) спрощення створення і комерційного використання інноваційних 
продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін; 

b) досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту 
прав інтелектуальної власності.

Зазначено, що Сторони забезпечують належне та ефективне ви-
конання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері інтелекту-
альної власності, учасниками яких вони є, зокрема Угоду про торго-
вельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в Додат-
ку 1С до Угоди СОТ (далі – Угода ТРІПС). Положення цієї глави до-
повнюють та уточнюють права і зобов’язання Сторін згідно з Угодою 
ТРІПС та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної 
власності. 

Права інтелектуальної власності включають авторське право, зо-
крема право на комп’ютерні програми і бази даних, а також суміжні 
права, права, пов’язані з патентами, зокрема патенти на винаходи 
у галузі біотехнологій, торговельні марки, фірмові найменування, якщо 
вони охороняються у формі виключного права інтелектуальної влас-
ності відповідним національним законодавством, промислові зразки, 
компонування (топографії) інтегральних мікросхем, географічні зазна-
чення, зокрема зазначення походження, зазначення джерела походжен-
ня, сорти рослин, охорону конфіденційної інформації та захист від 
недобросовісної конкуренції. 

Щодо передачі технологій Сторони домовляються обмінюватись 
думками та інформацією щодо своєї національної та міжнародної 
практики і політики стосовно передачі технологій. Зокрема, це включає 
заходи щодо спрощення інформаційних потоків, ділового партнерства, 
ліцензійних та субпідрядних угод на добровільній основі. Особливу 
увагу слід звертати на умови, необхідні для створення належного 
сприятливого середовища для передачі технологій у приймаючих дер-
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жавах, зокрема на такі питання, як відповідна законодавча база і роз-
виток людського капіталу. Сторони гарантують охорону законних ін-
тересів власників прав інтелектуальної власності [16]. 

Забезпечення успішного науково-технічного співробітництва Укра-
їни з ЄС потребує вирішення низки завдань:

1. Збільшення кількості інноваційно активних підприємств. Нині 
іх налічується 13,8 % порівняно з 26 % у 1994 р. Якщо врахувати тіньо-
ву економіку, то цей показник виглядатиме ще скромніше. У промис-
лово розвинених країнах інноваційною діяльністю займаються дві 
третини загальної кількості підприємств. 

2. Підвищення наукоємності валового внутрішнього продукту. Про-
тягом 2000–2013 рр. зазначений показник в Україні скоротився з 1,16 % 
до 0,95 %. Низька наукоємність ВВП значною мірою призвела до до-
мінування третього та четвертого технологічних укладів, у той час коли 
з середини 90-х рр. минулого століття у світі почався перехід до шос-
того укладу. Згідно з Програмою економічних реформ в Україні на 
2010–2014 рр. шляхом залучення всіх джерел фінансування наукоєм-
ність має збільшитися з 0,95 % до 1,5 %. Однак, враховуючи нині іс-
нуючу політичну та економічну ситуацію в країні, реалізація намічених 
планів досить сумнівна.

3. Активізація державою застосування прямих та опосередкованих 
форм підтримки інноваційних процесів, збільшення державного фі-
нансування наукової сфери. Наразі обсяг державного фінансування на 
виконання наукових та науково-технічних робіт в Україні становить 
0,29 %. Це в шість разів менше, ніж передбачено Законом України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», відповідно до якого «  держава 
забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної ді-
яльності (крім витрат на оборону) у розмірі не менше 1,7 відсотка 
валового внутрішнього продукту України» [60]. 

4. Використання спеціальних економічних зон технологічного на-
пряму різних типів: інкубатори, технологічні парки, технополіси, ре-
гіони науки і технологій. Технопарки покликані забезпечити реальне 
об’єднання науки і бізнесу на пріоритетних напрямах, їх комерціалі-
зацію і очікувану результативність на основі чіткої правової регламен-
тації діяльності і постійного моніторингу. Державна підтримка (фінан-
сова, правова, організаційна) технопарків в Україні повинна стати 
важливим компонентом програм економічних реформ.
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3.6. Інноваційна складова 
науково-технічної діяльності

Інноваційна діяльність є однією з важливих передумов сталого 
розвитку економічної системи. Вона спрямована на модернізацію всіх 
ланок матеріального та нематеріального виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності товарів і послуг. Через виклики ринкової 
економіки, де задіяні механізми саморегулювання обсягів продукції, 
що споживається, необхідним стає процес постійного оновлення тех-
ніки та технологій, методів управління, пошук економічних важелів 
стимулювання підприємництва.

Під інновацією розуміють впровадження винаходів, пропозицій 
з удосконалення у виробничу, управлінську, суспільну діяльність, 
технічні, організаційні, економічні нововведення. Згідно з Законом 
України «Про інноваційну діяльність» інновації – це новостворені або 
вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукти чи послуги, 
а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністратив-
ного, комерційного та іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру й якість виробництва або соціальної сфери [61]. Тобто ін-
новація визначається як розробка нових та удосконалення існуючих 
технологій, техніки, продукції [62]. Вони відрізняються за ступенем 
новизни, сферами застосування, джерелами фінансування, ефектив-
ністю тощо. Новою вважається технологія, що розроблена та впрова-
джена вперше; раціоналізаторські пропозиції вдосконалюють існуючу 
техніку та технології.

Існують економічні інновації – стимулювання підвищення про-
дуктивності праці, вдосконалення організації виробничої та фінансової 
діяльності, визначення та обґрунтування напрямів зниження витрат, 
зростання доходів. Зокрема фінансові інновації охоплюють нові опе-
рації з активами, технічні прийоми прискорення роботи платіжних 
систем, тобто інструментарій забезпечення інвестицій. Управлінські 
інновації відповідно націлені на модернізацію методів обробки інфор-
мації, аналізу, прийняття рішень. Мова може йти навіть про культурні 
інновації у широкому розумінні.

За Л. І. Федуловою інновації бувають таких типів: технологічні, 
організаційні, маркетингові. Посилаючись на Л. І. Федулову, можна 
вказати, що організаційні нововведення передбачають впровадження 
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сучасних методів корпоративного управління, соціальної відповідаль-
ності, вдосконалення діючих і застосування нових механізмів і форм 
організації виробництва й праці [63].

Інновації поділяються також на продуктові та процесні. Перші до-
зволяють використовувати нові матеріали, комплектуючі, засоби ви-
робництва. Другі вдосконалюють технології, управління, організацію 
комерційної чи суспільної діяльності.

Процесні інновації поділяються на технологічні процесні інновації 
і на інституційні процесні інновації – нові форми організації управлін-
ня у виробництві і збуті. Взагалі до процесних інновацій відносять:

1) вдосконалення процесів взаємодії підприємства із зовнішнім 
середовищем: інновації, що підвищують роль договірної дисципліни; 
розробку нових схем співпраці з посередниками; заходи щодо підви-
щення ефективності і зниження ризику взаємодії з фінансово-кредит-
ними установами, виступаючими в ролі кредиторів чи інвесторів; 
удосконалення відносин з партнерами по постачальницько-збутовій 
діяльності;

2) вдосконалення і зміну процесів управління рухом матеріальних 
запасів і грошових коштів на підприємстві: логістичні процесні інно-
вації; упровадження сучасних методів планування виробництва, по-
ставок і збуту; впровадження методології контролінгу з метою обліку, 
бухгалтерського аналізу і ефективного управління фінансово-еконо-
мічною діяльністю підприємства;

3) інновації, що вносяться в процеси загального управління під-
приємством, визначаючи впровадження заходів щодо зниження рівня 
постійних операційних витрат підприємства;

4) нововведення в технологічні процеси випуску продукції, що 
включають розробку нових технологічних регламентів, освоєння 
нових видів технічного устаткування і спеціального технологічного 
оснащення.

Для з’ясування ролі інновацій у науково-технічній діяльності важ-
ливим є виокремлення базисних інновацій – тих, що запроваджують 
зміну поколінь техніки та технологій, тобто передусім технологічних 
інновацій. У сучасних економічних наукових дослідженнях поняття 
технологічної процесної інновації розповсюджується на методи управ-
ління, переносяться від визначення суто «технології, інженерії» на інші 
сфери організації комерційної діяльності. Г. Ю. Соколова вказує на такі 
технологічні інновації у ході проведення процесної реструктуризації 
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управління, як: інноваційні підходи до управління персоналом підпри-
ємства, які спрямовані на стимулювання раціоналізаторських пропо-
зицій; до організації взаємодії зі споживачами та постачальниками [64]. 
Однак, на нашу думку, технологічні інновації найперше оновлюють 
обладнання, реконструюють існуючі моделі виробництва, встановлю-
ють принципово нові засоби переробки вихідних матеріалів у готову 
продукцію.

Виникає питання щодо впровадження інновацій. П. Матвєєв струк-
турує ресурси, що можуть забезпечити впровадження інновацій, таким 
чином: 

– матеріально-технічні – технічна база та оборотні активи іннова-
ційної діяльності;

– фінансові – кошти, необхідні для виконання інноваційних про-
цесів (власні, кредитні, бюджетні);

– кадрові – працівники, спроможні виробляти й ефективно реалі-
зовувати нові ідеї;

– інформаційні – сукупність різних видів наукової інформації, 
комп’ютерні системи, система захисту інформації;

– організаційні – концепція управління підприємством, структура, 
форми управління інноваційною діяльністю [65].

Утім на перший план має вийти ефективна організація інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання. Деякі дослідники як методоло-
гічні основи функціонування системи стимулювання інноваційної ді-
яльності на підприємствах виділяють такі її підсистеми: 1) підсистему 
постійного навчання і поповнення знань інноваторів (постійний процес 
навчання стає неодмінним складником виробничої діяльності підпри-
ємства, завдяки чому зростає інтелектуальний капітал як окремого 
працівника, так і виробництва в цілому); 2) підсистему стимулювання 
інноваційної діяльності (матеріальні та моральні заохочення прагнен-
ня найкращих результатів інтелектуальної діяльності); 3) підсистему 
акумуляції і моніторингу результатів інтелектуальної діяльності інно-
ваторів (концентрація, аналіз, практичне застосування результатів ін-
телектуальної діяльності, «банки ідей» на підприємствах, структуру-
вання креативного потенціалу працівників підприємства як одного 
з найефективніших конкурентних ресурсів виробництва); 4) підсисте-
му створення «м’яких» внутрішньофірмових структур управління ін-
новаційним процесом (застосування принципу регульованої приватної 
ініціативи інноватора, що надає можливість на підприємствах розви-
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вати і використовувати творчу ініціативу співробітників, перетворю-
ючи результати інтелектуальної діяльності в завершені інноваційні 
продукти, готові до практичного застосування на виробництві, через 
надання інноваторам максимального рівня свободи, диверсифікацію 
потоків інформації, широкий розвиток експериментаторства; толерант-
не ставлення до об’єктивних проблем інноваційної діяльності); під-
систему спільного володіння інтелектуальним продуктом (поєднання 
інтересів найманого інноватора і працедавця у сфері володіння служ-
бовою інтелектуальною власністю).

І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця пропонують впровадження 
таких підсистем інноваційної діяльності:

1) інформаційно-аналітична підсистема, що паспортизує та аналі-
зує всі доступні інформаційні джерела й матеріали стосовно розвитку 
інноваційної діяльності у світі та в Україні;

2) підсистема державних і недержавних науково-технічних екс-
пертів формує та структурує відповідні інститути експертів, викорис-
товує результати їхньої інтелектуальної діяльності під час підготовки 
та реалізації інноваційної політики;

3) підсистема стратегічного прогнозування інноваційного розвитку 
розробляє на основі всього комплексу доступних інформаційних ре-
сурсів, які надходять з інформаційно-аналітичних підсистем, прогноз 
розвитку інноваційних процесів;

4) підсистема середньострокового прогнозування визначає загаль-
ні і галузеві цілі інноваційного розвитку; ресурси, необхідні для їх 
досягнення; механізм внесення змін до стратегії розвитку;

5) підсистема середньострокового планування державних іннова-
ційних програм;

6) підсистема реалізації та контролю за виконанням середньостро-
кових планів;

7) підсистема безпеки гарантує таємність інформації [66]. 
При виборі форм реалізації інноваційної діяльності існують різні 

варіанти: створення на базі підприємств, фірм відділів науково-техніч-
них досліджень; придбання наукових новинок у сторонніх організацій 
або запозичення закордонного досвіду. Однак ядром інноваційної ді-
яльності залишається інноваційний процес. Ідеться про сукупність 
послідовних етапів перетворення результатів наукових досліджень 
у комерційно окупні впровадження нової техніки, технології, еконо-
мічних методів, рішень щодо організації виробництва, елементів кор-
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поративної культури тощо. Метою інноваційного процесу є оптиміза-
ція структури та інфраструктури матеріального та нематеріального 
виробництва, зростання прибутковості комерційної діяльності, підви-
щення ефективності роботи суспільних організацій, збільшення інте-
лектуального капіталу. 

Інноваційний процес спонукається обставинами об’єктивного ха-
рактеру, пов’язаними із розвитком науки, зокрема економічної, ринко-
вою кон’юнктурою, процесами глобалізації у світі тощо. Не останніми 
факторами виникнення інновацій є коливання споживчого попиту та 
пропозиції, наприклад, засобів виробництва. Спірним питанням за-
лишається визнання пріоритету внутрішньої мотивації науковців, їх 
прагнення до розвинення власних здібностей, використання досвіду 
та знань та зовнішніх факторів, що спонукають до пошуку винаходів, 
впливу середовища, що складається з економічних, соціальних, загаль-
нокультурних умов інноваційного процесу. 

Ми пропонуємо такі визначення основних етапів інноваційного 
процесу:

– постановка завдання, яке має бути вирішене, а саме – винахід 
або вдосконалення техніки, технології, методів управління, заходів 
економічного стимулювання;

– формулювання ознак, критеріїв досягнення поставленої мети;
– вибір засобів розробки наукової проблеми, зосередження на най-

більш ефективних шляхах досягнення раціоналізації моделей та меха-
нізмів організації господарювання;

– збір інформації, яка застосовується для знаходження рішення, 
аналіз наявних даних, оцінка можливостей їх опрацювання;

– визначення робочої гіпотези (або декількох її варіантів), констру-
ювання моделі, яка відповідає наявним засобам та способам, а також 
цілям дослідження;

– конкретизація методики, алгоритму розробок, програми дій;
– теоретичне обґрунтування висновків, отриманих у ході проведе-

них розробок;
– експериментальна частина, випробування дослідних зразків за 

заданими параметрами;
– викладення пропозицій практичного застосування результатів 

інноваційної діяльності;
– оцінка перспектив подальшого розвитку даної проблематики.
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Інноваційний процес має постійно супроводжуватись моніторингом 
економічних показників господарської діяльності тих суб’єктів, що за-
діяні в ньому, ступеня та характеру конкуренції, ринкової кон’юнктури.

Слід відмітити, що головним етапом інноваційного процесу є саме 
впровадження результатів наукових досліджень у господарську діяль-
ність, отримання додаткового прибутку від вкладень у розробки, що 
проводяться. Без цього новаторство залишається лише потенціалом, 
який може бути реалізований у майбутньому. До результатів іннова-
ційного процесу належать винаходи, корисні моделі, промислові зраз-
ки, комп’ютерні програми, бази даних, методи прийняття управлін-
ських рішень, вдосконалення організації економічної та суспільної 
діяльності тощо. Інновації складають більшу частину нематеріальних 
активів в інтелектуальній власності. Кінцевим показником вдало про-
веденого інноваційного процесу є підвищення ефективності тієї ді-
яльності, на оптимізацію якої були спрямовані зусилля науковців.

Активізуючи інноваційні процеси, потрібно досліджувати і факто-
ри впливу на нього. За Б. Данилишиним, В. Куценко, на макрорівні 
такими є: стан здоров’я населення, якість освіти, кадровий потенціал, 
в тому числі кількість докторів і кандидатів наук, витрати на науково-
технічні роботи, види наукових досліджень [67]. Чинниками іннова-
ційного процесу можна вважати і стан економіки країни та окремого 
регіону, фінансові ресурси організацій, і інформаційний простір, якість 
та швидкість або навпаки обмеження доступу до наукових даних, і ви-
робничі можливості суспільства, в тому числі наявність висококвалі-
фікованого кадрового потенціалу. 

І. Одотюк досягнення високої результативності використання 
знаннєвого ресурсу структурної трансформації вітчизняної промис-
ловості пов’язує зі стабільністю організаційно-правового середовища 
генерування продуктивних знань; усуненням вад у системі освіти 
і науки, завершенням формування дієвих систем охорони і захисту 
прав інтелектуальної власності шляхом державного стимулювання 
концентрації власного фінансового ресурсу підприємств у сфері ви-
конання НДДКР [68]. 

До результатів інноваційного процесу та інноваційної діяльності 
слід підходити і з більш широких позицій – як до передумови форму-
вання інтелектуального капіталу підприємства і суспільства в цілому. 

А. Бартошек стверджує, що інтелектуальний капітал визначається 
через такі ресурси, як знання і компетенція, а також нематеріальні 
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чинники, що формують здібності людей: відносини; форми активнос-
ті; комунікаційні зв’язки; обмін ресурсів; повноваження. Він виявля-
ється у предметному (інфраструктурні чинники та людські ресурси) 
і суб’єктному (здібності лідерів і кадрів, зібраних у локальних інсти-
туціях та господарських суб’єктах; мобілізація спільноти) аспектах 
[69]. 

О. Кірєєва відносить до інтелектуальних ресурсів сукупність знань, 
досвіду, вмінь та інформації, а чинниками їх відтворення вважає зді-
бності особистості, її здатність до творчого пошуку, вміння оперувати 
наявними знаннями, володіти методами пізнання. Процес відтворення 
інтелектуальних ресурсів вона поділяє на сім етапів:

1) формування (за допомогою здатності мислити, засобів пізнання 
відбувається засвоєння нових знань, умінь, навичок, що можуть бути 
реалізовані у вигляді винаходів, відкриттів, теорій, концепцій, ідей 
тощо);

2) підготовка до використання або інституціоналізація (норматив-
но-правове закріплення результатів інтелектуальної діяльності, стан-
дартизація, сертифікація, патентування і таке інше);

3) розподіл та створення резерву (визначення сфери застосування 
(використання) та пріоритетності, розрахунок майбутньої ефективнос-
ті);

4) забезпечення відповідних умов;
5) використання (активне застосування інтелектуальних здобутків 

у процесах суспільного розвитку);
6) вироблення нового знання (використання має характер інтелек-

туальної діяльності, в результаті якої наявні знання набувають нового 
змісту і формується нове знання);

7) формування (початок нового циклу відтворення).
О. Кірєєва підкреслює, що отримуючи з зовнішнього середовища 

інтелектуальні ресурси, організація перетворює їх на товари та по-
слуги, які, у свою чергу, поглинаються зовнішнім середовищем. Будь-
яка організація одночасно є як отримувачем, так і джерелом інтелек-
туальних ресурсів [70].

Зважаючи на значний суспільний ефект інноваційної діяльності та 
інноваційного процесу, особливої актуальності набуває проведення 
спеціальної державної економічної політики з посиленою підтримкою 
напрямів наукового та технічного розвитку або навіть окремих пріо-
ритетних проектів на певних територіях та у визначених галузях про-
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мисловості. Згідно з Програмою економічних реформ в Україні на 
2010–2014 рр., підвищення ефективності бюджетного фінансування 
наукової та інноваційної сфери відбувається шляхом:

– оптимізації системи бюджетних наукових установ на основі 
об’єктивних критеріїв оцінювання результативності їхньої науково-
технічної діяльності;

– нарощування частки бюджетних коштів, що спрямовуються на 
фінансування науки та прикладних наукових і технічних розробок;

– пріоритетного спрямування бюджетного фінансування науки на 
виконання за конкурсними принципами державних цільових наукових, 
науково-технічних програм, державного замовлення у сфері науки та 
інноваційної продукції;

– застосування спрощених процедур закупівлі для фінансування 
за рахунок державних коштів НДДКР, виконавці яких визначаються на 
конкурсній основі;

– підвищення рівня фінансової автономії наукових установ і ВНЗ 
у розпорядженні коштами, отриманими від замовників різних форм 
власності за виконання НДДКР [71]. 

Л. І. Федулова відмічає, що державна політика має сприяти: техно-
логічній модернізації виробництва і впровадженню нових технологій 
для випуску інноваційної продукції, кадровому забезпеченню висо-
котехнологічних галузей промисловості; реалізації інноваційних про-
ектів і підвищенню ефективності виробництва, а також формуванню 
сприятливого інноваційного клімату для розвитку промисловості. Як 
негативні фактори, що знижують можливості інноваційної діяльності, 
Л. І. Федулова наводить: брак власних фінансових ресурсів, високу 
вартість нововведень, економічні ризики, тривалі строки окупності 
інвестицій і викликані цим посилені обмеження [63]. М. Бутко наголо-
шує, що існують принаймні дві моделі інноваційної політики: перша 
базується на максимальній автономії підприємництва, принципі вільної 
конкуренції і на регулюванні ринку великими міжнародними корпора-
ціями, орієнтування технологічного розвитку здійснюється шляхом 
виокремлення пріоритетної галузі; друга – на забезпеченні державою 
технологічних пріоритетів шляхом стимулювання не окремих галузей, 
а конкретних технологій [72].

І. В. Одотюк, О. М. Фащевська, С. М. Щегель зосереджують увагу 
на основних підходах до реалізації інноваційної політики: залучення 
сучасних технологій із-за кордону; об’єднання зусиль держави й біз-
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несу в напрямі фінансового забезпечення розвитку власної бази науко-
вих досліджень; розбудова інституційного середовища, розміщення 
фінансового, людського, техніко-технологічного капіталів [73]. Для 
зниження ризикованості інноваційного процесу на державному рівні 
можуть проводитись такі заходи: кредитування венчурного капіталу; 
підтримка системи державного фінансування вкладень у венчурний 
бізнес; гарантування з боку держави повернення позик інвесторам; 
покриття за рахунок державних коштів збитків у разі невдалих про-
ектів; створення акціонерних венчурних компаній; заснування хайтек-
інкубаторів [74]. На нашу думку, важливо встановити поріг ризиків, 
якого можуть сягнути витрати фірми; визначити обсяг та терміни фі-
нансування та отримання запланованих доходів від вкладень. 

Таким чином, результативність інноваційного процесу окремого 
суб’єкта господарювання безпосередньо залежить від загального рівня 
науково-технічного прогресу, державної підтримки модернізації, а та-
кож від власних можливостей фінансування переоснащення обладнан-
ня, перепідготовки кадрів, самої ідеї новаторства. Це втілюється в онов-
ленні всіх ланок створення продукції та послуг, соціальних програм, 
починаючи з фундаментальних та прикладних розробок і закінчуючи 
отриманням віддачі від фінансування нововведень. При цьому загаль-
ним правилом стає постійне врахування доцільності впровадження 
нововведень, їх здатність призвести до отримання економічного або 
соціального ефекту. Поява винаходів, вдосконалення існуючих моделей 
технічної, управлінської, економічної організації підприємницької ді-
яльності самі по собі потребують вивірення з точки зору необхідності 
проведення змін, порівняння вигід від залишення діючих механізмів 
господарювання та від тих, що пропонуються. 

Інноваційний процес спрямований на впровадження комерційно 
дохідних новітніх наукових розробок; базується на прогнозуванні та 
плануванні очікуваних результатів господарської діяльності; матері-
альному стимулюванні втілення раціоналізаторського підходу у тех-
нологічній, управлінській, економічній сферах. Він є одним із най-
важливіших складників накопичення інтелектуального капіталу. У не-
матеріальній економіці він стає пріоритетним напрямом для забезпе-
чення конкурентних переваг вітчизняних виробників. Критерієм оцін-
ки успішності проектів, націлених на впровадження інновацій, поряд 
із отриманими науковими результатами, визнається підвищення при-
бутковості комерційної діяльності. 
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Розділ 4 
РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ 
ВПЛИВУ ОСВІТИ 
НА ФОРМУВАННЯ 
ТА РОЗВИТОК 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ 

4.1. Капіталоутворююча функція освіти 

Освіта – це соціальний інститут, зміст якого визначають: а) уста-
нови та особи, які здійснюють освітянську діяльність, система освітніх 
програм і державних стандартів; б) цілеспрямований процес навчання, 
тобто розумової, духовної, емоційної, практичної діяльності з вироб-
ництва, передавання, отримання і засвоєння нових знань; в) освіченість 
людини як результат навчання – комплекс знань і умінь (компетенцій), 
усвідомлених суспільних цінностей і норм, сформованих соціальних 
зв’язків; г) досягнутий і підтверджений людиною певний ценз, що по-
свідчується відповідним документом.

Науковці виокремлюють декілька соціально-економічних функцій 
освіти (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1
Соціально-економічні функції освіти

Функції освіти Зміст функції

Ресурсозабез-
печуюча

Підготовка працівників різної направленості і рівня ква-
ліфікації відповідно до потреб національної економіки; 
перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів.
Як результат – формування певної професійно-квалі-
фікаційної структури населення; задоволення потреб 
національної економіки в інтелектуальних ресурсах – 
знаннях та інформації, а також їх носіях: кваліфіко-
ваних працівниках і об’єктах права інтелектуальної 
власності
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Функції освіти Зміст функції
Капіталоутво-
рююча

Освіта є одним із найважливіших джерел і сферою фор-
мування людського капіталу індивіда та інтелектуально-
го капіталу фірми, людського та інтелектуального потен-
ціалу суспільства

Інноваційна Підготовка людини до успішної перетворювальної діяль-
ності, формування інноваційної культури, інноваційної 
поведінки та інноваційного мислення

Селективна Освіта забезпечує відбір на навчання найбільш обдаро-
ваних і здібних осіб, у більшості випадків гарантує пре-
стижну і високооплачувану роботу, досягнення вищого 
соціального статусу (соціальну мобільність). Відповідно 
змінюється соціальна структура суспільства. Формується 
інтелектуальна еліта суспільства

Соціалізації 
особистості

Освіта сприяє адаптації молоді до соціальних відносин 
і суспільного життя; вихованню ціннісних орієнтацій, 
життєвих ідеалів, які важливі для суспільства, формуван-
ню громадянської і соціальної активності (участі в про-
фесійних асоціаціях, політичному житті країни), здатнос-
ті до соціальної взаємодії у певному соціальному середо-
вищі. Виконуючи соціальне замовлення, освіта формує 
певний тип особистості, людину в даному суспільстві 
і для цього суспільства (К. Мангейм), тим самим забез-
печуючи у суспільстві соціальний порядок

Стратифіка-
ційна

За значного розшарування суспільства на бідних і бага-
тих доступ до вищої освіти одержують не всі члени сус-
пільства, тому освіта фактично стратифікує суспільство, 
відтворює не тільки певну соціально-професійну струк-
туру суспільства, а ще й соціальну нерівність

Освітній процес здійснюється переважно у формі надання освітніх 
послуг, зміст яких визначають як сукупність навчальних та виховних 
дій з передавання та отримання загальних і спеціальних (професійних) 
знань і інформації, що задовольняють потреби у фаховій підготовці 
або перепідготовці, дають можливість реалізовувати успішну діяль-
ність у тій чи іншій сферах. При цьому освітні послуги належать до 
інтелектуальних послуг. У процесі навчання відбувається індивідуаль-
не споживання інтелектуального потенціалу виробника освітньої по-
слуги (вчителя, викладача) і водночас виробництво інтелектуального 
потенціалу її споживача (учня, студента): реалізація пізнавальних ін-

Закінчення табл. 4.1
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тересів, опанування певними знаннями, формування різноманітних 
здібностей до праці, зростання кваліфікації та професіоналізму і вод-
ночас перетворення і розвиток особистості здобувача освіти. Генерація 
та швидкий доступ до нових знань уможливлюють інтелектуалізацію 
робочої сили, значна частина суспільства стає спроможною до твор-
чого застосування знань і виробництва інтелектуальних продуктів.

Сучасна освіта є не тільки кінцевим благом – джерелом задоволен-
ня духовних, культурних, інформаційних потреб людини і суспільства, 
а й інвестиційним благом – засобом зростання доходів, соціального 
статусу, забезпечення конкурентних переваг на ринку праці та одер-
жання інших благ. Здобутий у процесі освіти людський капітал, по суті, 
є освітнім капіталом і має певну специфіку. Це сукупність кваліфіка-
ційних (теоретичні знання, практичні вміння і навички, накопичений 
виробничий досвід) та особистісних характеристик людини (розви-
нуті здібності, матеріальні, соціальні і духовні потреби, мотивації), 
сформованих у результаті інвестицій в освіту, які приносять людині 
дохід протягом її трудової діяльності і спонукають до подальших ін-
вестицій в освіту. Як уважає один із засновників теорії людського ка-
піталу Т. Шульц, «якщо освіта впливає на виробництво, що важливо 
для економіки, то відповідно, це і є форма капіталу… Людським його 
називають тому, що ця форма стає частиною людини, а капіталом є вна-
слідок того, що являє собою джерело майбутніх задоволень або май-
бутніх заробітків, або того й іншого разом» [1, c. 15–83]. 

На мікроекономічному рівні під освітнім капіталом розуміється 
сукупна кваліфікація та продуктивні здібності всіх працівників підпри-
ємства, а також здобутки підприємства у справі ефективної організації 
праці та розвитку персоналу. На макроекономічному рівні йдеться про 
суму освітнього капіталу всіх підприємств та всіх громадян країни як 
частину національного багатства країни. Чим вище цінність освітнього 
капіталу, тим більшим є економічний виграш суспільства. За оцінками 
російських експертів (Є. С. Гвоздєва, Г. Д. Штерцер), збільшення люд-
ського капіталу на 1 % приводить до прискорення темпів зростання ВВП 
у розрахунку на одну людину на 1–3 %, а збільшення навчання робочої 
сили на один рік може зумовити додаткове зростання ВВП на 3 %. Не 
випадково сучасні переваги в геополітичній і міжнародній економічній 
конкуренції експерти пов’язують не з розмірами країни, запасами при-
родних ресурсів чи фінансовим капіталом, а саме з випереджаючим 
розвитком та ефективною реалізацією освітнього потенціалу населення, 
якістю освіти у довгостроковій перспективі. 
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В Україні сформовано багаторівневу систему освіти, яка включає 
комплекс державних, недержавних і громадських установ, що спільно 
розв’язують завдання виховання, освітньої і професійної підготовки 
людей з урахуванням індивідуальних і суспільних освітніх потреб: за-
клади дошкільного виховання, загальноосвітню школу, професійно-тех-
нічну освіту, вищу освіту, післядипломне навчання, систему підвищен-
ня кваліфікації та перепідготовки кадрів, освіту за інтересами. У 2013/14 
навчальному році в країні діяли 19,3 тис. загальноосвітніх навчальних 
закладів, включаючи вечірні (змінні) школи, а також гімназії, ліцеї, 
колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), спеціальні 
школи (школи-інтернати), школи соціальної реабілітації та санаторні 
школи (у них 4204 тис. учнів); 968 професійно-технічних навчальних 
закладів (у них 391,2 тис. студентів); 478 ВНЗ І–ІІ рівня акредитації 
(у них 329 тис. студентів); 325 ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації (у них 
1723,7 тис. студентів).

Кожен із рівнів освіти послідовно і з урахуванням спадкоємності 
в процесах виховання і навчання сприяє нагромадженню людського та 
інтелектуального потенціалу суспільства (табл. 4.2) та забезпечує без-
перервність освіти. 

Таблиця 4.2
Зв’язок рівнів та завдань освіти з етапами нагромадження 

людського потенціалу [2, с. 219]

Рівень освіти Завдання освіти Етап нагромадження 
людського потенціалу

Дошкільна 
освіта

Виховання, прищеплення 
основ грамотності, підго-
товка дитини до школи

Первинна соціалізація 
особистості. Формування 
загального початкового 
рівня розумового, творчого, 
морального потенціалу

Початкова за-
гальна освіта

Продовження виховання, 
надання знань з основних 
предметів

Закладання потенціалу со-
ціальної взаємодії людини 
(у певному соціальному 
середовищі). Підвищення 
рівня розумового, творчого, 
морального потенціалуБазова загальна 

середня освіта
Поглиблення знань про на-
вколишній світ, всебічний 
розвиток особистості

Повна загальна 
середня освіта

Поглиблення та розширен-
ня знань; початкова профе-
сійна освіта
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Рівень освіти Завдання освіти Етап нагромадження 
людського потенціалу

Професійно-
технічні та ВНЗ 
І–ІІ рівнів акре-
дитації

Надання професійних 
знань; така освіта робить 
людину фахівцем у певній 
сфері діяльності

Підвищення людського 
потенціалу через надання 
кваліфікації

ВНЗ ІІІ–ІV рів-
нів акредитації

Надання цілісної спеці-
альної фундаментальної 
освіти

Соціалізація та інтелектуа-
лізація особистості

Аспірантура та 
докторантура

Підготовка науковців Надання глибоких знань. 
Формування здатності 
до наукової діяльності

Концепція безперервної освіти виникла на Заході в 1960-х рр. 
і стосувалася спочатку освіти дорослих. Проте уже в 1965 р. на фору-
мі ЮНЕСКО П. Ленгранд представив більш глибоке розуміння без-
перервної освіти як системи освіти, донавчання і професійного вдо-
сконалення, пов’язаних із розширенням, оновленням та актуалізацією 
професійної кваліфікації. У центрі всіх освітніх починів мала бути 
людина та оптимальні умови повного розвитку її здібностей упродовж 
життя. У 1974 р. безперервну освіту ЮНЕСКО визнав основним прин-
ципом реформування освіти. У 2003 р. на Берлінській конференції 
міністрів освіти країн – учасниць Болонського процесу розвиток без-
перервної освіти було включено до цілей формування загальноєвро-
пейського освітнього простору. Зараз у західних країнах до 45 % на-
селення задіяно в різних додаткових освітніх програмах. 

В основі безперервної освіти лежать технічний прогрес, постійне 
зростання обсягів наукової інформації та старіння знань. Підрахова-
но, що щорічно оновлюються 5 % теоретичних і 20 % професійних 
знань. У США використовують спеціальну одиницю вимірювання 
старіння знань фахівця – період напіврозпаду компетентності, тобто 
її зниження на 50 % в результаті появи нової інформації. Зараз за 
багатьма професіями він настає менш ніж за 5 років, тобто раніше, 
ніж закінчується здобування вищої освіти у ВНЗ. Швидкі зміни у тех-
нологіях і методах роботи вимагають від людей постійного оновлен-
ня своїх знань. Людина, неспроможна постійно вчитися, не може бути 
конкурентоспроможною на ринку праці. Тому сучасна система осві-
ти повинна не так давати суму знань, як формувати особистість, яка 

Закінчення табл. 4.2



174

Частина ІІ. Джерела та фактори формування і розвитку інтелектуального капіталу

б змогла шляхом самовдосконалення реалізувати свої інтелектуальні 
і творчі можливості.

Основними ознаками безперервної освіти є можливість здобувати 
освіту: 1) протягом усього життя людини, від дошкільного до після-
пенсійного віку; 2) послідовно на різних її рівнях; 3) відповідно до 
професійних інтересів та перспектив регіональної мобільності тих, хто 
вчиться; 4) у різних формах. 

Розрізняють: формальну освіту – з видаванням загальновизнано-
го диплому чи атестату; неформальну освіту – зазвичай без видачі 
документа; її здобувають в освітніх установах чи громадських орга-
нізаціях за окремими програмами, в гуртках, під час тренінгу, на-
вчання на підприємстві, індивідуальних занять з репетитором; інфор-
мальну освіту – у вигляді індивідуальної пізнавальної діяльності 
шляхом спілкування, читання, відвідування установ культури, на-
вчання на своєму та чужому досвіді, яка не обов’язково має спрямо-
ваний характер.

У суто професійному сенсі безперервна освіта складається з базо-
вої та додаткової освіти. Остання включає: а) додаткову професійну 
освіту; б) освіту, організовану державою для соціальних і професійних 
груп, які нездатні самостійно пристосуватися до швидких змін соці-
ального середовища, не мають доступу до формальної системи про-
фесійної освіти, що створює для них загрозу десоціалізації; в) навчан-
ня відповідно до індивідуальних освітніх потреб громадян (мовна 
підготовка, отримання психологічних, культурологічних та інших 
знань, комунікативних навичок). Набувають розвитку корпоративні 
університети, що забезпечують поєднання фундаментальних знань із 
практичною діяльністю. 

Підкреслимо, що навчальна діяльність у системі освітніх закладів 
не є безперервною у прямому значенні: вона завжди переривається для 
здійснення професійної діяльності і поновлюється тоді, коли 
з’являються нові освітні потреби. Через це її називають дискретною, 
або дискретно-пролонгованою. При цьому ключова ідея безперервної 
освіти – ідея розвитку індивідуального творчого потенціалу людини 
впродовж усього її життя. Найвищий інтелектуальний потенціал має 
людина, яка увібрала в себе всі можливі знання.

В Україні створення сучасної системи безперервної освіти, підго-
товки і перепідготовки професійних кадрів визнано одним із першо-
чергових завдань забезпечення конкурентоспроможності економіки 
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України на період 2013–2020 рр. Безперервним навчанням планується 
охопити близько 60 % населення.

4.2. Транспрофесіоналізація 
вищої освіти: чи відбудеться 
«третя професійна революція»?

Розвиток вищої освіти залежить від етапу економічного та техно-
логічного розвитку суспільства, структурних зрушень у способах та 
формах соціальної організації професійної діяльності, а також від 
глобальних тенденцій. 

Доіндустріальне суспільство задовольнялося «трудовою осві-
тою» – навчанням професіям безпосередньо в процесі трудової ді-
яльності. 

В індустріальному суспільстві переважає модель «академічної 
освіти», пов’язана з професіоналізацією. Її головною метою є форму-
вання й засвоєння знань та навичок, необхідних для конкретної сфери 
діяльності, спеціалізація знань та умінь. Організація навчального про-
цесу у ВНЗ (освітні програми, тип дисциплін, обсяги годин на їх ви-
вчення, методи навчання) підпорядковується підготовці фахівців із 
конкретної професії, з певною кваліфікацією відповідно до потреб 
ринку праці. Така професійна освіта достатньо прагматична, скороче-
на в часі та за обсягом і включає: загальнокультурну компоненту, необ-
хідну для соціальної активності молоді в міській економіці; чітко ви-
значену, компактну професійну компоненту, достатню для підготовки 
персоналу, орієнтованого на виконання певного переліку функцій, або 
«людини функціональної» [3; 4, с. 99–104; 5]. З часом вища професій-
на освіта трансформується таким чином, що сама перетворюється на 
індустрію. Як соціальний інститут, вища освіта сприяє навчанню сту-
дентів, їх вихованню, формуванню системи моральних і естетичних 
норм, громадянської відповідальності. Як індустрія, вища освіта по-
вністю підкоряється вимогам ринкової економіки та бізнес-логіці, 
ставить перед собою завдання підготовки студентів до успішних дій 
на ринку праці в умовах жорсткої конкуренції ВНЗ на ринку освітніх 
послуг [6]. Основним джерелом знань є викладач, який визначає обсяг 
і методику засвоєння знань. При цьому представники професійних 
асоціацій як суб’єкти ринку праці беруть активну участь у кваліфіка-
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ційних іспитах випускників ВНЗ та аудиті якості самої вищої освіти. 
Аналогічно розвивається і наука. Фундаментальні дослідження під-
кріплюються прикладними і навіть спрямовуються на розвиток при-
кладної науки. 

Постіндустріальне суспільство потребує «креативної освіти». 
Вузька кваліфікація значної частини найманих працівників перестає 
відповідати вимогам часу, а їхні професійні якості поступаються «за-
гальним компетенціям», здібностям бути гнучкою, мобільною, розви-
неною особистістю. Якщо «кваліфікація» описує функціональну від-
повідність між вимогами робочих місць і метою освіти, то «компетен-
ція» («компетентність») означає єдність професійних навичок, умінь 
і ціннісних орієнтацій, дає можливість діяти адекватно в широких 
областях. В академічному розумінні компетенція передбачає володін-
ня методологією і термінологією, притаманною певній галузі знань, 
а також знання діючих у цій галузі системних взаємозв’язків та здат-
ність визначати їх аксіоматичні межі. У професійному контексті під 
компетенцією розуміють володіння правом відповідно до своїх знань 
або повноважень робити щось, судити про щось [7, с. 114]. Основними 
соціальними проектами стають: «людина креативна» із спрямуванням 
на науково-технічне лідерство країни; «людина мобільна» з орієнтаці-
єю на швидкі модернізаційні зміни в суспільстві; «людина-оператор» 
з можливістю працевлаштування у секторах послуг і виробництв, що 
забезпечують основне виробництво [3, с. 10–11; 4, с. 100–104]. На 
зміну професіоналам приходять транспрофесіонали, або «люди-порт-
фелі» – фахівці, здатні опановувати нові або суміжні професії, носії 
унікального «пакету» знань і навичок. Транспрофесіонали повинні 
бути готовими вільно, за рахунок власного мислення і самостійної 
організації своєї діяльності, працювати в різних професійних середови-
щах та організаційних структурах [8; 9]. 

Охарактеризовані зміни відповідають тим структурним зрушенням 
у способах і формах соціальної організації професійної діяльності 
та мислення, які британський історик Г. Перкін назвав професійною 
революцією. В історії Нового часу він виокремив три професійні 
революції. Перша професійна революція пов’язана з появою вільних 
професій і відбувається в доіндустріальному суспільстві. Друга про-
фесійна революція передбачає формування масових професій в інду-
стріальному суспільстві. Третя професійна революція, змістом якої 
є формування транспрофесіоналізму, відбувається в умовах переходу 
до пост індустріального суспільства [8].
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Відповідно має змінюватися зміст та вектор розвитку вищої освіти. 
У вищій освіті повинна зростати роль, а головне – частка універсальних 
знань, навчальних дисциплін, що розвивають інтелектуальні здібності, 
ініціативність, підприємництво, уміння прилаштовуватися до вимог 
навколишнього середовища. Вища школа має не дробити, а укрупню-
вати спеціальності, забезпечуючи розвиток міжпредметних зв’язків. 
При цьому багато вчених наполягають на тому, що сучасна освітня 
підготовка мусить передбачати формування спеціальних освітніх мо-
дулів, що включають: фундаментальну підготовку з базової природни-
чої чи гуманітарної дисципліни; технічну освіту; додаткову економіч-
ну і/або юридичну освіту; філософсько-методологічний практикум; 
освіту в галузі стратегічного, інноваційного і проектного менеджмен-
ту; інтенсивну практику командоутворення; адаптаційні і соціалізацій-
ні курси. 

Дослідники слушно ставлять питання і про створення університе-
тів четвертого покоління. Причому основою освіти майбутнього в будь-
якому разі буде не Університет, бо світ перестав бути Універсумом. 
Основою нових систем освіти, скоріше за все, можуть стати уявлення 
про Мультиверсум (багато світів) та Метаверсум (Світ і Позасвіт). Це 
означає, що Мультиверсуму відповідав би в освіті Мультиверситет, 
а Метаверсуму в освіті відповідав би Метаверситет. Тобто провідні 
підходи до освіти невідривно пов’язані з баченням Світу: який світ, 
така і освіта [10]. Мультиверситет, за визначенням американського 
вченого К. Керра, є сукупністю різних підструктур, у яких дослідники, 
викладачі та студенти вивчають наукові, економічні, соціально-полі-
тичні, культурні та інші проблеми і завдяки духу єдності цілей і тер-
пимості до чужих переконань перебувають у певній динамічній рівно-
вазі. В освітньому плані мультиверситетська структура означає дивер-
сифікацію та індивідуалізацію форм навчання, затвердження моделі 
неперервної освіти [11].

Однак реалізувати місію вищої освіти, виявляється, не просто. 
У країнах з постіндустріальною економікою не тільки зберігаються, 
а навіть посилюються основні ознаки індустріальної «академічної 
освіти», а зміст самої ідеї університету зазнає суперечливого впливу 
ліберальної і утилітарної тенденцій освіти. 

Ліберальна тенденція відстоює класичну, фундаментальну освіту 
і наполягає на прийнятті цінності знання як такого, безвідносно до 
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його практичної корисності [12; 13; 14]. Уже в перших концепціях 
університету, розроблених кардиналом Ньюменом (1801–1890) та 
німецьким гуманістом Гумбольдтом (1769–1859), розрізняються 
«освіта» і «навчання» («підготовка»). В університеті, на їхню думку, 
відбувається не просто приріст знань, а інтелектуальний розвиток 
студентів шляхом універсального навчання, вільної циркуляції думки 
і особистого спілкування, особлива увага приділяється гуманістич-
ному вихованню студентів. Сучасні «ліберали» Е. Пєєр, Ф. Шуллер 
і С. Віллмс пишуть: «Наші університети і системи вищої освіти іс-
нують для того, аби давати людям освіту і готувати їх до того, щоб 
вони стали повноцінними, всебічно розвиненими членами нашого 
складного постіндустріального суспільства» [15]. С. Фуллер слушно 
зазначає, що серцем сучасного університету є «гуманітарна освіта». 
Вона виходить за межі професійної кваліфікації і завершує форму-
вання людської особистості, готуючи її до «громадянства», в рамках 
якого людина ідентифікує себе не тільки з родиною або містом, а з 
цілою нацією, і яке в загальному смислі формується в інтересах люд-
ства [16]. Е. Тагіров наполягає на тому, що в економіці знань головним 
маркером, що визначає компетенцію фахівця, повинна бути ступінь 
соціалізації вихованців університетів, рівень їх громадянськості. 
У геополітичній битві за лідерство у виграші будуть ті, хто раніше 
і успішніше за інших перетворить університет на інкубатор інновацій, 
науки, культури, інформації. Необхідно повернути університету його 
одвічно вихідну функцію – формування особистості громадянина-
патріота [17]. 

Утилітарна тенденція – це стремління до професійної освіти, 
обумовлене потребами суспільної практики в добре підготовлених 
фахівцях. І саме утилітарна парадигма зараз перемагає. На думку 
російського вченого Є. Н. Івахненка, формується нова концепція 
університету – «University excellence» (університет переваг, доскона-
лості, високої якості), у якій університет перетворюється на бюро-
кратичну, клієнторієнтовану бізнес-корпорацію, а в ідеалі – на транс-
національну корпорацію. Такий університет є місцем розвитку люд-
ських ресурсів, людського капіталу, а випускник університету – ког-
нітивною робочою силою. У західних країнах цій новій концепції 
університету відповідає масове запровадження академічного бізнес-
менеджменту, який передбачає агресивну поведінку ВНЗ та його 
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підрозділів на ринку; оцінку діяльності науково-педагогічних праців-
ників за критеріями залучення грантів, індексу цитування, участі 
в рекламній діяльності ВНЗ тощо; домінування фігури адміністрато-
ра над професорсько-викладацьким складом; постійний пошук до-
даткових джерел інвестування університету [18]. Фактично засно-
вується концепція управління університетом як фірмою («універси-
тет-фірма») на відміну від моделі «університет-суспільство», що 
відбиває конфлікт між короткостроковими і довгостроковими цілями 
вищої освіти (табл. 4.3).

Таблиця 4.3
Порівняльний аналіз двох концепцій 

управління вищою освітою [19]

Показники «Університет-фірма» «Університет-суспільство»

Оцінка 
якості

Якість визначається здатніс-
тю випускника впровадитися 
на ринок праці. Ринкова ідео-
логія проникає у ВНЗ

Якість має більш широке зна-
чення і оцінюється на основі 
поняття «користь для суспіль-
ства»

Автономія Університет позбавляється 
своєї автономії, оскільки його 
діяльність визначається попи-
том, який диктує ринок. Уні-
верситет втрачає можливість 
визначати види навчання і на-
укових досліджень

В основі підходу – незалеж-
ність мислення, тобто пошук 
істини і наукова достовір-
ність. Університет не дає себе 
підпорядкувати ні державі, 
ні будь-яким ідеологіям або 
партіям

Доступ 
до вищої 
освіти

Обумовлюється рівновагою 
між попитом з боку робото-
давців і кількістю студентів, 
яку прийняли і випустили 
з ВНЗ. Можна припустити 
наявність обмежень при при-
йомі в університет, а право на 
освіту стає привілеєм

Освіта є основним правом 
будь-якого громадянина. 
Функція університету полягає 
в тому, щоб готувати людські 
ресурси для задоволення 
економічних, політичних, 
соціальних і культурних по-
треб суспільства. Йдеться про 
те, аби примирити критерії 
кількості і якості, базуючись 
на принципі визнання здіб-
ностей
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Показники «Університет-фірма» «Університет-суспільство»

Наукові до-
слідження

Мають другорядну роль. 
Їх проведення виправдане 
лише в тих випадках, коли 
вони можуть швидко задо-
вольнити попит і потреби 
в галузі технологій. Витрати 
на проведення наукових до-
сліджень і розробок повинні, 
по можливості, нести розви-
нені країни

Фундаментальні і прикладні 
дослідження і, в більш ши-
рокому сенсі, технологічні 
знання мають вирішальне 
значення з двох причин: вони 
є основою освіти і підготов-
ки, забезпечують стійкий і не-
залежний розвиток

Освіта як 
пріоритет

У разі кризи вища освіта стає 
менш пріоритетною, ніж інші 
її рівні

Освіта є соціальним про-
цесом кумулятивного харак-
теру, «ланцюжком освіти». 
Вартість не є внутрішнім для 
неї фактором, а залежить від 
інших областей розвитку сус-
пільства

Освіта 
з точки 
зору витрат 
і інвестицій

Витрати на освіту повинні 
знижуватися і залежати від 
збалансованості державних 
фінансових коштів 

Освіта – це капіталовкладен-
ня, що дозволяє забезпечити 
вищу продуктивність у сфері 
економіки, культурний і со-
ціальний добробут

Ефектив-
ність

Ефективність полягає у тому, 
щоб раціоналізувати і звести 
до мінімуму витрати, вихо-
дячи з аналізу за принципом 
«витрати – прибуток» та еко-
номічних розрахунків

Поняття ефективності не 
може бути зведеним до еко-
номічних і фінансових кри-
теріїв. Слід використовувати 
сукупність критеріїв якості-
рівності-відповідності освіти 
сучасним вимогам, урахову-
ючи при цьому більш довго-
строкові перспективи

Продовження табл. 4.3



181

Розділ 4. Роль і особливості впливу освіти на формування та розвиток...

Показники «Університет-фірма» «Університет-суспільство»

Підготовка 
кадрів як 
основа на-
рахування 
податків

Студент у процесі підготовки 
одержує «особистий освітній 
дохід», який надалі прино-
ситиме йому прибуток. Тому 
такий дохід підлягає оподат-
куванню

«Освітній дохід» не має інди-
відуального характеру. Йдеть-
ся про дохід, що виникає поза 
системою освіти, тобто на 
ринку праці, який користуєть-
ся послугами вищої освіти. 
Тому вища освіта не підлягає 
оподаткуванню, інакше буде 
заохочуватися невігластво

Характер 
державного 
фінансу-
вання

Система державного фінан-
сування перебуває на стадії 
занепаду, її навіть називають 
реакційною, оскільки неза-
можні (які в процентному 
відношенні сплачують більше 
податків) оплачують багатих. 
Отже, плата за вступ до ВНЗ, 
начебто, буде менш справед-
ливою

Система фінансування за 
обмеженої участі держави 
і встановлення плати за вступ 
до ВНЗ має набагато більш 
реакційний і регресивний 
характер. Зменшення нерів-
ності залежить насамперед 
від політики держави в галузі 
оподаткування і більш спра-
ведливого розподілу держав-
них витрат

Соціальна 
справедли-
вість

Система є більш справедли-
вою в разі, якщо студент сам 
оплачує свою підготовку. Та-
ким чином, фінансування стає 
внутрішньою справою ВНЗ, 
який може залишати собі час-
тину плати за вступ найбільш 
забезпечених абітурієнтів для 
того, аби фінансувати підго-
товку найбідніших студентів

Для того, щоб зробити сис-
тему більш справедливою, 
необхідно проводити рішучу 
політику більш глобального 
характеру, яка передбачає від-
повідальність уряду 

За таких умов негативного впливу зазнає насамперед фундамен-
тальна освіта: спрямована більше на всебічний розвиток людини, вона 
не дає миттєвої економічної вигоди. Загальною тенденцією через це 
стало скорочення набору абітурієнтів на фундаментальні відділення 
університетів і, навпаки, зростання їх кількості на прикладних. Але 

Закінчення табл. 4.3
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найбільші втрати суспільства слід прогнозувати від згортання гумані-
зації та гуманітаризації освіти, звуження розвитку індивідуальних 
здібностей і можливостей людини, умов для її творчості і самореалі-
зації. Слід погодитися з Н. С. Розовим у тому, що сучасна криза освіти 
пов’язана з тим, що вона залишається прилаштованою до епохи тех-
ніко-економічного зростання, у той час як сама ця епоха добігає кінця, 
і мало враховує тенденції, орієнтовані на культуру, суспільство та ін-
дивіда, той факт, що освітня політика потребує наддисциплінарних, 
загальнофілософських, ціннісних основ вироблення й прийняття рі-
шень [20, с. 107–108]. 

4.3. Університети як суб’єкти 
інтелектуального підприємництва 

Взаємодія ліберальної та утилітарної тенденцій розвитку вищої 
освіти чітко виявляє себе в еволюції сучасних університетів у напрямі 
формування суб’єктів інтелектуального підприємництва.

У своїй книзі «Потрійна спіраль. Університети – підприємства – 
держава. Інновації в дії» (The Triple Helix. University – Industry – 
Government. Innovation in Action) американський учений Г. Іцковіц довів, 
що в суспільстві знань до університетської місії «надання освіти», яка 
була актуальною в ХІХ ст., додалися «виробництво нового знання» 
шляхом проведення наукових досліджень і «комерціалізація нового знан-
ня» через трансфер технологій і створення інноваційних компаній. 
Модель «потрійної спіралі» інновацій, розроблена Г. Іцковіцем разом із 
Л. Лейдесдорфом, передбачає обов’язкову участь в інноваційному про-
цесі держави, підприємств та університетів, з лідерством у ньому саме 
університетів. Якщо держава задає правила гри, надає політичну й за-
конодавчу підтримку, забезпечує необхідні ресурси для стимулювання 
науково-дослідницької та інноваційної діяльності в університетах, ви-
сокотехнологічний бізнес є головним замовником і провідником високих 
технологій на ринки, то університет стає джерелом і ядром інновацій-
ного процесу. Університети, які спрямовують навчання на стимулюван-
ня майбутньої підприємницької діяльності своїх випускників, назива-
ються дослідницькими, або підприємницькими [21].

Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція 
навчального процесу та фундаментальних наукових досліджень – упер-
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ше системно була визначена В. Гумбольдтом у 1809 р. при створенні 
Берлінського університету. Сучасний світовий досвід свідчить про те, 
що можна виокремити й інші основні критерії віднесення ВНЗ до до-
слідницьких університетів. Наприклад, відповідно до класифікації 
ВНЗ, запропонованої Фондом Карнегі, дослідницькі університети 
характеризуються найбільшим обсягом фінансової підтримки дослі-
джень і розробок з федерального бюджету, а також тим, що вони що-
річно присуджують не менше 50 докторських ступенів за широким 
спектром наукових досліджень. Близькі критерії здобуття статусу 
університету світового рівня затверджені Лігою європейських універ-
ситетів: 1) виконання наукових досліджень на світовому рівні 
(excellence) не менш ніж за трьома напрямами; 2) інтеграція досліджень 
і освітньої діяльності; 3) підготовка аспірантів (PhD) за науковими на-
прямами рівня excellence [22, с. 6–7]. 

Найбільший розвиток дослідницькі університети отримали 
у США. Тут досягнення дослідницького університету оцінюють за 
такими критеріями (показниками), як: кошти на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи, які надходять від промислових 
підприємств та державного і місцевого бюджетів; залучений універ-
ситетом для його розвитку приватний капітал як у попередні роки, 
так і в поточному році; представництво членів професорсько-викла-
дацького складу в Національній академії наук, Національній академії 
технічних наук, Інституті медицини США; кількість присуджених 
університетом ступенів PhD за рік; кількість працюючих в універси-
тетах фахівців зі ступенем PhD, які підвищують свою наукову квалі-
фікацію шляхом виконання науково-дослідних робіт чи навчання. Для 
викладачів дослідницького університету показником їх успіху є на-
укові здобутки [23].

Саме дослідницькі університети у США мають і найбільш вагому 
підтримку з боку держави для проведення наукової й освітньої діяль-
ності: 100 провідних університетів США отримують 95 % коштів фе-
дерального бюджету на науку і освіту. Підготовка спеціалістів найви-
щої кваліфікації також зосереджена у дослідницьких університетах: 
60 % усіх докторантів США підготовлено у 50 таких університетах; ці 
університети мають і найбільше студентів, які навчаються за магістер-
ськими програмами, а також краще співвідношення чисельності ви-
кладачів і студентів (приблизно 1:6) порівняно зі звичайними універ-
ситетами, де таке співвідношення складає 1:12. 
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Концепція підприємницького університету сформувалася в за-
рубіжних країнах наприкінці індустріальної епохи. Однак єдиного 
розуміння сутності такого університету немає й зараз. Одні автори 
мають на увазі університет, який використовує інноваційні методи на-
вчання та тісно взаємодіє з промисловістю, де запроваджуються роз-
робки університетських учених [24; 25, с. 19–25, 118]; у інших ідеться 
про ВНЗ, здатний комерціалізувати результати своєї діяльності і за-
лучити додаткові фінансові ресурси [26]. 

Л. В. Кобзєва виокремлює два шляхи становлення підприємниць-
кого університету – як підприємницького за типом дій команди управ-
лінців (університет-підприємець) і підприємницького за результатом 
[27].

Університет-підприємець є потужним академічним центром, а його 
кафедри й факультети – підприємницькими підрозділами, що виходять 
на ринки з новими науково-навчальними продуктами. Найбільш по-
ширеними формами організації діяльності університетів-підприємців 
є: а) комерціалізація результатів наукових досліджень; б) комерціалі-
зація освіти шляхом організації навчального процесу за проектним 
принципом – залучення до викладання актуальних курсів викладачів 
різних кафедр і підрозділів університету та інших організацій; при 
цьому освітні проекти університету утворюють мережеву структуру, 
а університет набуває форми проектно-орієнтованого; в) застосування 
проектного підходу до участі ВНЗ у розв’язанні проблем регіонально-
го економічного розвитку; г) формування інтрапренерського (інтрапре-
нерство – підприємницька діяльність усередині університету) стилю 
роботи викладачів та керівників ВНЗ як їхньої нової функції та стату-
су [28, с. 118–119]. 

Університет-підприємець, окрім традиційних бюджетних коштів, 
активно шукає й залучає треті джерела фінансових надходжень: кошти 
місцевих органів влади і приватних організацій (промислових фірм; 
професійних і місцевих асоціацій та організацій, які зацікавлені у на-
данні освітніх послуг їх працівникам; філантропічних фундацій); до-
ходи ВНЗ від власної статутної діяльності: від депозитів та інвестицій; 
від послуг кампусу (медпунктів, книжкових магазинів тощо); у вигляді 
плати студентів за навчання та послуги; фонди, що надходять від ви-
пускників університету; роялті-доходи від запатентованої інтелектуаль-
ної власності ВНЗ та його викладачів. На думку Б. Кларка, третє джере-
ло фінансових надходжень не має ні меж, ні кордонів [29, с. 185–186].
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У результаті у США університети фактично перетворилися на 
економічні корпорації, пов’язані з виробництвом і поширенням знань, 
а їхні підрозділи самовизначаються за ознаками конкурентоспромож-
ності і дохідності. Основними важелями управління університетами 
є фінансування, побудова бюджету, внутрішній фінансовий контроль 
і аудит. Значне місце в діяльності підприємницького університету за-
ймають консалтинг, франчайзинг, маркетинг і менеджмент, кредиту-
вання навчання тощо. Серед викладачів лідирують ті, хто в будь-який 
спосіб приваблює студентів, мобілізує грантову підтримку з боку 
фондів і приватних донорів, а також постійно працює над своїм брен-
дом на зовнішньому ринку, включаючи престижні премії, гучні публі-
кації, зв’язок із ЗМІ тощо. Дух менеджеризму пронизує всю діяльність 
університету [30, с. 153–155]. 

Університет підприємницький за результатом передбачає ство-
рення системи управління, яка б давала можливість викладачам, сту-
дентам і випускникам виходити на глобальні ринки із заснованими 
ними інноваційними компаніями. Саме таку концепцію інтеграції на-
укової і підприємницької діяльності сформулював засновник Масса-
чусетського технологічного інституту (МІТ) Уільям Бартон Роджерс 
(Barton Rogers). Ще в 1846 р. він пропагував ідею формування відносин 
«університет – виробництво» як довгострокових і орієнтованих на 
практичне застосування результатів розробок університету в практич-
ній виробничій діяльності. Однак дійсно інноваційну роль МІТ відіграв 
під час Великої Депресії у США. Тоді МІТ запропонував бізнесу і вла-
ді штату Массачусетс нову модель економічного зростання регіону, 
зробивши акцент на розвитку таких наук, як фізика і хімія, водночас 
розширивши дослідження не тільки фундаментальних, але й приклад-
них напрямів. Вирішальною для розвитку регіональної економіки США 
виявилася і роль університетів Стенфорда і Берклі. Виконуючи солід-
ні замовлення з боку корпорацій і Пентагона, ці університети не тіль-
ки швидко перебудували програми навчання і наукових досліджень, 
а й залучили до їх виконання найвідоміших учених США й усього 
світу. Виник світовий центр високих технологій, відомий як «Кремні-
єва долина», а Каліфорнія стала символом розвитку електроніки, ін-
форматики, мультимедійної техніки та біотехнологій.

Звернемо увагу на два принципових моменти.
Перший: яким би не був шлях формування підприємницького уні-

верситету, центральною ланкою його діяльності є інноваційна дослід-
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ницька діяльність, спрямована на створення і освоєння інновацій, 
оновлення продукції, послуг і виробництва – на різних етапах іннова-
ційного процесу: від появи ідеї або нової технології до виробництва 
науково-технічної продукції та її реалізації на ринку (комерціалізації). 
При цьому інновації в освіті є доволі широким поняттям. Вони вбира-
ють у себе:

– освітні інновації: нове знання як продукт наукового дослідження, 
упроваджений на ринок освітніх послуг – нові освітні програми, під-
ручники та навчальні посібники; нові або вдосконалені освітні техно-
логії навчання – наприклад, дистанційне навчання, транснаціональна 
освіта, кейс-технологія, Інтернет-технологія, телевізійно-супутникова 
мережева технологія навчання тощо. Освітні інновації становлять 
сутність інноваційної освіти; 

– науково-технологічні інновації: результати наукових досліджень 
і розробок, що передаються для впровадження і застосування у ви-
робництві. Такі інновації потребують тісної інтеграції ВНЗ з науково-
промисловим комплексом та використання матеріальної бази підпри-
ємств для свого впровадження. Важливою умовою їх виникнення 
є наявність інноваційної інфраструктури в регіоні та самому універси-
теті;

– економічні інновації: нові механізми державного фінансування, 
диверсифікація джерел фінансування, студентське самофінансування 
(платні послуги), податкове стимулювання інвестицій у сферу освіти, 
нові механізми оплати праці у сфері освіти;

– управлінські інновації: нові або вдосконалені форми організації 
навчального процесу та управління ВНЗ: перехід до маркетингової 
орієнтації навчальних закладів; нові структури управління і фінансу-
вання науково-дослідницької роботи викладачів; нові системи стиму-
лювання праці в освіті тощо.

Другий момент: важливою передумовою інноваційної діяльності 
підприємницького університету є комерціалізація результатів його 
роботи та захист інтелектуальної власності, які б поширювалися на 
освітні інновації та на результати науково-дослідницької діяльності. 
Комерціалізація освітніх продуктів і послуг має місце, якщо навчання 
студентів відбувається за договорами платного навчання. Під комерці-
алізацією результатів НДДКР розуміють упровадження науково-тех-
нологічних інновацій у виробництво та одержання прибутку. Комер-
ціалізація здійснюється через ринок знань (реалізація науково-техніч-
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ної продукції), ринок об’єктів інтелектуальної власності (реалізація 
прав використання об’єктів інтелектуальної власності) і ринок про-
дуктів (доведення розробки до промислового використання) [31].

У США практика комерціалізації наукових досліджень універси-
тетів включає: 1) роботу з патентування перспективних наукових від-
криттів та одержання прибутку від продажу ліцензій на патенти; 
2) створення на базі наукових відкриттів і за підтримки університетів 
spin off і startup компаній з подальшим одержанням часткового при-
бутку від їх діяльності або доходу від продажу компанії; 3) організацію 
для дослідників спеціальних навчальних програм і семінарів з право-
вої і комерційної діяльності, захисту інтелектуальної власності.

Урахування досвіду діяльності зарубіжних дослідницьких і підпри-
ємницьких університетів украй важливе і для вітчизняної вищої шко-
ли. Зараз склалася ситуація, за якої наукові дослідження в українських 
ВНЗ нерідко просто імітуються і не мають міцних зв’язків із бізнесом. 
Частка інноваційного продукту в національному ВВП, за оцінками 
експертів, коливається в межах від 2 до 8 %. Має місце загальне падін-
ня престижу наукової праці і «вимивання» з науки талановитої молоді. 
Розвитку дослідницької діяльності та підприємницьких функцій укра-
їнських університетів заважають численні інституціональні бар’єри та 
пастки.

По-перше, постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. 
№ 163 було затверджено Положення про дослідницький університет. 
Останній визначено як національний ВНЗ, який має вагомі наукові 
здобутки, проводить дослідницьку та інноваційну діяльність, забез-
печує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалі-
зації міжнародних проектів і програм, тобто реалізує «навчання через 
дослідження». Статус дослідницького надається вузові з метою підви-
щення ролі університету як центру освіти і науки, підготовки висо-
кокваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, упроваджен-
ня в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок, 
реалізації разом з іншими вищими навчальними закладами та науко-
вими установами спільних програм за пріоритетними напрямами 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв’язання 
важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки.

Однак критерії оцінки ВНЗ як дослідницького є переважно кіль-
кісними і мало обґрунтованими якісно. Учені не вміють ні захистити 
свою інтелектуальну власність юридично, ні організувати технологіч-
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ний трансфер. Наукові установи не вимагають від учених продажу 
ліцензій, заснованих startup компаній чи звіту про обсяги зароблених 
грошей за рахунок комерціалізації винаходів. Хоча окремі універси-
тети (зокрема НТУУ «КПІ», Київський національний університет 
ім. Т. Г. Шевченка та ін.) вже мають вагомі здобутки на ниві інтеграції 
освіти і науки і позиціонують себе як технопарки. Актуальним є впро-
вадження системи ефективного управління інтелектуальною власністю 
ВНЗ: проведення грамотної патентно-ліцензійної політики; узгоджен-
ня інтересів, захисту прав власності на результати досліджень та спра-
ведливого розподілу доходів від комерціалізації інтелектуальної влас-
ності між усіма суб’єктами інноваційного процесу (ВНЗ, його підроз-
ділами та окремими виконавцями робіт), що стимулювало б науковців 
до подальшої інноваційної діяльності. 

По-друге, університети потребують суттєвих інвестицій, причому 
не тільки на проведення наукових досліджень, а й на створення інфра-
структури, яка б забезпечувала весь комплекс робіт зі створення, ви-
явлення, правового захисту та трансферу технологій. Наприклад, 
у більшості провідних університетів світу функціонують спеціальні 
підрозділи з передавання технологій – Technology Licensing Offi ce 
(TLO), Technology Transfer Offi ce (TTO) у США; відділи по зв’язках 
з промисловістю – Industrial Liaison Offi ce (ILO) у Великій Британії; 
Knowledge Transfer Offi ce (KTO) – нова назва таких підрозділів у Єв-
ропі [32, с. 52]. Структурна реорганізації вітчизняних університетів 
має відбуватися шляхом формування аналогічних підрозділів або ор-
ганізацій, які б займалися дослідженнями і розробками на комерційних 
засадах, із застосуванням маркетингу інновацій та проектного менедж-
менту в управлінні ВНЗ; передбачати створення при провідних регіо-
нальних університетах технопарків. 

По-третє, зберігається проблема протиставлення ВНЗ і науково-до-
слідницьких академічних установ. Представники університетської на-
уки стверджують, що нинішні університети можуть забезпечувати по-
вний цикл створення інновації: 1) генерацію ідей, проведення фунда-
ментальних і пошукових досліджень, одержання патентів (концептуаль-
не розв’язання проблеми створення інновації); 2) прикладні досліджен-
ня, НДДКР, створення макетних і дослідних зразків нової техніки і тех-
нології (технічне розв’язання проблеми створення інновації); 3) вироб-
ництво продукції, розв’язання проблеми інвестування, проведення 
маркетингових досліджень, передавання готової продукції на ринок, 
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забезпечення дифузії нововведень (завершення процесів технологічно-
го трансферту і комерціалізації результатів наукових досліджень) [33, 
c. 68–84]. Натомість багато працівників НДІ та академічної науки кате-
горично не згодні з роллю ВНЗ як центрів інноваційного розвитку. Голо-
вне призначення останніх вони вбачають у підготовці фахівців. 

По-четверте, відсутня зацікавленість бізнесу у підтримці науково-
дослідних робіт, що виконуються університетськими вченими, та ре-
алізації їх результатів у підприємницькій діяльності. Це пояснюється 
насамперед короткочасністю існування самого бізнесу: коли підпри-
ємці бояться його насильницького відчуження, вони інвестують кошти 
не в механізми розвитку, а в механізми захисту бізнесу. Слабким за-
лишається захист прав інтелектуальної власності, через що бізнес не 
може зібрати і вберегти інтелектуальну та технологічну ренту, а інвес-
тиційні проекти зазнають додаткових ризиків і невизначеності. Існують 
неподолані протиріччя між інтересами розробників ідей і власників 
бізнесу, які ці ідеї комерціалізують. Причому асиметрія, недоспецифі-
кованість або недостатня захищеність прав власності суб’єктів інно-
ваційного процесу зменшує їх стимули до кооперації [34, с. 57]. 

По-п’яте, чітко окреслюється проблема незацікавленості профе-
сорсько-викладацького складу університетів у проведенні перспектив-
них наукових досліджень та комерціалізації їх результатів. Зараз з різ-
них причин (брак коштів, небажання тримати у штаті висококваліфі-
кованих і тому самодостатніх або нелояльних викладачів, необхідність 
оптимізувати чисельність професорсько-викладацького складу та ін.) 
адміністрації багатьох університетів почали укладати короткотерміно-
ві трудові контракти на 1–2 роки навіть із провідними професорами 
ВНЗ. Однак планування наукової роботи кафедр і окремих дослідників 
в університетах здійснюється на п’ятирічку. Виконання бюджетних 
науково-дослідних тем триває не менш ніж три роки. Написання моно-
графій потребує серйозних досліджень і плідної роботи теж протягом 
тривалого часу. Чи буде науковець, якому запропонували такий, по суті, 
«контракт недовіри», думати про розвиток університетської науки і тим 
більше, про комерціалізацію результатів своїх досліджень? Швидше 
за все, що ні. Наслідком такого недалекоглядного «менеджменту» буде 
втрата університетом можливостей свого інноваційного розвитку.

Тим часом у розвинених країнах, де частка вартості знань у загаль-
ній вартості виробленої продукції перевищує 50 %, зростає роль інте-
лектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки. 
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Інтелектуальне підприємництво як концепція започатковується 
наприкінці 1990-х рр. Ідеться про інтеграцію інтелектуалізму, підпри-
ємництва і університетської (академічної) освіти [35]. Інтелектуалізм 
спирається на ерудицію та критичне мислення, більше на розум, ніж 
на емоції і почуття, передбачає оволодіння широкими і різнобічними 
знаннями, культивує незалежність думок, розвиток аналітичних здіб-
ностей, раціональний підхід до розв’язання концептуальних і практич-
них завдань. Підприємництво відповідає за ризиковані експерименти 
і прийняття рішень, розвиток і використання діяльнісної сили людей 
для реалізації різних проектів. Освіта є основою інтелектуалізації 
підприємництва, насичує підприємницьку діяльність новими знаннями, 
сприяючи зростанню духовності, служінню інтересам суспільства, а не 
тільки особистій вигоді. 

У широкому розумінні інтелектуальне підприємництво асоціюється: 
– зі створенням найновіших знань, організацією та управлінням 

відтворенням знань, їх втіленням у конкретні життєві блага завдяки 
механізмам співробітництва і взаємодії економічних агентів, які на 
практиці набувають форми різних інтелектуальних співтовариств [36]; 

– з певним способом формування венчурної кар’єри, можливостя-
ми творити надзвичайний венчурний бізнес у звичайних сферах. Інте-
лектуальні підприємці зазвичай досягають мети; активно адаптуються 
до змін зовнішнього середовища; бачать ті перспективи, яких не бачать 
інші; дають економіці стабільність і гарантують зайнятість значній 
кількості людей [37; 38, с. 51]; 

– з виходом підприємництва за межі соціально-економічних взаємо-
дій і бізнесу, оскільки знання як такі потрібно виробляти завжди 
і скрізь; можливостями впливу підприємців на різні сфери суспільно-
го життя, тоді вживають поняття «культурний підприємець», «соціаль-
ний підприємець», «політичний підприємець» [39]. 

У більш вузькому значенні інтелектуальне підприємництво харак-
теризують як особливий тип підприємництва, здійснюваний інтелек-
туалами, які створюють соціально орієнтовані складні, високотехно-
логічні інтелектуальні продукти (ноу-хау, програмне забезпечення, нові 
технології і способи інвестування тощо), причому керуються не тільки 
економічними вигодами (прибутком), а й цілями самореалізації і духов-
но-моральними орієнтирами. Інтелектуальними підприємцями є пере-
дусім дослідники і вчені, викладачі та інші компетентні фахівці, які 
займаються комерціалізацією власних ідей і розробок. Водночас самі 
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підприємці стають інтелектуалами. Інтелектуальне підприємництво 
реалізується у науково-технічній (НДДКР, інжиніринг, розробка ПО, 
високотехнологічне підприємництво), креативній сфері (написання 
літературних творів, малювання, шоу-бізнес, інші види мистецтва, 
реклама, дизайн тощо); у сфері управління (консалтинг), освіти і під-
готовки кадрів, наданні інформаційних послуг тощо [40; 41]. 

Піонером у застосуванні ідей інтелектуального підприємництва 
у вищій школі став Університет Техасу в Остині. Декан цього універ-
ситету R. A. Cherwitz (Р. А. Червітц) уважає, що університет як інте-
лектуальний підприємець змінює модель навчання з «учнівство – 
сертифікація (одержання документа про освіту) – здобуття права» на 
«відкриття – власність – відповідальність». Студенти формують від-
повідальність не тільки за те, як їм вчитися, а й перед суспільством за 
те, як їм застосувати результати навчання. Викладачі більше не вдо-
вольняються передаванням обмежених програмою знань, а скеровують 
навчання на зовнішні зобов’язання університету відповідно до вимог 
нового навколишнього середовища.

Такий університет не втрачає своїх якостей як підприємницький. 
Однак у навчальній діяльності акценти змінюються. На перший план 
виходить формування компетенцій інтелектуального підприємництва. 
Саме вони, як підкреслюють К. Н. Полещенко і Є. В. Верхогляд, по-
трібні для успішної конкуренції випускників ВНЗ в економіці знань. 
Залежно від співвідношення критеріїв «знати – вміти» та «раціональ-
не – ірраціональне мислення», автори розрізняють такі компетенції 
інтелектуального підприємництва: креативну компетентність (уміти 
мислити нестандартно, знаходити нове в буденному, володіти техно-
логіями пошуку нових ідей); аналітичну компетентність (уміти здо-
бувати, систематизувати й обробляти інформацію; працювати з доку-
ментами; приймати обґрунтовані рішення; володіти комп’ютерними 
програмами обробки даних); інноваційну компетентність (уміти орга-
нізовувати команду під новий проект, складати і обґрунтовувати бізнес-
план, володіти маркетинговими технологіями, знати, як комерціалізу-
вати бізнес-ідею); комунікативну компетентність (володіти технологі-
ями ефективних комунікацій; уміти працювати в групі, швидко адап-
туватися до навколишнього середовища) [42]. 

Утім, існують кілька проблем розвитку інтелектуального підпри-
ємництва та формування інтелектуального капіталу у вищій школі, які 
потребують свого розв’язання.
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Проблема перша – ризик зведення професійної підготовки до фор-
мування дискретних наборів («пакетів») компетенцій. Як слушно під-
креслює Х. Г. Тхагапсоєв, університети зараз на догоду моді відходять 
від високої планки академічного знання, перетворюючись на масово-
конвеєрне виробництво компетенцій (набору схемних знань, знань 
правил і рецептів, а також умінь діяти на їх основі). На його думку, 
компетентність не зводиться до суми знань, оскільки має діяльнісну, 
а значить – технологічну природу. Компетентність ситуативна, виявляє 
себе як дія «тут і зараз», в конкретних ситуаціях. Більш того, компе-
тентність не виявляє себе без цих ситуацій, які можуть бути штатними 
і позаштатними. Інакше кажучи, компетентнісний підхід передбачає 
не тільки наявність прицільної знаннєвої структури і високих інфор-
маційних технологій навчання, а й урахування спектра можливих 
(типових і позаштатних) ситуацій в рамках даної професії (спеціаль-
ності, напряму). До універсально типових ситуацій при цьому можуть 
бути включені такі: інструментальні, рецептивні, евалютивні, презен-
таційні, креативні, комунікативні, інтеракційні, апелятивні і ситуація 
прийняття рішення. У розробці такого аспекту компетентнісної пара-
дигми освіти ми поки ще успіхів не маємо [43, с. 58–61]. 

Проблема друга – відсутність у більшості людей когнітивних знань 
та підприємницького підходу до створення нових знань. Проблема 
актуалізується під впливом низки чинників, які Г. Константинов і С. Фі-
лонович назвали «парадоксами сучасної освіти». Це: 

1) парадокс інформаційної насиченості: доступність великих об-
сягів інформації в Інтернеті знижує мотивацію студентів до генерації 
нових знань; замість того, аби інтерпретувати доступну інформацію, 
зіставляти її з власним досвідом і створювати особисте нове знання, 
студенти намагаються шукати інформацію в Інтернеті і механічно 
трансформувати її в очікуваний результат; 

2) парадокс невизначеності: зростання обсягу доступної інформа-
ції супроводжується зростанням кількості альтернатив у процесі при-
йняття рішення, що посилює відчуття невизначеності ситуації і три-
вожності. Людина змушена шукати нову інформацію, в результаті 
невизначеність ще більше зростає. Аналогічна ситуація і зі знанням. 
Неможливість переробити значну частину інформації часто посилює 
у людини відчуття інтелектуальної неспроможності і обмежує бажан-
ня генерувати нові знання; 

3) парадокс освіти: усвідомлення факту прискореного старіння 
знань (наявності так званого періоду напіврозпаду знань) призводить 
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до того, що в суспільстві знань цінність знань поступово спадає. Коли 
цикл здобуття знань у вищій школі (4–6 років) наближається до пері-
оду напіврозпаду знань, передавання знань перестає бути основною 
метою освіти; 

4) парадокс навчання: навчання привчає до запам’ятовування, у той 
час як у зв’язку зі старінням знань актуальним стає вилучення непо-
трібного з пам’яті, розвиток навичок забувати [44].

За таких умов вища школа повинна формувати передусім знання 
про те, як здобувати нові знання, та про те, як їх застосовувати на 
практиці. Я. С. Матковська зауважує: «Володіння знаннями в сучасно-
му світі істотно відрізняється від уявлень про володіння знаннями 
у Середньовіччі. Зараз знання є не абстрактними поняттями, а такими, 
що реалізуються в економічному просторі. Такі знання набувають 
форми технологій – знань про методи і способи виробництва благ 
і організації процесу їх виробництва. Сучасний спеціаліст є носієм 
сукупності технологій, які він застосовує на практиці. З точки зору 
участі у сучасному відтворювальному процесі такий суб’єкт постає як 
технолог» [45, с. 72].

Проблема третя – конфлікт між традиційними цінностями викла-
дання в університетах і необхідністю пристосування викладачів до 
вимог університетів-підприємців. Річ у тім, що в постсоціалістичних 
країнах більшість із викладачів університетів не поділяють ідей ака-
демічного капіталізму та бізнес-менеджменту і не погоджуються із 
своїм новим призначенням шукати додаткові джерела інвестування 
університету. Науковці уважають, що їх безпосереднім завданням 
є проведення досліджень і одержання високих науково-технічних ре-
зультатів. 

Проблема четверта – брак ефективних практичних заходів щодо 
інтеграції у межах університетів освіти, науки і підприємництва. Для 
економіки знань актуальною є концепція «наукової освіти», яка кон-
центрує увагу на забезпеченні ефективної діяльності у сфері фунда-
ментальної науки та запровадженні у навчальний процес результатів 
наукових досліджень: постійному оновленні змісту освітніх програм 
і навчально-методичних матеріалів, удосконаленні технологій навчан-
ня, створенні нових когнітивних інститутів: дослідницьких мереж, 
віртуальних лабораторій, малих фірм, у яких викладачі і студенти діють 
як підприємці, пропонуючи новації і просуваючи їх на ринки. При 
цьому слід пам’ятати, що далеко не всі результати науково-дослідниць-
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ких робіт, виконаних в університетах, особливо гуманітарного про-
філю, можуть бути комерціалізовані. Адже інтелектуальні продукти 
класичних університетів різноманітні. На наш погляд, важливими є не 
так уміння науковців заробляти гроші, як вигоди, які одержує суспіль-
ство від наукової діяльності університетів, формування моральних 
засад соціально орієнтованої інтелектуальної підприємницької діяль-
ності. 

Отже, реформування вищої освіти в Україні має враховувати особ-
ливості постіндустріальної динаміки вищих навчальних закладів як 
суб’єктів інноваційної діяльності, досвід створення дослідницьких, 
підприємницьких університетів у розвинених країнах. Вітчизняні 
університети повинні пройти й етап усвідомлення соціальних вигод 
і ефектів від формування у своїх студентів компетенцій інтелектуаль-
ного підприємництва та розвитку когнітивних знань, створити умови 
для інтеграції у межах університетів освіти, науки і підприємництва. 

4.4. Формування інтелектуального 
капіталу в глобальному освітньому 
просторі

Сучасний етап розвитку міжнародної діяльності вищих навчальних 
закладів (ВНЗ) поєднує традиційну інтернаціоналізацію з транснаціо-
налізацією. З одного боку, стрімко розвивається світовий ринок освіт-
ніх послуг. Його фінансові показники вже перевищують 100 млрд дол. 
США, із них понад 60 млрд дол. припадає на міжнародні послуги вищої 
освіти. Загальна кількість іноземних громадян, які щорічно виїжджа-
ють з освітніми цілями за кордоном, сягає 5 млн чол. [46]. З другого 
боку, у розвинених країнах світу відбувається формування великих 
університетів, діяльність яких відповідає основним критеріям транс-
національних компаній (ТНК). Деякі навчальні заклади позиціонують 
себе як глобальні університети. Вони дедалі більше проникають 
в освітній простір інших держав, створюючи певні ризики і загрози 
національним інтересам у сфері професійної освіти. 

Вихід національних ВНЗ на міжнародні освітні ринки, на наш по-
гляд, має таку саму логіку, що й розвиток виробничих підприємств: 
лібералізація (становлення ВНЗ як комерційного підприємства) → 
традиційна інтернаціоналізація (становлення ВНЗ як експортного під-
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приємства) → транснаціоналізація (перетворення ВНЗ на ТНК) → 
глобалізація (створення глобальних ВНЗ). 

Термін «університет-підприємство», що вживається у західній 
літературі [47], акцентує увагу на комерціалізації діяльності ВНЗ шля-
хом приватизації та лібералізації (автономізації) освіти: надання на-
вчальним закладам широких повноважень у виборі стратегії свого 
розвитку – фінансової, освітньої, міжнародного співробітництва тощо. 
Як підприємець, ВНЗ може пропонувати ринку: освітній продукт – на-
вчальні програми, підручники та навчальні посібники; технології на-
вчального процесу; результати досліджень і розробок, що можуть бути 
впроваджені і застосовані у виробництві; певні форми та методики 
організації навчального процесу і навіть управління ВНЗ (системи 
освітнього менеджменту, методики стимулювання праці в освіті тощо). 
При цьому ВНЗ зацікавлений і в одержанні доходу (і в такий спосіб 
скороченні залежності від урядової підтримки), і в зміцненні свого 
іміджу як наукового та освітнього центру. 

«Університет-підприємство» – це «місцева» стадія розвитку регіо-
нального або національного ВНЗ з орієнтацією на державне замовлен-
ня та місцеві ринки праці. Освітні та наукові контакти із зарубіжними 
навчальними закладами лише започатковуються. Та рано чи пізно ВНЗ 
починає реалізувати стратегію інтернаціоналізації і виходити на між-
народний ринок освітніх послуг, стаючи «експортним підприєм-
ством». На цій стадії ВНЗ активізує освітні та наукові контакти за 
кордоном, вдаючись до співпраці із зарубіжними посередниками 
і агентами для просування своїх освітніх послуг на ринках інших дер-
жав. Причому ВНЗ із самого початку орієнтується на «експортні про-
дажі» освітніх послуг, здійснюючи їх прямий і непрямий експорт. У разі 
непрямого експорту, спорадичного і нестабільного, ВНЗ розробляє 
освітні послуги як товар для внутрішнього ринку, а міжнародні опера-
ції доручає іншим організаціям – місцевим комерційним фірмам, що 
спеціалізуються на наданні освітніх послуг. У такий спосіб відбува-
ється «тестування» національних ринків освітніх послуг інших держав 
для подальшого відбору найбільш привабливих ринків і найбільш 
прибуткових освітніх послуг. За прямого експорту у складі ВНЗ ство-
рюються спеціальні підрозділи, відповідальні за збут та експансію на 
зарубіжних освітніх ринках. Освітній продукт дедалі більше прила-
штовується до потреб зарубіжних покупців, хоча вітчизняні зразки ще 
залишаються як відправні.
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На стадії транснаціоналізації ВНЗ створює свої філії, підрозділи, 
навчальні заклади тощо за кордоном. Це більш високий рівень про-
никнення на зарубіжні ринки освітніх послуг. У діяльності ВНЗ, що 
поширюється на кілька країн світу, відслідковуються основні ознаки 
ТНК: розповсюдження освітньої діяльності на студентів інших країн – 
насамперед тих, де освітні послуги ВНЗ не відповідають запитам 
студентів, загальновизнаним стандартам і міжнародному рівню якості; 
інвестування створення зарубіжних підрозділів (філій, кампусів); 
прагнення встановити контроль над освітніми програмами, які викла-
даються в них, та поширити свій вплив на освітній процес у країні-
імпортері транснаціональної освіти в цілому. Стаючи транснаціональ-
ним, ВНЗ набуває додаткових економічних можливостей свого розви-
тку: одержує доступ до перспективних освітніх технологій і НДДКР 
іншої країни; нарощує навчальні потужності та збільшує ефективність 
своєї «збутової» діяльності; «гасить» можливі коливання попиту на 
освітні послуги у своїй країні (наприклад, через демографічні кризи 
та природне зменшення кількості студентів); використовує можливос-
ті державних програм підтримки розвитку освіти у своїй країні або 
країні здійснення освітньої діяльності. 

Транснаціональна освіта (ТНО) охоплює всі види освітніх послуг, 
включаючи дистанційну освіту, при наданні яких ті, хто навчається, 
перебувають в іншій країні, ніж та, де розташований ВНЗ, що при-
своює кваліфікацію. Основними формами ТНО є [48]:

– франчайзинг освітніх програм (до 75 % освітнього експорту) за-
рубіжними філіями ВНЗ і представництвами інститутів дистанційної 
освіти – надання зарубіжному провайдеру (освітньому закладу, юри-
дичній особі) виняткових прав на здійснення власної освітньої про-
грами за кордоном;

– валідаційна угода – освітня програма, що здійснюється за кордо-
ном національним провайдером без утворення нової юридичної особи, 
по закінченні якої видається диплом зарубіжного ВНЗ – постачальни-
ка програми;

– зарубіжний кампус – виконання освітньої програми у ВНЗ-філії 
або кампусі, на який поширюються права власності зарубіжного по-
стачальника даної програми;

– корпоративний освітній підрозділ – провайдер освітньої програ-
ми, заснований (або який є підрозділом) транснаціональною комерцій-
ною корпорацією (холдингова компанія), яка за його допомогою здій-
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снює власні освітні програми, включаючи й програми, що реалізують-
ся за кордоном виключно для корпоративних потреб;

– ліцензійні навчальні програми, передані провайдеру на реалізацію 
в іншій країні.

Провідними виробниками (експортерами) транснаціональних освіт-
ніх послуг є Велика Британія, США та Австралія. Наприклад, британ-
ський університет University of Nottingham відкрив 15 міжнародних 
кампусів. Американські університети мають 78 кампусів по всьому 
світу, включаючи Велику Британію. Австралійські університети ство-
рили кампуси в Малайзії, Сінгапурі, Об’єднаних Арабських Еміратах. 
Посилюють свою діяльність Франція і Німеччина. Їх об’єктом є на-
самперед країни Східної і Центральної Європи, а з членів ЄС – Греція. 
Західні університети активно проникають на освітні простори Індії та 
Казахстану [49]. Найменше поширення ТНО одержала у Скандинав-
ських країнах.

Підтримуючи процеси транснаціоналізації вищої освіти, уряди 
країн-експортерів розв’язують завдання, які важливі для їх країн і на-
ціональних економік [50, с. 8–14]. Так, «стратегія залучення кваліфі-
кованої робочої сили» (skilled migration approach) спрямована на під-
готовку необхідних спеціалістів із числа іноземних студентів із на-
ступним запрошенням найкращих із них на роботу до своєї країни. 
Основним інструментом даного підходу є система академічних сти-
пендій, доповнена активною програмою просування системи вищої 
освіти країни за кордон у сполученні із запровадженням відповідного 
візового та імміграційного законодавства. Реалізація таких програм 
здійснюється через спеціальні агентства або мережу агентств і органі-
зацій. Найбільш послідовно стратегію реалізують: Австрія, Фінляндія, 
Франція, Угорщина, Німеччина, Велика Британія (для студентів із 
країн ЄС), Ірландія, Голландія, Мальта, Норвегія, Швейцарія, Канада, 
США (для студентів, які навчаються після закінчення ВНЗ). 

«Стратегія одержання доходу» (revenue-generating approach) ви-
ходить із того, що іноземні студенти повинні створювати додатковий 
дохід освітнім установам і країні в цілому. Тому освітні послуги мають 
пропонуватися винятково на платній основі, без надання державних 
субсидій. Уряди при цьому забезпечують високу репутацію своєї сис-
теми вищої освіти, а також високий ступінь захисту іноземним студен-
там. До числа країн, які реалізують такий підхід, належать: Австралія, 
Велика Британія (для студентів із країн, які не є членами ЄС), Нова 
Зеландія і США (для студентів, які здобувають вищу освіту). 
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«Стратегія розширення можливостей» (capacity building approach) 
заохочує здобуття вищої освіти студентами за кордоном або у ВНЗ – 
постачальниках іноземних транснаціональних освітніх послуг. Важ-
ливими інструментами такого підходу є: підтримка програм зарубіжної 
мобільності державних службовців, професорсько-викладацького 
складу, учених і студентів; забезпечення іноземним ВНЗ, програмам 
і викладачам сприятливих умов для комерційної освітньої діяльності 
у «своїй» країні. Приділяється увага і створенню партнерств із місце-
вими постачальниками освітніх послуг для забезпечення передавання 
знань між зарубіжними і місцевими освітніми інститутами. Прихиль-
никами даної стратегії є: країни Південно-Східної і Центральної Азії 
(Малайзія, Гонконг, Китай, Сінгапур, Індонезія, В’єтнам, Таїланд та 
ін.), Мексика і деякі країни Східної Європи. 

Зазначимо, що розвиток ТНО активно підтримується Світовою 
Організацією Торгівлі. Метою останньої є створення на основі рівно-
сті можливостей сприятливих умов для комерційної діяльності будь-
якій країні – члену СОТ в інших країнах – членах СОТ в обмін на 
відкриття внутрішнього ринку. У сфері освіти цим прискорюються 
процеси інтеграції місцевих ВНЗ до світового освітнього простору, 
покращується їх фінансування, з’являється можливість готувати фа-
хівців за сучасними програмами, застосовувати до освіти апробовані 
в зарубіжних країнах системи менеджменту якості. Утім, ГАТС, як 
і інші великі пакети угод СОТ, вимагає пріоритету її норм і правил 
перед національним законодавством та надання режиму найбільшої 
сприятливості (принцип недискримінації) для іноземних провайдерів 
послуг, закладаючи численні ризики розвитку національної вищої 
школи [51, c. 34].

Сучасна ТНО найчастіше здійснюється через on-line і off-line Інтер-
нет-навчання і цим продукує умови для появи глобальних ВНЗ. Пер-
шим кроком до них стало створення наприкінці 1980-х рр. у західних 
країнах «електронних університетів» як особливого типу дистанційної 
освіти, що дає можливість здобути вищу освіту за допомогою різних 
способів електронного передавання інформації [52]. Зараз електронні 
університети мають три моделі функціонування: 

1) бімодальна модель – організація, яка одночасно пропонує тра-
диційну систему освіти та систему електронного університету і/або 
дистанційного навчання. Форми навчання єдині для студентів-очників 
і дистанційних студентів. За такою моделлю свої зовнішні навчальні 
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програми просувають австралійські університети (Дікін Університет, 
Університет Мердока, Університет Нової Англії та ін.), розширені 
курси багатьох університетів США та інших країн;

2) дистанційна модель – організація, яка займається винятково 
дистанційним навчанням і не має традиційного кампусу. При цьому 
кожний заклад проводить власну навчальну політику і присвоює влас-
ні навчальні ступені, зберігаючи «національні» особливості. У цій 
групі лідируючі позиції займає Відкритий Університет Великої Брита-
нії (UKOU), освітня модель якого використовується у багатьох країнах 
світу. На цей час у ньому навчаються не тільки англійські студенти, 
але й 3,5 тис. студентів у Ірландії, близько 9 тис. студентів у Європі, 
7,5 тис. студентів поза межами ЄС, близько 46 тис. студентів за валі-
даційними програмами [53];

3) модель консорціуму – організація, що складається з кількох вза-
ємодіючих електронних університетів, які можуть спільно використо-
вувати ресурси і обладнання для надання освітніх послуг. Одним із 
таких консорціумів є Національний Технологічний Університет (NTU), 
заснований у штаті Колорадо (США) у 1984 р. як некомерційна корпо-
рація з метою забезпечення потреб у дипломованих інженерах і адмі-
ністраторах із ступенями рівня магістра. В академічних програмах NTU 
беруть участь понад 40 університетів США. Навчальні програми до-
правляються за допомогою телекомунікаційних технологій. NTU має 
супутникову мережеву інфраструктуру. За такою ж моделлю працює 
і міжнародна організація Глобальний Університет (GU). Її метою 
є створення всесвітньої електронної мережі, освітнього партнерства 
університетів і торговельних підприємств, урядових, неурядових і ци-
вільних організацій, студентів, трудящих та окремих громадян. 

Отже, глобалізація освіти по суті відкриває національні «освітні 
кордони». І зрозуміло, чому управління процесами глобалізації освіти 
здійснюють міжнародні інститути та організації (ООН, ЮНЕСКО, 
ОЕСР, «Велика вісімка», Світовий банк тощо). 

В Україні створено «поживний ґрунт» для появи великих освітніх 
корпорацій інших держав та їх закріплення на внутрішньому ринку 
освітніх послуг. За прогнозами фахівців [54, с. 7], просування на освіт-
ніх ринках України зарубіжних ВНЗ відбуватиметься насамперед 
шляхом заснування філій та дочірніх освітніх закладів провідних єв-
ропейських університетів та консорціумів щодо організації навчання 
студентів; переваги матимуть ті з них, які вже зараз створили розгалу-
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жену систему кампусів по всій Європі (HEC Paris, ESCP Europe, Cems). 
Водночас йтиме активне рекрутування студентів на навчання до ВНЗ 
країн ЄС. Уже зараз в Україні діють численні агенції з агітації абітурі-
єнтів на навчання до Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, 
Чехії, які мають доволі розгалужену мережу. 

4.5. Інвестиційний підхід 
до фінансування освіти

Розвиток вищої освіти, перехід до нових моделей її розвитку по-
требує значних інвестицій, які мають певну специфіку. На перший 
погляд, віддача від них залежить безпосередньо від терміну, що за-
лишився до закінчення працездатного періоду життя людини: чим 
раніше зроблено інвестиції в людину, тим довше вони приноситимуть 
віддачу. Тим часом тривалість періоду окупності інвестицій в освіту 
повинна відповідати періоду морального старіння набутих професійних 
знань у відповідних галузях науки і техніки, після чого необхідна пере-
підготовка працівників. Водночас важливе значення має і поділ люд-
ського капіталу на спеціальний і загальний (Г. Беккер). Спеціальний 
людський капітал – це вузькі навички й освіта, набуті на конкретному 
підприємстві (фірмі) в результаті інвестицій, зроблених роботодавцем. 
Загальний людський капітал – це універсальні знання, які можна за-
стосовувати на будь-якому виробництві і які є наслідком інвестицій 
самого працівника, держави, громадських або благодійних організацій. 
Крім того, згідно з теорією «втрачених заробітків» здобування освіти 
не дозволяє працювати в режимі повного робочого дня і призводить 
до зменшення заробітків. Тому для індивідуального інвестора освіта 
стає економічно доцільною, якщо його дохід після чергового навчання 
починає суттєво перевищувати інвестиції на навчання. Для роботодав-
ця (фірми) ефективність освітніх інвестицій визначається зростанням 
граничного продукту, прибутку або покращанням якості роботи під-
приємства. Для суспільства важливі не тільки економічні результати – 
зростання національного доходу, а й соціальні результати.

Хто ж має бути пріоритетним інвестором у вищу освіту? Наявність 
значних позитивних зовнішніх ефектів пояснює, чому в розвинених 
країнах превалює ідея вищої освіти як суспільного блага та її держав-
ного фінансування. Однак багато фахівців стверджують, що в міру 
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зростання рівня освіти приватний ефект навчання стає дедалі більш 
значущим порівняно із суспільним ефектом, а вища професійна освіта 
взагалі набуває ознак приватного блага. Прихильники ж політики 
«розподілу витрат» відносять вищу освіту до змішаних, або суспільно-
приватних благ, і відзначають: високу конкурентність абітурієнтів при 
вступі до ВНЗ; низьку виключеність студента зі споживання блага – 
освітньої послуги; дедалі більшу орієнтацію пропозиції освітнього 
блага на індивідуальні потреби його споживачів. Отже, і витрати на 
освіту мають складатися із суспільних (державних) і приватних. 

На цей час більшість європейських країн визнали, що вища осві-
та стала однією з найдорожчих соціальних послуг, причому темпи 
зростання загальних витрат на освіту набагато перевищують темпи 
зростання державних доходів. Держава надалі не може гарантувати 
всім здобуття професійної освіти, повну зайнятість і добробут серед-
нього класу. До того ж відкрита і безплатна вища освіта призвела до 
її «масовізації» – значного зростання попиту на освіту та кількості 
студентів ВНЗ і зниження якості освіти, відповідно до безробіття 
освічених людей. Як наслідок – у 1980-ті рр. у багатьох країнах у сфе-
ру вищої освіти було введено ринкові елементи з розподілом сфер 
відповідальності. Велика Британія у 1997 р. згідно з Трудовим до-
говором першою в Європі зробила оплату вищої освіти офіційною 
політикою уряду. У 2001 р. плату за навчання ввела Австрія. У 2005 р. 
після рішень Конституційного Суду плату за навчання у вищій школі 
почали справляти в багатьох федеральних землях Німеччини. У Фін-
ляндії та Швеції плата береться за спеціальними англомовними 
магістерськими програмами для слухачів із країн, що не є членами 
ЄС /ОЕСР. Аналогічні підходи панують і стосовно додаткової про-
фесійної освіти. Якщо спочатку в країнах ОЕСР дотримувалися 
думки, що вона має відбуватися за рахунок державного фінансування 
(концепція «соціального попиту»), то на початку 1990-х рр. відбувся 
перехід до ідеї спільної відповідальності уряду, роботодавців і здо-
бувачів освіти за підвищення освітнього рівня населення (концепція 
«індивідуального попиту»). 

Основні напрями диверсифікації джерел фінансування освіти: 
– встановлення плати за навчання або зборів на відшкодування 

витрат на проживання та харчування (Швеція, Норвегія, Фінляндія, 
Данія; у більшості країн з перехідною економікою); відміна або змен-
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шення розмірів студентських грантів і стипендій; скорочення субсидій 
на студентські кредити; 

– залучення фінансових пожертвувань від випускників, індивіду-
альних і корпоративних донорів з метою створення ендаументів – 
фондів цільового капіталу. Значні пожертвування ще в ХІХ ст. одер-
жували такі університети США, як Гарвард, Єль, Прінстон, Колумбія, 
Дартмут. Провідним промисловцям і бізнесменам зобов’язані своїм 
зростанням великі католицькі університети США, серед яких Нотр 
Дам, Бостон Коледж, Фордгам, Джорджтаун та ін. У Росії свої ендау-
менти мають багато ВНЗ Москви і Санкт-Петербурга, Томський дер-
жавний університет. Ендаумент-фонди є не тільки додатковим джере-
лом коштів, а й унікальною комунікацію між ВНЗ і випускниками, які 
діють заради розвитку науки і «свого» ВНЗ;

– випуск облігацій, як це зробив у 2010 р. Кембриджський універ-
ситет (Велика Британія), уперше за 800 років не знайшовши іншого 
шляху фінансування університетського містечка, музейних та освітніх 
центрів (400 млн ф. ст.). Шляхом випуску облігацій під час економічної 
кризи пішли Гарвардський та Прінстонський університети (США), які 
залучили $2,5 млрд і $1 млрд відповідно;

– корпоратизація і приватизація державних університетів, запро-
вадження нових інструментів державного управління бюджетами та 
фінансуванням державних університетів;

– проведення наукових досліджень на замовлення підприємниць-
ких структур, розвиток непрофільної діяльності. 

Українську освіту до комерціалізації підштовхують постійно 
зростаючий попит населення на вищу освіту та недостатня фінансо-
ва підтримка освітньої сфери державою. Вимога спрямовувати на 
освітню галузь 10 % ВВП (відповідно до ст. 61 Закону України «Про 
освіту») не виконується. З 2010 р. припинено державне фінансуван-
ня комунальних витрат, які, так само як і закупівля обладнання і книг, 
оновлення гуртожитків, фінансуються вишами з доходів від платно-
го навчання. Призупинено бюджетне фінансування пільгових креди-
тів на будівництво житла для науково-педагогічного персоналу. Украй 
обмежене зарубіжне стажування у провідних освітніх центрах світу 
за державний кошт. Оплата праці викладачів ВНЗ є вкрай низькою. 

Серйозні вади має й сама модель державного (бюджетного) фі-
нансування ВНЗ, сформована в Україні ще в 1920-ті рр. як кошто-
рисна. Фінансуючи освіту, держава не купує освітні послуги, а за-
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безпечує діяльність свого структурного елемента, який безкоштовно 
виробляє освітні послуги для споживання частиною населення. 
Виділення державних коштів здійснюється відповідно до кількісних 
нормативних показників ВНЗ (чисельності студентів і викладачів 
у відповідному році) і не пов’язане з якісною стороною навчального 
процесу. При цьому статус бюджетної установи обмежує можливос-
ті ВНЗ і у використанні залучених (позабюджетних) фінансових 
ресурсів: для цього потрібне затвердження вищим органом держав-
ного управління фінансових планів – кошторисів і спеціальний до-
звіл. Виникає ресурсна залежність ВНЗ від держави, а сама проце-
дура одержання державних коштів у багатьох випадках визначаєть-
ся ступенем лояльності керівників ВНЗ до керівників міністерства 
і держави. 

За таких умов дедалі більше українських державних ВНЗ відкрива-
ють програми платної професійної освіти. Проте нинішній рівень до-
ходів домогосподарств в Україні є недостатнім для серйозних інвести-
цій в освіту: у стані гострого соціального відторгнення (дохід домогос-
подарства в розрахунку на умовного дорослого є нижчим за національ-
ну межу бідності) знаходяться 37,7 % домогосподарств. До того ж по-
літика «розподілу витрат» породжує численні проблеми і ризики. По-
перше, рівень оплати за навчання у вищій школі досяг такого рівня, що 
дешевше, ніж в Україні, вищу освіту можна здобути у Німеччині, 
Швеції, Франції і Чехії. Зіставним по вартості з Україною є навчання 
у ВНЗ Польщі і Швейцарії. По-друге, в Україні відсутні доступні фі-
нансові компенсатори видатків домогосподарств на освіту: надання 
грантів, освітніх позик та виплати стипендій. Не врегульованою юри-
дично і тому не розвиненою є традиція філантропічної допомоги на 
здобування вищої освіти. По-третє, загрозу доступності вищої освіти 
становить поширення тіньових форм оплати освітніх послуг, у тому 
числі корупції і хабарництва. По-четверте, не виправдовуються споді-
вання споживачів освітніх послуг на соціальну мобільність – перехід 
до вищого рівня в соціальній структурі суспільства. В Україні, за дани-
ми Е. Лібанової, за спеціальністю працює лише 30 % осіб з вищою 
освітою в галузі фізичних, математичних та технічних наук, 54 % – 
біологічних, агрономічних та медичних наук, 24 % – прикладних наук 
і техніки, хоча працівники й залишаються на високих ступенях про-
фесійно-кваліфікаційної ієрархії. У багатьох випадках працівники з ви-
сокою підготовкою займаються малокваліфікованими видами праці. 
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4.6. Прогнозування та Форсайт вищої 
освіти: актуальність для України

У суспільстві знань суб’єкти освітньої діяльності повинні мати 
ефективний інструментарій ідентифікації тих потенційних процесів, 
які можуть вплинути на їх розвиток у майбутньому. У США таких ви-
сновків дійшли ще у 1980-ті рр., коли стратегічне планування універ-
ситетів поєднали з практикою наукового прогнозування. Аналогічним 
шляхом пішли університети Великої Британії [55]. Формулювання 
бачення, місії і цілей освітніх організацій, розробку довгострокових 
стратегій, програм і планів їх розвитку там зв’язали зі створенням 
комплексного прогнозу розвитку освітньої галузі на тривалу перспек-
тиву, усвідомленням можливих сценаріїв подальшого розвитку галузі 
і кожного ВНЗ окремо. Причому інерційність розвитку освіти як сис-
теми, повільність змін у педагогічних технологіях та методиках на-
вчання, відкладений характер результатів самого освітнього процесу 
(використання здобутих компетенцій і знань тими, хто навчається, ще 
кілька років після закінчення навчання), значний період окупності 
інвестицій в освіту обумовили горизонт прогнозування не менше 
5–10 років. Необхідність довгострокового прогнозування зростає 
в умовах модернізації системи освіти. У зарубіжних країнах затрати 
на дослідження і розробки в цьому напрямі становлять щорічно близь-
ко 2 % усіх асигнувань на науку у сфері освіти. 

Прогнозування вищої освіти (довгострокове, середньострокове 
і короткострокове) дає можливість на основі аналізу стану і поведінки 
освітньої системи в минулому та вивчення сучасних тенденцій зміни 
факторів, що впливають на досліджувану систему, правильно визна-
чити траєкторії, кількісні та якісні параметри розвитку вищої освіти 
в майбутньому, розкрити зміст ситуації, у якій опиниться освітня сис-
тема під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Прогноз вищої 
освіти при цьому повинен містити ймовірну оцінку майбутніх резуль-
татів і оптимальних шляхів розвитку системи освіти, а також ресурсів 
і організаційних заходів, необхідних для його здійснення, з метою 
найкращого використання накопичених знань про освіту для вибору 
пріоритетних напрямів її науково-інноваційного розвитку [56; 57]. 
Правильно розроблений прогноз розвитку освітньої галузі стає осно-
вою стратегічного та індикативного планування, програмування, на-
укового, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпе-
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чення розвитку освіти. Одне з найважливіших завдань прогнозування – 
передбачення так званих порогових величин процесів розвитку: ви-
явлення можливих строків великих зсувів, що призводять до якісних 
змін процесів, які вивчаються [58]. 

Розрізняють два підходи і відповідно два типи прогнозування: 
1) пошукове (генетичне) прогнозування – визначення потенційних 
станів об’єкта дослідження в майбутньому на основі аналізу тенденцій 
його розвитку в минулому і сьогоденні. Наслідком пошуку повинно 
бути «дерево можливих результатів» із визначенням у ньому пріори-
тетів, значущості ключових і похідних умов їх досягнення; 2) норма-
тивно-цільове прогнозування – визначення майбутніх станів об’єкта 
як цілей і орієнтирів, а потім – необхідних і достатніх коштів, способів 
і шляхів досягнення бажаної мети. Цей вид прогнозу передбачає більш 
однозначну картину можливого майбутнього, а отже, і більш конкрет-
ні форми протистояння тим процесам, які будуть для суспільства не-
безпечними [58]. 

До основних методів прогнозування належать:
1) економетричні моделі, побудовані на основі статистичної інфор-

мації про минулі події. Прогнозні розрахунки робляться шляхом об-
робки статистичних рядів із використанням методів кореляції та мо-
дифікованих функцій Кобба – Дугласа, побудови міжгалузевих балан-
сів тощо;

2) методи екстраполяції (трендові методи) – базуються на виявлен-
ні тренду, тобто тенденцій розвитку соціального процесу чи явища за 
достатньо тривалий період, які потім поширюються (продовжуються) 
на майбутнє з тим чи іншим коректуванням на основі експертних оці-
нок, або з частини об’єкта – на об’єкт дослідження в цілому. Напри-
клад, результати аналізу стану освіти в одному регіоні можуть пере-
носитися і на інші регіони. Методи екстраполяції передбачають до-
слідження динаміки прогнозованого об’єкта, зміни його показників 
у часі. Такі методи часто основуються на історичній аналогії, на роз-
робках опису ймовірного напряму розвитку досліджуваної сфери 
у формі сценарію тощо. Утім статистики вважають дану методологію 
надійною тільки в межах однієї фази довгострокового циклу. При пере-
ломі тенденцій, у точках біфуркацій, при зміні циклів і тим більше 
самих циклів, вона дає збій;

3) методи моделювання – багатоваріантного, багатофункціональ-
ного дослідження. Завдання моделювання – відтворити на основі 
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схожості з існуючим об’єктом інший, який замінює даний об’єкт (мо-
дель), є його аналогом. Однак, претендуючи на схожість з оригіналом, 
модель не повинна повторювати його, оскільки тоді втрачає сенс саме 
моделювання. Але й довільне моделювання теж неприпустиме. Моде-
лювання повинне допомагати з’ясувати оптимальні розміри системи, 
передбачити її поведінку [57; 58; 59];

4) методологія, основана на циклічно-генетичних закономірностях 
розвитку, яка дає можливість ураховувати ритм циклічної динаміки 
в економіці, генетичні обмеження, межі зміни успадкованого генотипу 
при зміні циклів, напрями перемінності систем для адаптації до змін 
у довкіллі;

5) експертні методи – шляхом очних і заочних, індивідуальних, 
групових і масових опитувань певних категорій населення щодо їхніх 
очікувань у майбутньому. Використовуються метод «Дельфі» (еврис-
тичного прогнозування), індивідуальні прогностичні оцінки експертів, 
«мозковий штурм» як колективна експертна оцінка події, основана на 
спільному активному творчому обговоренні проблеми, інтуїтивні ме-
тоди, що спираються на думки провідних фахівців тощо. 

А. В. Тодосійчук уважає найбільш корисною для прогнозування 
розвитку сфери освіти методологію, що базується на циклічно-гене-
тичних закономірностях розвитку [56]. Ми ж звернемо увагу на зна-
чущість експертного оцінювання, насамперед методології Форсайт 
(від англ. foresight – погляд у майбутнє, передбачення). Ідеться про 
процес систематичного виявлення нових пріоритетних напрямів інно-
ваційного розвитку та можливих технологічних перспектив, які за 
умови інвестування та організації систематичної роботи зможуть у дов-
гостроковій перспективі істотно впливати на соціально-економічний, 
зокрема освітній, розвиток країни, регіону, галузі або корпорації. 
Форсайт, інтегрований у систему стратегічного управління окремого 
університету, є стратегічним Форсайтом [55].

Форсайт нерідко називають одним із методів прогнозування. Однак, 
як слушно зазначає А. Н. Ланських, «методологія Форсайт – це сукуп-
ність інструментів, які дають можливість не угадувати проблеми май-
бутнього, а ставити мету у вигляді бажаного очікуваного результату, 
визначати необхідні сьогоднішні стани. Це активний прогноз, який 
включає елементи впливу на майбутнє з урахуванням ресурсів, які є і 
необхідні для розвитку» [60, c. 27]. 

Крім того, на відміну від традиційного прогнозування, до Форсай-
ту залучають широке коло експертів (інколи – декілька тисяч) із різних 
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сфер діяльності, практикують опитування певних груп населення 
(жителів регіону, молоді тощо), які зацікавлені у розв’язанні проблем, 
що обговорюються в рамках проекту. При цьому успішний Форсайт 
можливий лише за умови готовності суспільства (керівників держави, 
місцевої влади, компаній, окремих фахівців, громадськості) спільно 
оцінити довгострокові перспективи розвитку країни, напрацювати 
спільне бачення майбутніх можливостей і загроз; практичним завдан-
ням Форсайту тоді є спонукання суб’єктів до спільних дій [61; 62]. 

При проведенні Форсайту використовуються різні методи – окремо 
або в комбінації. Їх групують у технологічні (технологічні карти, ана-
ліз частоти згадувань, картирування основних процесів), сценарні 
(мегатренди, багатокритеріальний аналіз, сценарне планування, на-
писання есе та ін.), аналітичні (Дельфі, SWOT-аналіз і/або аналіз ін-
формаційних потоків, екстраполяція) та експертні методи (методика 
фокус-груп або панелей експертів, мозковий штурм, огляд літератури, 
робота експертних комісій). Проте центром Форсайту залишається 
сценарне планування – побудова багатоваріантних сценаріїв подій 
з одночасною розробкою стратегій і практичних заходів. Сценарії роз-
витку, спираючись на реальні економічні умови, не тільки окреслюють 
контури подій, що відбудуться з організацією в майбутньому відповід-
но до різної комбінації управлінських рішень, а й дають оцінки ймо-
вірностей їх реалізації. Це забезпечує максимальну ефективність до-
сягнення стратегічних цілей організації [63]. 

Форсайт освіти проводиться від самого початку використання да-
ного методу дослідження, однак найбільш інтенсивно – з 1990-х рр. 
Причому якщо спершу об’єктом Форсайту була лише вища освіта, 
тісно пов’язана з державними програмами досліджень і розробок у га-
лузі науки і техніки, то зараз дослідження поширені на всі рівні і види 
освіти. Найбільш відомими Форсайтами вищої освіти, горизонт пла-
нування по яких добігає кінця і які підтвердили своє призначення, є: 
«FinnSight 2015», реалізований у Фінляндії (2006); «Форсайт генераль-
них планів для інформаційних технологій в освіті», виконаний у Сін-
гапурі; Програма передбачення інформаційних технологій та освіти, 
реалізована у Таїланді (2001); програма Мальти eFORESEE з дослі-
дження впливу розвитку інформаційних технологій на освіту (2005); 
програма «Foresight 2020» штату Канзас (США); національні програми 
перспективного аналізу освітньої політики Великої Британії, Нової 
Зеландії, Німеччини. У цих дослідженнях брали участь широкі кола 
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зацікавлених осіб – бізнес-лідери, представники громадськості, полі-
тики, педагоги, батьки учнів і студентів, самі студенти та інші особи 
[64; 65].

Показовими можна вважати результати Форсайту майбутнього 
впливу нанотехнологій на освітній процес, виконаного для технічних 
коледжів штату Техас (США). ВНЗ одержали інформацію: а) про мо-
делі формування попиту на компетенції у сфері нанотехнологій, звід-
си – про високу ймовірність формування нових професійних класифі-
кацій, спеціальностей, асоціацій і мереж; необхідність перебудови 
структури навчальних курсів і появи нових інститутів; б) про перспек-
тиви працевлаштування своїх випускників. За оцінками дослідників, 
сумарний потенціал нанотехнологій на світовому ринку праці до 
2015 р. становитиме 7 млн зайнятих. Найбільші можливості для пра-
цевлаштування матиме сфера наноматеріалів. Нанотехнології можуть 
вплинути також на професії (вимоги до компетенцій) та зайнятість 
у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля [66].

Низку важливих досліджень освітніх перспектив проведено у РФ. 
Агентство стратегічних ініціатив, Російське управлінське співтова-
риство, Російська венчурна компанія розробили Форсайти: дитячих 
освітніх сервісів, шкільної освіти, вищої освіти, додаткової освіти, 
компетенцій [67]. При Державному університеті «Вища школа еко-
номіки» створено Міжнародний науково-освітній Форсайт-центр, де 
досліджують напрями підготовки кадрів, актуальні для посткризової 
економіки. З 2010 р. Сибірський федеральний університет реалізує 
масштабне дослідження «Прогноз і сценарії розвитку вищої школи 
в Росії – інституту, який інтегрує науку, освіту та інновації – в гори-
зонті до 2030 р. як основа державної політики в освіті, науково-тех-
нічній та інноваційній сфері» [68]. Це дослідження дало можливість 
виявити на найближчі 5–10 років основні тренди розвитку вищої 
освіти, зміни у місії та функціях вищої школи, у технологіях і фор-
матах діяльності вищої школи; основні сценарні розвилки процесу 
реформування вищої професійної освіти; орієнтири (сценарії) дер-
жавної освітньої політики РФ.

Початок проведенню Форсайт-досліджень в Україні було покладе-
но «Державною програмою прогнозування науково-технологічного та 
інформаційно-технологічного розвитку на 2004–2006 рр.». Під час її 
реалізації проводилося Форсайт-дослідження, результатом якого став 
відбір 14 критичних енергозберігаючих технологічних проектів. Але 
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фінансування Програми було скорочено майже вдвічі, а її реалізацію 
у 2006 р. призупинено. Постановою Кабінету Міністрів України від 
11.09.2007 р. № 1118 було затверджено «Державну програму прогно-
зування науково-технологічного розвитку на 2008–2012 роки». У ре-
зультаті Форсайт-досліджень визначені його пріоритетні напрями, 
а також уперше в Україні сформовано Перелік критичних технологій 
за кожним пріоритетним напрямом [69]. Проте з часом діапазон до-
сліджень і розробок значно звузився, а замість Форсайту почали про-
водити маркетингові дослідження. Рішенням Кабінету Міністрів Укра-
їни № 704 від 22.06.2011 р. і цю програму було відмінено з причин 
реструктуризації уряду і жорстких заходів економії. Повноцінного 
технологічного Форсайту Україна так і не одержала, що не дає можли-
вості спрогнозувати час та особливості переходу до більш високих 
технологічних укладів, розвиток окремих галузей і секторів економіки. 
Відповідно не мають бази для чіткого прогнозу ні ринок праці (струк-
тура попиту на працю і зайнятості), ні вища освіта як сфера підготов-
ки фахівців. 

Вища освіта в Україні взагалі має доволі проблемний прогнозний 
фон. Відомо, що ключовим трендом у розвинених країнах стає «когні-
тивізація» суспільства – насичення діяльності знаннями; масове вклю-
чення людей у пізнавальну активність. У такому напрямі трансформу-
ються виробнича і трудова діяльність людей; корпоративна культура, 
соціальна організація і соціальна взаємодія людей; повсякденне життя. 
Розробляються технічні засоби посилення індивідуального інтелекту 
людини, формуються інтелектуальні мережі та інтелектуальні вироб-
ництва, побудовані на широкій інформатизації суспільства та викорис-
танні знаннєвих ресурсів великих мас людей [70]. Важливими законо-
мірностями розвитку системи освіти в західних країнах є підвищення 
ролі науки як фактора якості освіти та перевищення темпів зростання 
затрат на освіту над темпами економічного зростання. В українській 
же освіті протягом тривалого часу відбувалися зовсім інші, явно не-
гативні процеси. Зменшення рівня державного фінансування вищої 
освіти, посилення комерціалізації та обмеження доступності вищої 
освіти для значної частини молоді, «відплив мозків» викладачів, нау-
ковців і студентів за кордон, поглиблення розриву з передовими сис-
темами освіти світу, відмова багатьох країн світу визнавати дипломи 
про вищу освіту низки українських університетів стали реаліями сьо-
годення. Посилюються внутрішні загрози розвитку ВНЗ в Україні: 
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застаріла матеріально-технічна база більшості ВНЗ країни, низький 
рівень оплати праці професорсько-викладацького складу ВНЗ, віді-
рваність навчальних програм і навчального процесу від потреб прак-
тики, утрата освітою виховної функції, корупція і хабарництво.

Утім науково-прогностичне забезпечення розвитку вищої освіти 
конче потрібне і має дати університетам відповіді на питання щодо 
пріоритетних напрямів наукових досліджень і розробок на найближчі 
15–20 років; домінуючих наукових теорій, на основі яких відбудеться 
формування нових парадигм; тих галузей науки, які будуть формувати 
техніко-технологічний склад освіти майбутнього; потужностей науко-
во-технічного потенціалу вищої школи, який забезпечить перехід 
освіти на інноваційний шлях розвитку; оптимального співвідношення 
між фундаментальними дослідженнями, прикладними дослідженнями 
і розробками в галузі освіти; кластерів комплексних радикальних ін-
новацій для забезпечення стійкого розвитку освіти на інноваційній 
основі; очікуваного ефекту від одержання і застосування результатів 
НДР і (або) науково-технічної діяльності [60]. Важливою є розробка 
сценаріїв розвитку системи освіти з урахуванням майбутніх тенденцій 
демографічного характеру. 

До об’єктів прогнозування і сценарного моделювання необхідно 
обов’язково віднести: напрями розвитку університетської освіти – ма-
сова чи елітна; джерела фінансування вищої освіти – державне (бю-
джетне), приватне чи змішане фінансування; простір розвитку – на-
ціональний, регіональний чи транснаціональний; попит на кваліфіко-
вані кадри з боку окремих секторів економіки, роль і відповідальність 
роботодавців у сфері вищої освіти – як замовника «робочої сили» чи 
як суб’єкта, якого цікавить інтелектуальне майбутнє суспільства.

Довгострокове прогнозування соціально-економічних процесів 
у вищій освіті сприяє науково обґрунтованому розвитку університетів. 
Чим швидше керівництво держави та освітньої галузі зрозуміє необ-
хідність прогнозування і передбачення майбутнього вищої школи, тим 
успішнішим буде рух країни до інноваційного суспільства знань, тим 
ефективнішою виявиться державна освітня політика. 
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Розділ 5
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
І ВІДТВОРЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ 

5.1. Соціально-економічна роль 
здоров’я у відтворенні 
інтелектуального капіталу

Уявлення про здоров’я та його значущість вивчають науковці різно-
го профілю: медики, філософи, юристи, психологи. Генетики, напри-
клад, приділяють увагу спадковим чинникам здоров’я, які роблять його 
природним (даровим) благом, що дістається без зусиль людини. Еко-
номісти розглядають здоров’я як соціально-економічне благо. Еконо-
мічним воно є тому, що, на відміну від дарових благ, потребує трудових 
витрат. Вони пов’язані, по-перше, з профілактикою захворювань і пра-
вильним способом життя людини; по-друге, з прямими витратами на 
лікування й альтернативними витратами через втрату людиною не-
працездатності (їх несуть і вона сама, і держава). Тому попит на ме-
дичні послуги є похідним від потреби у здоров’ї та пов’язаний зі 
здатністю їх оплатити (рис. 5.1).

    
(   ) 
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Рис. 5.1. Здоров’я як економічне благо
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Соціальним благом здоров’я є тому, що воно не відчужується від 
людини, яка є соціальною істотою, бо існує в суспільстві та взаємодіє 
з іншими людьми. Інтенсивність спілкування, формування соціальних 
мереж впливають на спосіб життя (яскравий приклад – залежність 
споживання алкоголю та тютюну підлітками від поведінки найближ-
чого оточення). Важливою умовою поліпшення громадського здоров’я 
є соціальна складова – доступність для всіх громадян якісного медич-
ного обслуговування незалежно від платоспроможності. Соціальний 
ефект мають вакцинація та флюорографія населення як перешкода 
поширенню інфекційних захворювань у суспільстві. У вересні 2012 р. 
держави –   члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
європейського регіону прийняли нову програму «Здоров’я-2020». Про-
грама визнає громадське здоров’я як головний соціальний ресурс 
суспільства. У лютому 2013 р. Європейська комісія прийняла додатко-
вий документ, спрямований на важливість інвестування в охорону 
здоров’я заради гармонійного, сталого економічного зростання. Під-
креслено, що покращення медичного статусу людини, надання їй 
можливості повернутися до активного способу життя на тривалий час 
підштовхує економічне зростання. Фактично інвестування у здоров’я 
і добробут, а також економічне процвітання розглядаються взаємно 
посилюючими засобами. 

Соціально-економічне благо здоров’я є не тільки кінцевим, але 
й проміжним, інвестиційним благом. Як кінцеве благо міцне здоров’я 
забезпечує добробут і безпеку людини, надає їй свободу, активність та 
самоствердження, пізнання навколишнього світу, що саме й відрізняє 
людину від інших живих організмів. Відсутність необхідної фізичної 
форми, навпаки, усе це унеможливлює. Індивід зазвичай ставить своє 
здоров’я на верхній щабель в ієрархії цінностей: воно є абсолютним 
і завжди найважливішим благом, без якого неможливі отримання інших 
благ і відчуття щастя. Якщо здоров’я погіршується, то це моментально 
позначається на якості та очікуваній тривалості життя людей. Остан-
ній параметр є складовою індексу розвитку людського потенціалу вза-
галі. Його щорічно досліджує ООН з метою ранжування країн світу. 
У 2012 р. він коливався від 0,955 у Норвегії до 0,740 в Україні та 0,304 
у Нігері [1]. Крім того, важливим є показник тривалості саме здорово-
го життя. Навіть у країнах ЄС він складає у середньому лише 62,2 для 
жінок та 61 для чоловіків, тобто обмеження якості життя і продуктив-
ності дорівнює десь 20 років. Майже чверть (23,5 %) працівників, зай-
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нятих у різних галузях економіки, страждають на хронічні захворю-
вання і щоденні обмеження активності [2, с. 27]. В Україні низька 
тривалість життя пояснюється хворобами і переважанням смертності 
над народжуваністю. У 2013 р. загальний приріст населення в Україні 
дорівнював 40 057 осіб [3]. 

Як проміжне, інвестиційне благо міцне здоров’я створює перед-
умови для якісного і стабільного відтворення інтелектуального капі-
талу та активної економічної самореалізації індивіда. За такої поста-
новки питання людина розглядається не як пасивний споживач, що 
задовольняє власні потреби в підтриманні здоров’я та життя на на-
лежному рівні поряд з іншими товарами та послугами, а також як ак-
тивний учасник творчої діяльності та створення матеріальних і нема-
теріальних благ в умовах обмежених ресурсів. За оцінками американ-
ських дослідників, скорочення смертності від серцевих і онкозахво-
рювань на 10 % породжує економічний ефект у сумі відповідно понад 
3 і 4 трлн дол. [4]. Невиходи працівників на роботу у європейських 
країнах складають, за оцінками, від 3 до 6 % робочого часу, передчасне 
покидання ринку праці з причин поганого здоров’я або смертність – 
майже 10 % людей [3, с. 27]. Депресії, захворювання опорно-рухового 
апарату, нездоровий спосіб життя (наприклад ожиріння і фізична па-
сивність) є додатковими чинниками, що обумовлюють скорочення 
продуктивності праці працівників. Вони потребують медичної допо-
моги. Наполегливе поліпшення здоров’я громадян США в ХХ ст. 
майже вдвічі збільшило економічне зростання [4].

І навпаки, нездорове населення збільшує суспільні витрати на 
медицину, їх альтернативне використання в інших сферах (зокрема, 
освіті, яка є основою нової економіки або економіки знань) скорочу-
ється. Страждає також бізнес: хвороби зменшують не тільки прибутки 
підприємств, але й продуктивність праці та якість інтелектуального 
потенціалу. Доступність і добра якість охорони медичних послуг – 
важливий чинник залучення у країну висококласних спеціалістів, на-
уковців, підприємців, а також перешкода відтоку мозків. 

Кінцева та проміжна роль здоров’я взаємопов’язані, бо інвестицій-
на функція людського та інтелектуального капіталу неможлива без 
належного фізичного та соціального стану індивіда. У них зацікавлені 
і суспільство, і держава, і фірми задля зростання соціально-економіч-
ної ефективності на макрорівні. Ще німецькі сучасники фізіократів 
і класика політекономії А. Сміта – камералісти – вважали громадське 
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здоров’я та позитивний демографічний стан першоджерелом багатства 
країни. У наш час громадське здоров’я наближується до макроеконо-
мічної категорії поряд із національним багатством, національним до-
ходом, якістю життя, освітнім рівнем населення. Цей процес прискорює 
бурхливий розвиток нематеріальної економіки, перетворення її у чин-
ник конкурентоспроможності держав. Нова економіка вимагає пере-
осмислення підходів до рівності, у тому числі охорони здоров’я. 
Дж. Стігліц навіть закликає не копіювати американську модель розпо-
ділу доходів, а звернути увагу на досвід скандинавських країн [5]. 
Демократизація медичного обслуговування, його загальна гарантована 
доступність розглядається сучасними економістами як економічний 
і соціальний імператив постіндустріальної економіки. 

Проте постіндустріальна цивілізація вирізняється ризиками за-
хворюваності внаслідок напруженої інтелектуальної діяльності, гіпо-
динамії, комп’ютерної залежності та надмірного споживання матері-
альних благ. За результатами дослідження ВООЗ, провідними поведін-
ковими і фізіологічними факторами ризику, що мають відношення до 
смертності, у глобальному масштабі є: підвищений кров’яний тиск 
(13 % у структурі смертності), далі йдуть вживання тютюну (9 %), під-
вищений рівень цукру крові (6 %), відсутність фізичної активності (6 %) 
і надмірна вага або ожиріння (5 %) [6]. Свою лепту в захворюваність 
вносять інформаційні технології: вони змінюють характер виробни-
цтва, програмують свідомість і спосіб життя людей, яке стає все дина-
мічнішим. Сприймання та обробка великого потоку інформації, не-
формальне зняття обмежень робочого дня, постійна новизна, розми-
вання звичної ієрархічної системи управління, прийняття багатьох 
рішень у режимі on-line психічно перевантажують людей. Відрив ін-
формаційних та фінансових послуг від реального сектору економіки 
відтворює віртуальний і фіктивний капітал, провокує кризи, зменшен-
ня податкових надходжень до держбюджету, що ускладнює фінансу-
вання охорони здоров’я.

Негативно впливає на громадське здоров’я бідність, нестабільність 
економічного і політичного розвитку. За даними ВООЗ, більше двох 
третин смертей від раку реєструються у країнах з низьким і середнім 
рівнем доходів, зокрема Україні [6]. В умовах внутрішньої невизна-
ченості страждають ті індивіди, які нездатні адаптуватися до радикаль-
них змін і йдуть в суїцид, або захворюють психічно. «Постреволюцій-
ний» стан України у 2014 р. свідчить про вибух серцево-судинних 
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хвороб та інформаційних неврозів унаслідок великого потоку негатив-
ної інформації. І загалом, створення кланово-олігархічної системи, що 
тривало багато років, надзвичайно сильне розшарування людей за 
рівнем життя, нескінченний перерозподіл власності, тривалі безробіт-
тя і злидні підривають громадське здоров’я та вкорочують життя (див. 
табл. 5.1). 

Таблиця 5.1
Захворюваність населення в Україні 

(кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис.) [3]

Рік Ново-
утво-
рення

Хвороби 
системи 
крово-
обігу

Хвороби 
шкіри та 
підшкір-
ної кліт-
ковини

Хвороби 
кістково-
м’язової 
системи 
і сполуч-
ної тка-
нини

Хвороби 
сечо-
стате-
вої сис-
теми

Уроджені 
аномалії 

(вади роз-
витку), де-
формації та 
хромосомні 
порушення

1990 310 1149 1799 1374 1224 41
1992 333 1412 1999 1529 1459 52
1994 328 1401 2135 1439 1489 49
1996 335 1412 2090 1431 1623 50
1998 372 1690 2122 1600 1881 59
2000 382 2338 1996 1571 1939 62
2002 382 2370 1950 1598 2039 57
2004 406 2498 1917 1609 2153 55
2006 414 2431 1906 1597 2172 53
2008 406 2478 1911 1567 2136 51
2010 418 2390 1921 1532 2138 52
2012 433 2318 1852 1445 2047 54

Наведена таблиця свідчить про послідовне зростання хвороб 
з 1990 р. по 2012 р.: шкіри та підшкірної клітковини – на 2,9 %; кістково-
м’язової і сполучної тканини – на 5,17 %; онкологічних – на 39,7 %; 
сечостатевої системи – на 67,2 %; системи кровообігу – у 2 рази. Вік 
людей із серцево-судинними хворобами значно знижується та охоплює 
молодих. Унаслідок цього виникає небезпека для нормального відтво-
рення інтелектуальних людських ресурсів. 

Молодим людям, які найбільше здатні освоювати інновації і є 
основ ними носіями інтелектуального капіталу, загрожує ВІЛ/СНІД. 
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Епідемія цієї хвороби в Україні досі зберігає найвищі темпи у Європі. 
Кількість ВІЛ-інфікованих сягала на кінець 2012 р.: за даними МОЗ – 
понад 220 тис., за даними ООН – 375 тис. громадян України. Щороку 
смертність зростає. Часто СНІД виникає разом із   туберкульозом, біль-
шість таких хворих помирає дуже швидко. За роки незалежності сухо-
ти забрали життя майже 200 тис. громадян. Низка хвороб пов’язана із 
споживанням алкоголю. Відповідно до цього явища у 2014 р. Україна 
посідає, за даними ВООЗ, шосте місце у світі – на кожного українця 
припадає 13,9 л спирту в рік (у Білорусі – 17,5, Молдові – 16,8 л, Лит-
ві – 15,4 л, Росії – 15,1 л, Румунії – 14,4 л). Правда, ми стали тверезі-
ше – у 2011 р. були п’ятими у світі (15,6 л споживання алкоголю на 
душу населення). Проте до мусульманського Пакистану нам далеко – 
там показник складає 100 г на особу [7]. 

Отже, хвороби та нездоровий спосіб життя знижують можливості 
відтворення інтелектуального капіталу. Усуненням патології людсько-
го організму займається саме якісна медицина. У сучасних умовах вона 
підтримує не тільки фізичну, але й інтелектуальну працездатність 
робітників, їх витривалість до розумової, дослідницької праці. Тим 
самим медицина опосередковано виступає запорукою прогресивної 
структурної перебудови національної економіки на користь третинно-
го сектору, рушійним механізмом якого є знання людей та їх висока 
кваліфікація. Ці екстерналії разом із позитивним побічним ефектом від 
лікування інфекційних захворювань обумовлюють високу роль держа-
ви в охороні здоров’я. Приватний ринок медичних послуг не відтворює 
екстерналії, а, навпаки, породжує нерівність доступу до них різних 
громадян. У свою чергу, держава теж має недосконалості, які поляга-
ють у надмірному та контрпродуктивному адмініструванні. Ієрархія 
і бюрократія часто гальмують втілення важливих рішень у життя. Іно-
ді зайвий державний патерналізм породжує утриманство. Навіть іде-
альна держава не завжди в змозі виявити й оптимально задовольнити 
зростаючі потреби людей у покращенні здоров’я або передбачити всі 
наслідки рішень, що приймаються. Їй мають допомагати некомерційні 
неурядові медичні організації. Їх підтримка, а також надання пріори-
тету на законодавчій підставі приватній або ж суспільній медицині 
є питанням політичного вибору.

Ринок приватних медичних послуг і безпосередні платежі від па-
цієнтів до лікаря переважають у багатьох країнах, що розвиваються. 
Державний сектор охорони здоров’я тут незначний. У США, Швейца-
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рії, Філіппінах, Південній Кореї та Австралії поширена система при-
ватного медичного страхування. До цієї групи наближуються також 
Азербайджан і Грузія. Однак, оскільки приватна медицина має низку 
ризиків для відтворення людського капіталу відповідно до сучасних 
вимог, її привабливість спадає. Не дивно, що американський президент 
Б. Обама в умовах жорсткого спротиву з боку приватних страхових 
структур та опозиції почав свої економічні реформи саме з охорони 
здоров’я. Усупереч ліберальним традиціям, основи яких були закладе-
ні ще в колоніальний період, у США зараз створюється модель охоро-
ни здоров’я, яка покликана охопити медичним страхуванням (приват-
ним і державним) 95 % громадян [8, с. 91].

Якщо пріоритет віддається громадській охороні здоров’я, характер 
руху грошей від пацієнтів до лікарів змінюється. Джерелом її фінансу-
вання стають або податкові надходження громадян і підприємств до 
держбюджету, або страхові платежі робітників і роботодавців до на-
ціональних фондів соціального (обов’язкового) медичного страхуван-
ня з територіальними підрозділами. Отже, повна сума суспільних ре-
сурсів, потрібних для ринку державних медичних послуг, складається 
з бюджетних коштів та ресурсів страхового фонду. Перше джерело 
переважає у системі охорони здоров’я Беверіджа (назва – на честь ан-
глійського економіста – реформатора системи соціального забезпечен-
ня У. Беверіджа). Вона функціонує у Великій Британії, Данії, Ірландії 
та скандинавських країнах, частково в Італії, Португалії. Ресурси стра-
хового фонду переважають у системі охорони здоров’я Бісмарка (назва 
на честь німецького канцлера Отто Фон Бісмарка, який наприкінці 
ХІХ ст. перетворив розрізнені медичні фонди в єдину й розгалужену 
систему медичного страхування). Вона діє у Німеччині, Австрії, Бель-
гії, Нідерландах, Франції, Люксембурзі, деяких країнах Латинської 
Америки. Обов’язкове медичне страхування характерне також для 
Канади і стало буденною справою для нових країн ЄС та Росії. При 
цьому обидві системи спираються на особливу роль держави у пере-
розподілі ресурсів задля соціальної справедливості й солідарності на-
селення, коли реалізується принцип «здоровий платить за хворого, 
багатий – за бідного, молодий – за людину похилого віку». 

Офіційно бюджетне фінансування існує і в Україні. Водночас за-
стосовуються кошти благодійних фондів, гуманітарна допомога, до-
бровільні пожертви громадян на користь медицини. Проте офіційне 
фінансування співіснує з тіньовими, неформальними платними послу-



218

Частина ІІ. Джерела та фактори формування і розвитку інтелектуального капіталу

гами, в обхід податкових закладів. Воно порушує ст. 49 Конституції 
України і не забезпечує рівний доступ до охорони здоров’я різних 
верств населення. Різні форми неофіційної оплати медичного персо-
налу існують також у Греції, Польщі, Угорщині, країнах СНД. Тому 
стратегічний напрям соціалізації охорони здоров’я є найбільш виграш-
ним. Він означає зростання видатків на підтримку здоров’я робітників, 
їх високої трудової та інтелектуальної віддачі (скорочення тіньового 
сектору, підвищення ефективності та поширення державного сектору 
охорони здоров’я), що приносить прямі переваги багатьом кампаніям, 
зокрема у нематеріальній економіці. Дякуючи суспільній охороні 
здоров’я, прямі витрати підприємців на лікарняні листи та витрати 
втрачених можливостей від захворювань знижуються, що підвищує 
конкурентоспроможність виробництва і національної економіки за-
галом.

5.2. Головні тренди розвитку охорони 
здоров’я в постіндустріальній 
та українській економіці

Глобалізація економічного розвитку не залишає національним 
економікам шансу на ізольованість і ігнорування світових закономір-
ностей розвитку. Перш за все у постіндустріальному світі з новою 
економікою діє тривалий тренд випереджального росту середніх витрат 
медичного обслуговування порівняно з їх зростанням в інших сферах 
економічної діяльності. За даними ОЕСР, загальні витрати на медици-
ну на душу населення зросли у 1981–2011 рр. (у дол. за ПКС) у Ні-
меччині, Канаді, Нідерландах, Великій Британії, США, Ірландії, Іс-
панії, Норвегії, Португалії відповідно у 4,7; 5,1; 6,4; 6,4; 6,7; 6,8; 7,6; 
8,0; 8,1 разу. У середньому в країнах ОЕСР цей показник у 2011 р. 
складав 3322 дол. [9]. За прогнозами аналітиків Європейської комісії, 
частка витрат на охорону здоров’я у ВВП у 27 країнах – членах ЄС ще 
збільшиться – з 7,3 % у 2010 р. до 8,4 % у 2045 р., тобто на 15 % [10]. 

Ця тенденція має такі об’єктивні чинники: подальша демократи-
зація суспільства, увага до прав людини, а також зростання її ролі 
у створенні нематеріальної складової ВВП, технологічний прогрес 
і запровадження дорогих медичних технологій; зростання витрат на 
розробку нових ліків; зростання людських очікувань на більшу якість 
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і кількість медичних послуг, старіння населення. У середньому в кра-
їнах – членах ЄС кількість громадян у віці 65 років і старше зросла 
з 1960 р. до 2010 р. з 386,9 млн до 499,9 млн. У 1990 р. частка людей 
похилого віку складала 16 %, а у 2010 р – 13,4 % від загалу. Загальний 
коефіцієнт народжуваності на 1 000 населення дорівнював у 1960 р. – 
19,0, у 2010 р. – 10,9 [11]. Зі старінням населення пов’язане поширен-
ня хронічних захворювань. За даними ВООЗ, очікується, що щорічно 
число смертей від серцево-судинних захворювань збільшиться у світі 
з 17 млн в 2008 р. до 25 млн осіб у 2030 р., а число смертей від раку – 
з 7,6 млн до 13 млн осіб відповідно. Унаслідок таких тенденцій за-
гальна смертність від неінфекційних захворювань, за прогнозами, 
досягне до 2030 р. 55 млн чоловік [6]. До побічних чинників неухиль-
ного зростання середніх витрат на медичні послуги відносять агресив-
ний маркетинг фармацевтичних компаній; асиметрію інформації для 
пацієнтів, які не мають медичної освіти, і можливість призначення 
додаткових, зайвих процедур. Усі ці явища спричиняють тривалі дис-
кусії у науковому середовищі про координацію макроекономічної по-
літики і спонукають розвинені країни вже багато років до стратегії 
стримування непродуктивних витрат на охорону здоров’я.

Ця політика вже дає свій результат, про що свідчать дані наступно-
го графіка (рис. 5.2) [12]. 

Рис. 5.2. Середньорічні темпи зростання державних та загальних витрат 
на охорону здоров’я у країнах ОЕСР, 2000–2011 рр.
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Так, ми бачимо, що починаючи з 2003 р. по 2008 р. простежується 
загальний тренд на уповільнення середньорічних темпів зростання за-
гальних витрат на охорону здоров’я в країнах ОЕСР – з 5,7 % до 4,2 %. 
У 2010–2011 рр. вони «обвалюються» до 0,5–0,6 %, при цьому темпи 
зростання державних витрат прямують до нуля, бо фінансово-еконо-
мічна криза додала навантаження на бюджетні ресурси. Деякі країни – 
члени ЄС у кризові 2009–2011 рр. узагалі скоротили свої держбюдже-
ти, а темпи зростання видатків на охорону здоров’я на душу населення 
були негативні в Ірландії (–7,9 %), Ісландії (–7,1 %), Греції (–6,7 %), 
Литві (–5,0 %), Чехії (–4,4 %), Словенії (–2,0 %) і навіть Великій Бри-
танії (–0,5 %) [11]. Проте, незважаючи на кризу, Європейська комісія 
продовжує розглядати стримування непродуктивних витрат на охоро-
ну здоров’я як стратегічне завдання з метою зміцнення стабільності 
і сталого розвитку національних систем охорони здоров’я [2, с. 27]. 

Для України ризики збільшення непродуктивних витрат на охоро-
ну здоров’я є викликом, тому що наші суспільні ресурси охорони 
здоров’я вкрай обмежені. ВООЗ рекомендує урядам спрямовувати на 
галузь 6–8 % ВВП для нормального відтворення життєдіяльності лю-
дей (критична межа – 3 %). В Україні цей показник останні роки варі-
ювався на рівні 3,5–3,8 %. Для порівняння, за даними ОЕСР 2012 р.: 
у США – 17,6; Канаді – 11,2; країнах Західної Європи – від 9,5 до 12, 
нових країнах ЄС (постсоціалістичних) – від 6,3 до 9 %, у країнах OECР 
загалом – 9,3 % [13]. Щодо абсолютного фінансування охорони здоров’я 
та соціальної допомоги – в Україні воно послідовно зростає (у 2012 р., 
за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, на 24,9 % 
порівняно з 2011 р.) [14]. Однак це зростання відстає від потреб охо-
рони здоров’я, розтринькується тіньовими схемами та припадає на 
галузь, яка є вельми затратною: існує перекіс у співвідношенні між 
первинним (дільничних терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів), вто-
ринним (стаціонари) і високо спеціалізованим сегментом медицини на 
користь стаціонарів. Крім того, рівень необґрунтованої госпіталізації 
населення сягає надзвичайної величини – майже 70 % від загальної 
госпіталізації. 

У недавньому минулому подібна картина характеризувала охорону 
здоров’я провідних країн. Структурно-технологічна перебудова галу-
зі – це ще одна загальносвітова тенденція. Більш того, у документі, 
прийнятому Європейською комісією 20.02.2013 р., пропонуються не 
тільки подальше зниження витрат і зростання економічної ефектив-



221

Розділ 5. Охорона здоров’я і відтворення інтелектуального капіталу

ності надання медичних послуг, але й зменшення лікарняно-центрич-
ної медицини; підвищення якості первинної допомоги; підтримання 
високої кваліфікації медичного персоналу, статистичний моніторинг 
результатів реформ [2, с. 27]. Сегмент лікувальних закладів є найбільш 
витратним через експлуатацію обладнання високої вартості та найви-
щу асиметрію інформації про якість послуг вузькопрофільних спеціа-
лістів, яка штучно підсилює витрати. Розвинена первинна медицина, 
навпаки, сприяє профілактиці захворювань, скорочує витрати і лікує 
не окремі органи, а людину загалом. Тому в провідних країнах світу, 
особливо європейських, здійснюється політика скорочення лікарень 
та впровадження інтенсивних медичних технологій, підтримки лікарів 
загальної практики. Там вони є водночас і медичними, і економічними 
суб’єктами, мають певні права власності, самостійно приймають еко-
номічні рішення щодо розподілу фонду грошових коштів, які отриму-
ють від місцевих органів влади. Вони розраховуються за спеціалізова-
ні медичні послуги, тому змушені діяти раціонально, зіставляючи 
витрати і результати. Для лікарів загальної практики характерний 
конкурентний розвиток, тому що пацієнти мають право їх вибору. На-
приклад, у Швеції існує такий вибір у разі звернення до лікаря первин-
ної ланки в межах регіону. 

Певне скорочення лікарняного сегмента в структурі охорони 
здоров’я України спостерігалося всі роки незалежності. Про це свід-
чить табл. 5.2. 

Таблиця 5.2
Заклади охорони здоров’я в Україні [3]

Рік

Показники

Кількість 
лікарняних 
закладів, 

тис.

Кількість лі-
карняних
ліжок на 

10 000 насе-
лення

Кількість 
лікарських 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладів, тис.

Кількість відвіду-
вань амбулаторно-
поліклінічних за-
кладів за зміну 

на 10 000 населення
1990 3,9 135,5 6,9 173,1
1992 3,9 132,6 7,1 180,5
1994 3,9 129,3 7,2 186,4
1996 3,7 114,6 7,1 189,7
1998 3,3 97,0 7,2 193,7
2000 3,3 95,0 7,4 198,4
2002 3,1 97,3 7,4 205,0
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Рік

Показники

Кількість 
лікарняних 
закладів, 

тис.

Кількість лі-
карняних
ліжок на 

10 000 насе-
лення

Кількість 
лікарських 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладів, тис.

Кількість відвіду-
вань амбулаторно-
поліклінічних за-
кладів за зміну 

на 10 000 населення
2004 2,9 95,7 7,7 209,6
2006 2,9 95,6 7,9 214,8
2008 2,9 95,1 8,8 214,8
2010 2,8 94,0 9,0 217,7
2011 2,5 90,6 8,2 219,8
2012 2,4 89,1 8,3 –

Наведені дані свідчать, що кількість лікарняних закладів скороти-
лася з 1990 по 2012 р. на 38,5 % у той час, коли кількість амбулаторно-
поліклінічних закладів збільшилася майже на 20,3 %. Кількість лікар-
няних ліжок на 10 000 населення скоротилася з 1990 по 2011 р. на 
33,1 %, а кількість відвідувань амбулаторно-поліклінічних закладів на 
10 000 населення збільшилася майже на 27 %. Тобто певна структурна 
перебудова відбувається досить тривалий час. Але вона є скоріше на-
слідком трансформаційної кризи і не супроводжується збільшенням 
обсягів й ефективності первинної медицини. В останні роки намір про 
структурну перебудову апробували у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та м. Києві. Водночас передбачалось упроваджен-
ня стандартів якості надання медичних послуг та системи стимулів для 
медичних працівників, створення зв’язку між фінансовими потоками 
й якістю наданих послуг (у світі загалом ця формула називається «гро-
ші йдуть за пацієнтом»). Проте перетворення здійснювались дуже 
суперечливо. Головні недоліки – копіювання європейської практики 
без урахувань вітчизняних особливостей (велика відстань між місцем 
розташування сімейних лікарів, з одного боку, та лікарнями й лабора-
торіями клінічних аналізів, з другого боку; невиправдане закриття лі-
карень у дуже віддалених районах, погані дороги для «швидкої допо-
моги» або їх відсутність, тіньова економіка); мінімальний вплив на хід 
реформ медиків і пацієнтів, максимальний – бюрократії. Катастрофіч-
но не вистачає сучасних менеджерів та сімейних лікарів, вони лікують 
лише частину городян. Середній вік співробітників центрів первинної 

Закінчення табл. 5.2
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медико-санітарної допомоги – понад 45 років, третина з них – пенсіо-
нери. Дійсну реструктуризацію охорони здоров’я гальмують недоско-
налість законодавства, незацікавленість у її ефективності учасників 
тіньової економіки, гальмування перетворень у витратній відомчій 
медицині, яка посідає значне місце в охороні здоров’я, недостатнє 
фінансування галузі. 

Наступним трендом постіндустріального світу є децентралізація 
фінансування охорони здоров’я. Коли держава об’єднує процеси при-
власнення, володіння, розпоряджання й використання медичних ре-
сурсів, вона виступає як монополіст і демобілізує регіони та лікарні, 
нівелює стимули до інновацій, передбачає громіздку інфраструктуру 
та мережу контролюючих організацій, працівники яких в умовах не-
досконалого законодавства і слабкого суспільного контролю схильні 
до зловживань. Держава-монополіст із запізненням отримує інформа-
цію з лікувальних закладів про стан медицини, і вона часто буває не-
повною. Тому формується неефективна політика в охороні здоров’я. 
Децентралізація в багатьох країнах передбачає, що регіональні органи 
отримують грошові фонди з центральних бюджетів з урахуванням по-
душного нормативу, а потім самостійно розпоряджаються ними. Іноді 
вони отримують додаткові ресурси за рахунок регіонального оподат-
кування та платних медичних послуг. У Канаді на макрорівні прийма-
ється тільки загальна стратегія розвитку, а кожна провінція проводить 
самостійну політику, виходячи з регіональної структури захворюва-
ності. У Польщі регіональна влада, між іншим, є відповідальною за 
залучення інвестицій та за борги лікувальним закладам.

Делегування питань фінансування охорони здоров’я локальній лан-
ці за інших рівних умов наближує бюджетні кошти до хворих, сприяє 
чуйнішій реакції на їх потреби. Витрати на охорону здоров’я та освіту 
зазвичай є домінуючими у місцевих бюджетах, тому взаємозв’язок між 
сумою місцевих податків і тією частиною, яка спрямовується на медич-
ні потреби, є більш очевидною та прозорою. Цим місцеве оподаткуван-
ня наближається до адресних платежів на медичне страхування. Децен-
тралізація фінансування охорони здоров’я є також умовою формування 
контрактних відносин між територіальними органами та медичними 
закладами, сприяє розвитку державно-приватного партнерства у галузі, 
стимулює інновації менеджменту в охороні здоров’я. 

Децентралізація спостерігається і в Україні, проте досі існували 
такі вади: нерівномірний розподіл доходів держбюджету в розрізі 
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регіонів на національні програми охорони здоров’я; недофінансування 
місцевими бюджетами лікувальних закладів; регіональна диференці-
ація розміру оплати праці медичного персоналу; невідповідність ско-
рочення медичних кадрів демографічної ситуації у регіоні. Місцеві 
бюджети в значній мірі залежали від міжбюджетних трансфертів (без-
оплатної і незворотної передачі коштів з одного бюджету до іншого). 
Обсяг видатків на охорону здоров’я територіальних бюджетів визна-
чався на основі формули, яка затверджується Кабінетом Міністрів 
України. Вона зорієнтована на кількість мешканців регіону і не врахо-
вувала статевовікову структуру населення та особливості стану його 
здоров’я. Регіональна політика у галузі охорони здоров’я потребує 
кардинальних змін. Її слабкість є наслідком надто централізованої 
патерналістської системи охорони здоров’я М. Семашка у СРСР і цен-
тралізації тіньових фінансових потоків останніми роками. 

Децентралізація сприяє розвитку контрактних відносин в охороні 
здоров’я. Це – ще один сталий тренд сучасного світу. Як свідчить до-
свід розвинених країн, договірна економіка демонструє розвинену 
стадію ринкової системи, яка виросла з вільного ринку завдяки реакції 
на стрімке зростання його ризиків та невизначеності. Тому контрактні 
відносини медичних закладів (продавців медичних послуг) з їх по-
купцями, замовниками (територіальними органами влади) є органіч-
ною складовою сучасного ринку. Якщо продавець конкуруватиме 
з іншими продавцями медичних послуг за отримання контракту, він 
зменшить зайві витрати на їх надання. Тобто разом із метою результа-
тивності лікування узагальнюючим показником господарювання ста-
ють економічна ефективність і конкурентоспроможність лікувального 
закладу. Роль цих показників дедалі зростає внаслідок глобалізації 
світової економіки та євроінтеграції.

Наступний тренд у світовій медицині – це зростання інновацій 
у медицину. На старті вони дійсно потребують значних інвестицій на 
медичне обслуговування, проте у тривалому періоді сприяють знижен-
ню середніх витрат. Його основою є інтеграційний ресурс – викорис-
тання спільного потенціалу різних медичних суб’єктів нових техноло-
гій шляхом кооперації, уникаючи дублювання й об’єднуючи досвід. 
Це дає позитивний ефект масштабу від економії ресурсів. Випере-
джаючими темпами зростає Е-медицина. 

Збільшення державних витрат на медицину приводить до її соціа-
лізації, зокрема, за рахунок фінансування зменшення нерівності до-
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ступу до лікування. Науковці дослідили, що менш освічені громадяни 
ЄС та ще й з меншим рівнем особистих доходів умирають раніше. За 
даними європейських авторів, показники рівня інвалідності та обме-
ження у повсякденній діяльності вдвічі вищі у квінтилі найменш за-
безпечених громадян (етнічних меншин та мігрантів), ніж у квінтилі 
найзаможніших [4, с. 28], через неякісну їжу, незадовільні умови 
праці і мешкання, високий рівень ризикової поведінки щодо здоров’я. 
Фінансово-економічні кризи посилюють цю нерівність, яка відображає 
втрату не тільки людського потенціалу, але й економічного потенціалу 
країн ЄС у обсязі, за різними оцінками, від 1,5 % до 9,5 % від ВВП [2, 
с. 28]. Виникають питання щодо європейської політики співплатежів 
за медичні послуги, яка проводиться заради стримування непродук-
тивних витрат на охорону здоров’я: чи не скорочують ці співплатежі 
доступ до медицини незаможних і літніх людей та чи не поглиблюють 
їхні економічні негаразди. З другого боку, дані про результати соціаль-
ної підтримки незаможних верств населення підкреслюють, що охо-
рона здоров’я, у свою чергу, відіграє велику роль у скороченні частки 
груп ризику з причини бідності. Соціалізація охорони здоров’я у кра-
їнах ЄС йде у ногу з покращенням ринку праці медичних працівників. 
За період 2000–2010 рр. у секторах охорони здоров’я і соціальної до-
помоги було створено 3,2 млн нових посад, а за прогнозом до 2020 р. 
очікується збільшення ще на 1,4 млн, або з 0,8 до 10 % від загальної 
кількості трудових ресурсів на макрорівні [15, с. 28]. Цей вектор під-
силює старіння медичного персоналу. Проте існують деякі супереч-
ності – збільшення нових вакансій в охороні здоров’я ускладнює про-
ведення політики стримування витрат на неї. 

Ще один тренд пов’язаний із гармонійним зв’язком охорони 
здоров’я з іншими чинниками, які впливають на здоров’я громадян. 
На європейському просторі поширюється міжсекторальне управління 
поліпшенням здоров’я громадян. Воно охоплює охорону довкілля, 
контроль за відходами виробництва і землекористування, захист прав 
споживачів, стан житлового господарства, транспорту і доріг, умови 
праці, готовність урядів до пандемій та надзвичайних ситуацій, спосіб 
життя людей. Держави використовують багатий арсенал засобів за-
ради громадського здоров’я, а саме – інформаційну, профілактичну 
і податкову політику, маркування і брендинг, нові стандарти щодо про-
довольства, фінансові стимули для споживачів, пацієнтів і провайдерів. 
Такий підхід забезпечує кращі результати для незахищених верств 
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населення за рахунок корекції їхньої поведінки щодо власного здоров’я, 
гарантування їм необхідного рівня доходів, умов життя і праці. Якість 
медичної допомоги, запобігання хронічним захворюванням і скоро-
чення нерівності доступу до охорони здоров’я – ці три чинники разом 
гарантуватимуть процвітання і соціальне інтегрування суспільства 
європейських країн. 

Усе зазначене вище, безумовно, слід взяти на озброєння фахівцям 
української охорони здоров’я з урахуванням національних особливос-
тей розвитку країни. 

5.3. Необхідність та суперечності 
страхової медицини: 
можливості для України

Світова практика характеризується значним розмаїттям форм і на-
прямів потоків грошових коштів від пацієнта до лікаря, ступеня учас-
ті в їх розподілі держави та суспільних інститутів, тобто варіантів 
фінансування охорони здоров’я. Відмінною рисою розвитку охорони 
здоров’я в Україні є відсутність системи соціального обов’язкового 
медичного страхування (ОМС). Вона досить ефективна у Німеччині, 
Австрії, Бельгії, Нідерландах, Франції, Люксембурзі, Канаді (рівень 
фінансування охорони здоров’я досягає тут 10–13 % ВВП), розвива-
ється також у нових країнах ЄС, деяких країнах Латинської Америки 
та Росії. Оскільки в Україні рівень державного фінансування охорони 
здоров’я коливається на рівні 3,3–3,6 % ВВП, напрошується перший 
висновок: необхідне страхування, яке масштабно використовує адрес-
ні податки та додаткові платежі на галузь. За роки незалежності за-
конопроекти щодо впровадження ОМС вносилися у Верховну Раду 
України вісім разів. Два останніх – це такі: «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне медичне страхування» від 21.03.2013 р. № 2597, 
«Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» від 
05.04.2013 р. № 2597-1 (другий законопроект було запропоновано для 
обговорення на офіційному сайті МОЗ у 2013 р.). 

Проте глибший і реалістичний аналіз ринку державних медичних 
послуг в Україні, шляхів його вдосконалення дозволяє побачити не 
тільки вигоди, позитивні ефекти, але й певні альтернативні витрати 
можливого нововведення. Спочатку про вигоди. Соціальне ОМС вза-
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галі виконує функцію перерозподілу суспільних ресурсів. Відрахуван-
ня на медичне страхування на законодавчій основі включаються до 
сукупного Національного фонду страхування з територіальними під-
розділами, а потім розподіляються відповідно до медичних потреб. 
Німецька система відрізняється наявністю не одного, а різних медич-
них фондів державного обов’язкового страхування. Повна сума сус-
пільних ресурсів, потрібних для надання державних медичних послуг, 
складається з бюджетних коштів та ресурсів страхового фонду.

Тобто переваги ОМС полягають у зниженні соціальних ризиків, 
посиленні захищеності громадян, виключаються випадки відмови їм 
у медичній допомозі. Відбувається перерозподіл коштів різних стра-
хувальників на користь захворілих, часто неплатоспроможних людей. 
Існує, наприклад, суперечність між тим періодом життя, коли люди 
здатні оплатити медичні послуги (середина життя), і віком, коли їм 
конче потрібне лікування (на початку та наприкінці життя). Тобто ви-
конується принцип солідарності: багатий сплачує за бідного, здоро-
вий – за хворого, молодий – за похилого. 

Крім того, страхові фонди контролюють стандарти якості діагнос-
тики та лікування, що послаблює інформаційну асиметрію, властиву 
ринку медичних послуг, і стимулюють ефективну працю медичних 
робітників. Зарубіжний досвід свідчить, що самі споживачі також мо-
жуть підключатися до оцінки якості лікування за допомогою вибору 
лікарів. Водночас скорочуються фінансові ризики непередбачених 
витрат на лікування для індивідуумів і втрати частини валового до-
ходу за період хвороби робітників роботодавцями. 

Це дуже важливо для України, де чверть населення знаходяться за 
межею бідності, а децильний коефіцієнт, за непрямими розрахунками, 
становить майже 30:1. Без страхування, а також в умовах поширення 
тіньових платежів медичним працівникам нерівність громадян щодо 
розподілу доходів трансформується в дедалі більшу нерівність в опла-
ті лікування. Фінансування медичних послуг у цьому випадку навіть 
не пропорційне, а регресивне, на шкоду незаможним громадянам, тому 
що зі зростанням доходів громадян частка в них витрат в охорону 
здоров’я зменшується. Більше того, нерівність у оплаті медичних по-
слуг різними верствами населення доповнюється нерівністю в їх 
отриманні, кінцевому споживанні, бо незаможні верстви населення 
(насамперед діти, літні люди, психічно хворі) потребують більше лі-
кувально-діагностичних послуг у порівнянні зі звичайними товарами. 
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Вони не в змозі об’єктивно оцінити свої потреби в лікуванні й вима-
гати їх задоволення від фахівців. 

У питанні соціальної захищеності майбутніх пацієнтів ОМС значно 
переважає не тільки над приватним ринком, але й над добровільним 
медичним страхуванням (ДМС), з яким пов’язані процеси несприят-
ливого для застрахованих відбору ризиків, через які від страхування 
відсікаються бідні й літні люди. Комерційні компанії намагаються 
різними шляхами уникнути страховки такого контингенту. Залучаючи 
людей із невисокою ймовірністю захворювання, страховики «знімають 
вершки». Несприятливу селекцію клієнтів краще за все згладжує ОМС: 
страхування відбувається на законодавчій основі. Держава, яка відо-
бражає національні інтереси, теж зацікавлена у розвитку соціального 
ОМС із точки зору якісного відтворення людського капіталу, насиче-
ності інтелектуальної праці та активної соціально-економічної само-
реалізації індивіда. 

Проте соціальне ОМС має свої слабкі сторони. У багатьох країнах 
Східної Європи, Прибалтики, Російській Федерації, Республіці Молдо-
ва система ОМС є єдиним національним фондом із розгалуженою ме-
режею регіональних фондів страхування, які йому підпорядковані. 
В Естонії єдина страхова національна топ-структура – це Лікарняна каса, 
що здійснює ОМС [16]. При цьому Міністерство соціальної політики, 
яке регулює також розвиток охорони здоров’я, лише здійснює підготов-
ку нових проектів для затвердження їх у парламенті, а так званий Де-
партамент здоров’я надає дозволи на діяльність та контроль за діяльніс-
тю лікарень. Проте практика свідчить, що в міру укрупнення єдиного 
Національного фонду посилюється бюрократизм, асиметрія інформації 
між верхніми та низовими ланками ієрархії, витрати непередбачуваної 
поведінки менеджерів та робітників нижчої ланки, оскільки їх важче 
контролювати. В умовах України з’являються загрози тиску місцевої 
влади на діяльність регіональних фондів, їх підпорядкування своїм ін-
тересам. Крім того, система соціального ОМС є не чим іншим, як моно-
псонією, яка схильна до заниження тарифів на медичні послуги у по-
рівнянні з рівноважними цінами на ринку, часто – за рахунок якості та 
своєчасності надання. Фіксовані ціни мають також схильність до тіньо-
вих продажів та черг, які небезпечні принаймні для онкологічних хворих. 
В Україні, де діяльність антимонопольного комітету України далека від 
ефективної, а очолює його, як правило, представник влади, вони загро-
жують недофінансуванням охорони здоров’я.
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Неефективна структура охорони здоров’я України, в якій переважає 
стаціонарний сектор, посилює ризики ОМС. Реформи поки що не ви-
кликають довіри у населення. Досі вони переслідували лише фінансо-
ві, а не соціальні цілі і погіршували регіональну доступність медичної 
допомоги. До того ж ми живемо в суспільстві тотальної недовіри. Не 
розроблені стандарти медичних послуг, єдиний перелік цін і тарифів, 
не прописані чітко відповідальність лікарів, права медичних праців-
ників та пацієнтів тощо. Приклад Пенсійного фонду, його хронічного 
недофінансування свідчить про ризики прозорого руху адресних (ці-
льових) податків, призначених спеціально для медицини. Навіть під-
вищення пенсійного віку жінок не сприяло його наповненню. Безпе-
рервні перерозподіл та монополізація власності й олігархізація влади, 
приховування доходів в офшорах, несплата страхових платежів – усе 
це вкупі з економічною безгосподарністю не дає приводу сумніватися 
у банальному витоку грошей із будь-якого фонду. Якщо не будуть про-
ведені ефективні реформи з демонополізації економіки, доля Пенсій-
ного фонду очікує і створений Національний фонд медичного страху-
вання. 

Дуже важливим є і такий момент. Додаткові страхові платежі з фон-
ду заробітної плати підприємств з огляду на інші країни є немалими. 
Наприклад, у Німеччині вони встановлюються в обсязі майже 12–16 % 
доходів [17, с. 171]. Для значної частини нашого бізнесу вони не під-
йомні. У 2013 р. Україна, відповідно до даних Світового банку, посі-
дала перше місце у світі за кількістю податків (135), які сплачували 
у тій чи іншій мірі підприємці. Подальше посилення податкового пре-
су спричиняє зростання «сірого» ринку, відштовхує інвесторів. Сьо-
годні стає питання про суттєве їх скорочення, що разом із тим не ко-
релює з організацією нових адресних платежів. Необхідний час для 
реформи оподаткування, який, крім іншого, треба використати для 
роботи науковців і практиків над узагальненням оптимальної для 
України моделі ОМС.

Неформальна економіка взагалі погано впливає на впровадження 
страхової медицини. В економіці «тіньових схем» важко припустити 
інший спосіб розрахунку медичних закладів із страховими структура-
ми, ніж відшкодування цим структурам частини вартості медичних 
послуг за надання необґрунтованої переваги певному закладу. Це 
апріорі призведе до неоптимального використання ресурсів соціаль-
ного ОМС. І навряд чи скоротить кількість неформальних платежів від 
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пацієнтів лікарям, від лікарів лабораторним діагностам, продавцям 
аптек, вищестоящому начальству. Інститут «відкотів», що сформував-
ся за попередні роки залежності судів спочатку за межами охорони 
здоров’я, а потім саме тут, пошириться за умови відсутності справжніх 
реформ на нові економічні відносини і неминуче охопить відносини 
між регіональними фондами страхування та Національним фондом. 
Фармацевтичні фірми будуть лобіювати просування своїх медикамен-
тів. Це призведе до використання не найефективніших препаратів, 
а тих, за які регіональний фонд зможе краще стимулювати лікарів 
і чиновників. Урешті-решт ми можемо отримати інституційну та фі-
нансову пастку, коли обраний варіант страхового фінансування більш 
затратний, ніж попередній і діє попри світову тенденцію стримування 
непродуктивних витрат на охорону здоров’я. Аналізуючи ОМС в Росії, 
яке функціонує з 1994 р., російський науковець Т. В. Чубарова резюмує: 
«Обов’язкове медичне страхування (ОМС) обходиться дорожче, ніж 
бюджетна охорона здоров’я, при цьому результати аж ніяк не кращі» 
[18, с. 703].

Насправді нагальним завданням є скорочення тіньової економіки 
взагалі та охорони здоров’я зокрема, поєднання економічних інтересів 
суспільства, лікарів, медичних закладів та держави у впровадженні 
ОМС. Проте сьогоднішній лікар у ньому не зацікавлений, бо отримає 
посередника і контролера неформальних платежів від пацієнтів. Його 
офіційна заробітна плата дуже мала. Відповідно до даних Державної 
служби статистики України, якщо середня зарплата штатних праців-
ників за травень 2014 р. дорівнювала в промисловості 3 965 грн, у ді-
яльності транспорту та складського господарства – 3 660 грн, держав-
ному управлінні, обороні, соціальному страхуванні – 3 716 грн; у сфе-
рі фінансової діяльності – 7 222 грн, то в охороні здоров’я та наданні 
соціальної допомоги – лише 2 446 грн [3]. Становленню ОМС проти-
діють також інші суб’єкти тіньової медицини. Без подолання тіньової 
економіки консервується ситуація, за якої альтернативні витрати від 
страхування перевищують вигоди і результати.

Отже, упровадження ОМС є виправданим, коли його переваги 
перебільшують витрати. Крім того, воно потребує формування опти-
мальної моделі та використання досвіду найбільш успішних країн. 
Суттєвою прогалиною запропонованих в Україні законопроектів є від-
сутність у системі страхування лікарняних кас (медичних фондів). Між 
тим в Україні цей інститут розвивається послідовно і дає результат. 
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Станом на 01.01.2011 р. у нас уже функціонувало 217 лікарняних кас 
[19]. Вони стають прообразом майбутньої системи ОМС, де держава 
не є абсолютним монополістом. Ці каси виконують важливу функцію – 
використання недержавних ресурсів для медицини і збільшення її 
фінансування. Більшість із них на регіональному рівні розвиваються 
завдяки ініціативі місцевої влади. Про це свідчить досвід Житомир-
ської, Полтавської, Харківської, Луганської областей, Києва, Ужгорода 
та ін. Більше того, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 
працівників лікарняних кас України» здійснює співробітництво з Фе-
деральним об’єднанням місцевих лікарняних кас Німеччини. Німець-
ку систему Бісмарка взято за основу (з національними відмінностями) 
в Австрії, Франції, країнах Бенілюксу, Латинської Америки, постсоці-
алістичних країнах – членах ЄС. У Німеччині соціальне страхування 
історично виросло з незалежних медичних фондів, які первісно орга-
нізовували без будь-якої підтримки держави. 

Відповідно до тлумачення сучасного економічного словника 
Б. А. Райзберга, лікарняні каси – це «установи соціального страхуван-
ня, які виплачують застрахованим особам допомогу у випадку хворо-
би або оплачують медичне обслуговування при загальному захворю-
ванні і пологах» [20]. Узагальнення положень «Асоціації працівників 
лікарняних кас України» показує, що лікарняні каси (медичні фонди) – 
це членські благодійні добровільні, недержавні, некомерційні органі-
зації або громадські об’єднання, побудовані на принципі солідарності 
та страховій технології [21]. Завдяки ним держава до певної міри може 
зняти із себе «тягар» організації охорони здоров’я і перекласти «на їх 
плечі» у додаток до інших страхових структур, органів місцевого само-
врядування тощо. Ураховуючи, що децентралізація охорони здоров’я 
є загальносвітовою тенденцією, цей процес сприяє прогресивним 
змінам. Використання суспільних ресурсів стає більш адресним і ра-
ціональним. Зменшується інформаційна асиметрія про якість діаг-
ностики та лікування, необхідність тих чи інших ліків, скорочуються 
зловживання. У деяких регіонах лікарняні каси стимулюють ефектив-
ність праці лікарів. Урешті, вони сприяють природному розвитку ін-
ституту сімейних лікарів та безболісній перебудові структури охорони 
здоров’я. Отже, функція соціального захисту та додаткового фінансу-
вання охорони здоров’я виконується краще. 

У Федеративній Республіці Німеччині діють лікувальні каси різно-
го типу: регіональні і федеративні, професійні і територіальні. Біль-
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шість німців, які отримують зарплату, застраховані в територіальних 
(районних) касах, які обирають вільно. Але на великих підприємствах 
із чисельністю понад 450 чол. створюються власні каси. Працівник 
може також забезпечити страховкою свою сім’ю. Щомісяця роботода-
вець додає свої внески до страхових платежів працівників, і загальна 
сума спрямовується до страхувальника подібно руху інших соціальних 
платежів (з пенсійного страхування, з безробіття тощо). Особи, зайня-
ті у сільському господарстві, можуть мати лікарняні каси при своїх 
професійних об’єднаннях. Окремо лікарняні каси організовані для 
службовців, торгових представників, техніків тощо. Юридично при-
належність застрахованих до деяких видів кас визначається законами 
і статусами кас. В інших країнах, наприклад Естонії, страхування теж 
найчастіше здійснюється через роботодавця, який ставить працівників 
на облік, або може здійснюватися самостійно.

Але останній законопроект в Україні (втім як і попередні законо-
проекти) не передбачає наявність лікарняних кас як елементу ОМС. 
Порушення цієї системи, згідно з принципом системності, тягне за 
собою зміну властивостей усієї системи. 

5.4. Шляхи вдосконалення охорони 
здоров’я в Україні

Концепція нової системи охорони здоров’я в Україні має бути ор-
ганічною складовою масштабних реформ із децентралізації і роздер-
жавлення національної економіки. По-перше, децентралізація означає 
посилення ролі регіонів у регулюванні медичної галузі за умови збе-
реження загального національного ринку. Територіальні громади, об-
ласті, міста і райони матимуть найширший обсяг повноважень і гро-
шових ресурсів, необхідних для соціального розвитку регіонів. У пер-
шу чергу це зачіпатиме охорону здоров’я, яка здебільшого фінансуєть-
ся за рахунок місцевих бюджетів. Почасти ці нововведення можна 
назвати «бюджетною федералізацією», оскільки у територіальних 
органів буде більше можливості розпоряджатися коштами, зібраними 
у вигляді податків на територіях. 

На другому аспекті роздержавлення в охороні здоров’я зупинимо-
ся більш докладно. Воно означає передачу низки правомочностей 
власності і фінансової автономії від центра до самих лікувальних за-
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кладів. У централізованій ієрархічній системі держава об’єднує про-
цеси привласнення, володіння, розпоряджання й використання об’єктів 
власності, керує медичними закладами і фінансує їх. Ця монополіс-
тична сутність держави відповідає духу та змісту командно-адміністра-
тивної економіки. У ринковій економіці, як показала практика багатьох 
країн (особливо Великої Британії, Швеції, Фінляндії, Нової Зеландії, 
Італії, Туреччини), право розпоряджання та управління власністю 
і фінансовими потоками делегується самому виробникові медичних 
послуг, хоча право привласнення її об’єктів залишається за державою. 
Цей досвід використовує зараз Україна. У пілотних регіонах, де діяв 
експеримент із реформування охорони здоров’я, першу спробу отри-
мати статус юридичної особи мали дільничні лікарні, сільські лікарські 
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. 

У майбутньому всі державні медичні заклади мають стати провай-
дерами якісних реформ. Вони безпосередньо впливають на економіч-
ну ефективність та покращання здоров’я громадян. Саме на мікрорів-
ні відбувається поєднання приватних, колективних і державних інте-
ресів; закріплюється науковий та виробничий потенціал охорони 
здоров’я. Медичний заклад у ринковому середовищі є активною ме-
дичною та економічною одиницею водночас, відіграє значну роль 
у використанні власного та запозиченого капіталу, оптимальному 
розподілі ресурсів та регулюванні галуззю. Він має розробляти бізнес-
план розвитку, який дає можливість залучити банківські кредити та 
гроші інших інвесторів. Тоді йому стає вигідно проводити інноваційну 
діяльність, проводити сегментування зовнішнього середовища задля 
вивчення потреб і попиту населення у діагностиці і лікуванні. Це 
сприятиме оптимізації мережі медичних закладів та їх диференціації 
за інтенсивністю лікування і видами медичної допомоги.

Автономія медичного закладу сприяє вдосконаленню оплати праці 
медичних працівників, їх мотивації до якісної праці, дозволяє встанов-
лювати будь-які гнучкі форми оплати праці, які не суперечать нормам 
чинного законодавства, залежно від кількості та якості наданих послуг. 
У діючій дотепер ієрархії головний лікар позбавлений маневру і діє 
відповідно до ст. 23 п. 11 Бюджетного кодексу України, яка забороняє 
збільшувати бюджетні призначення на оплату праці працівників бю-
джетних установ за рахунок зменшення інших видатків без внесення 
змін до закону про Державний бюджет чи рішення про місцевий бю-
джет [22]. Персональний менеджмент є дуже обмеженим. Додамо та-
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кож, що чисельність медичного персоналу встановлюється залежно 
від кількості населення або ліжок у стаціонарі, відповідно до наказу 
МОЗ України № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів 
охорони здоров’я». Відтворюється екстенсивний тип розвитку охоро-
ни здоров’я, який є несумісним з інноваційною медициною. 

Європейський досвід демонструє, що методика фінансової авто-
номізації медичних закладів є різною – від реформування у рамках 
самої бюджетної системи до передачі частини активів державних лі-
карень до приватних структур або їх залучення до менеджменту. Про-
те великомасштабна приватизація об’єктів охорони здоров’я немож-
лива через вади приватної медицини – її недоступність для незаможних 
верств населення; асиметрію інформації щодо якості медичних послуг; 
нездатність приватного ринку забезпечити належне лікування інфек-
ційних хвороб тощо. Крім того, приватизації не підлягають лікарні, які 
монопольно надають послуги на певних територіях (наприклад, в об-
ласних центрах), з причини зростання цін. Більш доцільним в Україні 
є перетворення кожного звичайного бюджетного закладу на підпри-
ємство. Відповідно до п. 1 ст. 62 Господарського кодексу України, це 
поняття означає самостійний суб’єкт господарювання, створений для 
задоволення суспільних та особистих потреб [23]. Метою некомерцій-
ного підприємства є реалізація місії, прибуток може плануватися, але 
він іде виключно на розширення діяльності (наприклад, упровадження 
нових методів стаціонарного й амбулаторного лікування). За умови 
проведення судової реформи медичний заклад отримує також можли-
вість відстоювання своїх прав у суді.

Дотепер більшість бюджетних закладів охорони здоров’я України 
отримують затверджений бюджет і витрачають кошти, не відхиляючись 
від кодів економічної класифікації. Це призводить до їх неоптималь-
ного розподілу (наприклад, підтримки роботи малоефективних підроз-
ділів лікарні – малопотужних пологових, гінекологічних та хірургічних 
відділень, клінічних лабораторій тощо). Сучасні бюджетні медичні 
установи, навіть найпотужніші, фактично безправні щодо легального 
процесу купівлі-продажу медичних послуг, концентрації й централі-
зації медичних ресурсів різних закладів (наприклад, сумісного вико-
ристання обладнання). Крім того, ієрархія завжди зорієнтована на лі-
нійне адміністрування і не допускає зайвої ініціативи знизу, раціональ-
ного використання власних резервів на розсуд медичних установ. На 
відміну від цього підприємство, відповідно до п. 3 ст. 64 Господарсько-
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го кодексу України, «самостійно визначає свою організаційну струк-
туру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис» [23]. 
Керівник підприємства має бути менеджером не тільки за природними 
здібностями, але й за кваліфікацією. Його обов’язковими функціями 
стають планування (стратегічне, тактичне, поточне) та організування. 
Менеджер мусить розвивати не тільки вертикальні, а й горизонтальні 
економічні зв’язки з інфраструктурою, іншими закладами первинної 
ланки охорони здоров’я, сімейними лікарями. Поєднання управлін-
ського капіталу із сукупністю інших ресурсів сприятиме синергетич-
ному зростанню економічного потенціалу медичної галузі. 

Роздержавлення означає також упровадження нових відносин між 
надавачами медичних послуг та місцевими органами управління. Ме-
дичний заклад у децентралізованій охороні здоров’я продовжує бути 
об’єктом державної уваги, але між ними формується нова якість від-
носин, за контрактом, де прописана відповідальність обох сторін. 
Частково це вже відбувається в Україні, а почалося 10 років тому 
з м. Комсомольська Полтавської області. Джерелом фінансування дер-
жавного закладу стає місцевий бюджет. Сьогодні його видатки мають 
строго цільове призначення і змінюються тільки за рішенням сесії 
місцевої ради. Вони не зорієнтовані на методи планування та оплату 
медичної допомоги, орієнтовану на результат. У нових умовах надавач 
медичних послуг самостійно проводить бюджетування, тобто планує 
і розробляє власний фінансовий план, який охоплює джерела надхо-
дження і статті видатків. Бюджет закладу легко змінюється на випадок 
форс-мажорних обставин (наприклад, при подорожчанні пального). 
Дуже прогресивним засобом є створення партнерств між державою та 
приватним бізнесом, воно означає передачу останньому частки еконо-
мічних, управлінських та організаційних функцій, сама власність за-
лишається в руках держави, яка діє як активний контролюючий суб’єкт. 
Медичний бізнес має деякі переваги: він забезпечує конкурентні пере-
ваги над тіньовою медициною в державному секторі, активізує інно-
ваційну діяльність, скорочує структурне безробіття лікарів.

Система нових відносин між лікарнями та місцевими органами 
влади дозволяє впровадити нові методи управління якістю медичної 
допомоги. Більше того, інноваційна медицина передбачає формування 
системи електронної охорони здоров’я та об’єднання інформаційних 
ресурсів галузі. Єдине інформаційне поле дозволяє об’єднати ефек-
тивну медичну та фармацевтичну політику. 
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Децентралізація власності, фінансів та управління охороною 
здоров’я, а також її структурно-технологічна перебудова є тими за-
вданнями, після вирішення яких можна ставити питання про впрова-
дження соціального ОМС, що передбачає створення загальнодержав-
ного пулу коштів для охорони здоров’я. Така послідовність зменшує 
трансакційні витрати. Одночасно необхідні стимулювання добровіль-
ного медичного страхування і розробка механізмів співплатежів гро-
мадян за надані послуги, що стримує непродуктивні витрати.

Одним із шляхів покращення охорони здоров’я є розвиток грома-
дянського регулювання національної економіки або діяльності неуря-
дового некомерційного сектору, спрямованого на задоволення потреб 
суспільства. Суб’єктами громадянського регулювання в охороні 
здоров’я є громадські організації, медичні асоціації або союзи, фонди, 
волонтерські організації, спілки споживачів, профспілки, релігійні 
організації, територіальні громади. В Україні у 2013 р. їх було 87 240, 
про результати своєї діяльності за 2013 р. органам державної статис-
тики прозвітували 23 365 керівних органів громадських організацій 
[3]. Їх некомерційна діяльність означає, що вони працюють заради не 
прибутку, а певної місії, яка зазвичай має гуманітарний характер. Про 
це свідчить структура використання коштів громадськими організаці-
ями, зокрема, в Україні. У 2013 р. найбільшу питому вагу в загальному 
обсязі видатків займали: оплата праці – 27,1 %, або 880,9 млн грн, ви-
трати на благодійну діяльність – 20,1 %, або 653,9 млн грн, та оплата 
послуг – 18,3 %, або 593,3 млн грн [3].

Неурядові некомерційні організації допомагають заповнювати не-
прибуткові ніші ринку, посилюють переваги і підправляють недоско-
налості держави, особливо на територіальному рівні. Вони активізують 
людські ресурси, творчий і інтелектуальний капітал, покращують 
проблему зайнятості на макрорівні. В Україні загальна кількість членів 
на обліку громадських організацій нараховує 35,5 млн осіб [3]. За кор-
доном громадські організації лобіюють суспільний розподіл ресурсів 
на користь медицини, забезпечують вплив громадян на розвиток охо-
рони здоров’я, особливо на регіональному рівні, зміцнюють оборотний 
зв’язок хворих людей із державою. Некомерційні недержавні органі-
зації в змозі проводити пропаганду суспільно значущих видів медичної 
діяльності і контролювати дотримання чиновниками вимог законів. 
Громадянські організації виявляють солідарність та підтримують осо-
бливих споживачів – тих, хто за об’єктивними чи суб’єктивними при-
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чинами не в змозі конкурувати з іншими громадянами і потребують 
допомоги з боку інших суб’єктів. Один із багатьох прикладів – у Фран-
ції Товариство Червоного Хреста активно навчає різні категорії насе-
лення правилам надання першої медичної допомоги, тому що 50 % 
летальних випадків після травм у ДТП припадають на перші хвилини 
[24]. Саме в медицині некомерційний, неурядовий сектор є найпоши-
ренішим. 

Перевагою неурядового сектору є також той факт, що він забезпечує 
громадянам додаткове фінансування, їх джерела – членські внески, 
доброчинні пожертвування, гроші від підприємницької діяльності. 
Навіть в Україні надходження від благодійності серед джерел фінан-
сування громадських організацій складали у 2013 р. 1,7 млрд грн, або 
45,4 % від загальної суми коштів, яка дорівнювала 3,8 млрд грн [3]. 
В умовах обмежених ресурсів – це суттєва фінансова допомога охоро-
ні здоров’я та суспільству.

Проте активний вплив неурядових некомерційних організацій на 
діяльність держави в Україні ще замалий. Часто вони створюються 
заради або суспільного вирішення болючих проблем (організації чор-
нобильців, батьків хворих дітей, інвалідів), або це різноманітні групи 
самовдосконалення лікарів, клуби за інтересами, або правозахисні 
медичні організації, або доброчинні організації, що спрямовані на до-
помогу хворим, похилим, наркоманам, ВІЧ-інфікованим людям (назви 
їх проектів «Зупинімо туберкульоз», «Рак вилікуємо» та ін.). Зазвичай 
їм не вистачає грошей. Функціонування українських організацій від-
різняється від закордонних більшою залежністю від політичних чин-
ників, тиску зацікавлених сторін, різноманітних пристрастей спонсорів. 
Головною умовою посилення їх ролі є демократизація суспільства. До 
похідних умов належать ресурсне забезпечення організацій непатер-
налістського типу, розвиток самофінансування; децентралізація еко-
номіки і охорони здоров’я, поширення місцевого самоуправління; за-
лучення громадськості до розробки державних і регіональних програм 
в галузі охорони здоров’я, розміщення заказів на виконання медичних 
послуг, контролю за тендерними закупівлями ліків. Перші кроки щодо 
такого контролю здійснюються: у робочі групи та номенклатурні ко-
місії, які брали участь у тендерах МОЗ України навесні 2014 р., упер-
ше введені представники громадськості [25].

У системі громадського контролю над якістю охорони здоров’я 
провідну роль має відігравати лікарське товариство, виконуючи при 
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цьому освітню та юридичну функції, виступаючи на захист лікарів та 
пацієнтів. Розвиток лікарського та медсестринського самоуправління 
є процесами, які поглиблюють роздержавлення в охороні здоров’я, 
сприяють ефективному менеджменту. Самоврядування створює сис-
тему противаг державної монопсонії на ринку праці лікарів за типом 
білатеральної монополії. Воно сприяє більш чіткому регулюванню 
прав, обов’язків і відповідальності сторін, а також удосконаленню 
системи моніторингу та підзвітності. Упровадження лікарського само-
врядування передбачає також індивідуальне ліцензування лікарів та їх 
контрактні відносини з медичними закладами. У Німеччині контракт 
укладається у перший день трудової діяльності працівника між ним 
і роботодавцем. Роботодавець сповіщає про це у відповідну страхову 
структуру (лікарняну касу). Після вибору страховки укладається також 
контракт із лікарняною касою. Лікарняна каса Естонії теж контролює 
виконання договорів щодо надання медичних послуг і перевіряє якість 
цих послуг [16].

Узагалі у європейських країнах значна роль в ефективному управ-
лінні медичною галуззю належить професіоналам та громадськості. 
Ще у жовтні 1987 р. 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю була 
прийнята Мадридська декларація про професійну автономію та само-
управління лікарів у будь-якій державі незалежно від наявної у ній 
системи охорони здоров’я. Цей документ визначив основні принципи 
лікарського самоврядування, спрямовані на задоволення потреб паці-
єнтів та захист прав медичних працівників. Як наслідок, у всіх країнах 
ЄС прийнято закони, якими лікарському самоврядуванню передано 
цілий ряд важливих регулятивних функцій системи охорони здоров’я 
та окреслено основні організаційні засади професійної діяльності лі-
карів. Такий напрям є перспективним і для України. Необхідне зако-
нодавче забезпечення лікарського та медсестринського самоврядуван-
ня і прийняття відповідного закону.

Створення якісного інтелектуального капіталу суспільства потребує 
суттєвого скорочення тіньової економіки охорони здоров’я. Звичайно, 
неможливо відмінити її зовнішні причини – монополізація ТНК фар-
мацевтичного ринку, зростання цін, агресивний маркетинг, диктування 
умов уряду, українським фармацевтичним компаніям, лікарям і паці-
єнтам. Економічні інтереси ТНК у сучасному світі стають більш прі-
оритетними, ніж права та інтереси людей. Міжнародне право поши-
рюється на економічні інтереси великого бізнесу, і національне зако-
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нодавство та його захисні механізми відступають під могутністю 
корпоративної влади. Л. Васечко, розкриваючи суть обмежень щодо 
прав людей в умовах, які диктують урядам глобальні корпорації, спра-
ведливо пише: «У сучасній економіці ділові кола здійснюють глобаль-
ні операції, але верховенства закону у глобальному масштабі немає» 
[26]. Рівень захисту майбутніх пацієнтів зменшують компроміси за-
ради залучення інвестицій, невигідні торговельні умови. 

Але насправді треба протидіяти негативному зовнішньому впливу, 
змінюючи внутрішнє інституціональне середовище. Необхідні судова 
реформа, усунення значної залежності судової влади від виконавчої, 
підвищення рівня фінансування охорони здоров’я та зарплати лікарів, 
установлення її диференційованості залежно від обсягу та якості пра-
ці. При цьому першим шляхом реформування є вдосконалення зако-
нодавства та механізму його реалізації щодо тендерних угод. Дотепер 
конкуренція на українському ринку мала жорсткий характер – за пра-
во закупки ліків і за доступ до бюджетних грошей. Вона нагадувала 
війни між декількома кланами. При цьому певному продавцеві (зо-
крема, іноземному) надавалась необґрунтована перевага або завищен-
ня цін на ліки (на умовах відшкодування покупцю частини їх вартості). 
У тіньові схеми втягували лікарів, відшкодовуючи їм частину вартості 
ліків, які купують пацієнти, або надаючи інші привілеї. Ця схема пра-
цювала стабільно, тому що попит на ліки завжди низькоеластичний, 
а ціни досить високі: потреба у гарному здоров’ї є найсуттєвішою для 
нормальної життєдіяльності людини. 

Реформування процесу закупівлі ліків є дуже важким, бо зачіпає 
інтереси різних гравців ринку медичних послуг та фармацевтичного 
ринку. Недосконалим є саме законодавство та механізм його реалізації 
щодо тендерних угод. Необхідні: вилучення з нього тих положень, які 
виводять з-під контролю суспільства значну частину державних за-
купівель, а також обмеження закупівель тих нових ліків, які не демон-
струють зростання корисності для хворого при зростанні витрат і цін 
(приклад Німеччини); державна підтримка добросовісної конкуренції 
та протидія олігополізму як серед компаній – імпортерів ліків (сьогод-
ні левову частку виручки отримують декілька компаній), так і поміж 
віт чизняних виробників – унаслідок скорочення їх кількості з пере-
ходом України на світові стандарти GMP. 

Багато країн використовують трансфертне ціноутворення. На фар-
мацевтичному ринку воно передбачає деякий відхід від вільного ціно-
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утворення заради спеціального визначення ціни ліків під час їх про-
дажу (експортно-імпортних операцій) і виражає економічні відносини 
між резидентами, нерезидентами та державою. Це контрольовані 
операції, і державний контроль здійснюється на основі великого по-
току інформації до відповідних органів. Трансфертні ціни зорієнтова-
ні на витрати і мінімальну норму прибутку. Вони є більш стабільними 
і протидіють тіньовим операціям. Із соціальної точки зору не є доціль-
ним і введення ПДВ на цілий перелік медичних виробів, що імпорту-
ються в Україну, відповідно до Постанови Уряду № 118 від 23.04.2014 р. 
Необхідний перехід до прозорої системи електронних торгів. Крім 
того, життєво важливим є створення нової системи контролю якості 
імпортованих фармпрепаратів. Наші вимоги не дуже жорсткі, тому 
глобальні фармацевтичні компанії нерідко знижують стандарти якості, 
умов виробництва ліків із метою зменшення їх собівартості. Цьому 
сприяють аутсорсинг та винесення шкідливого фармацевтичного ви-
робництва до країн, що розвиваються. 

І насамкінець – концепція покращання здоров’я громадян України, 
його вплив на якість інтелектуальних ресурсів пов’язані з реформу-
ванням не тільки власне галузі, але й з іншими секторами націо-
нальної економіки, про що, до речі, говорить європейська програма 
«Здоров’я-2020» Це означає комплексний підхід до зміцнення здоров’я 
на основі зростання рівня і якості життя громадян, профілактики 
та раннього виявлення захворювань, запобігання їх несприятливим 
наслідкам. Проведення реформ в охороні здоров’я без створення на-
лежних умов життя і праці, чистого довкілля, пропаганди здорового 
способу життя не досягне мети формування якісного інтелектуального 
капіталу суспільства. 
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Розділ 6
КОНСАЛТИНГ 
ЯК СКЛАДОВА 
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

6.1. Консалтинг як спеціальний канал 
передавання знань та інформації

Консалтинг із проблем економіки та управління (економічний кон-
салтинг) як складова нематеріальної економіки є інституціональним 
інтегратором знань, забезпечує передавання та впровадження знань 
у господарську практику, накопичення інтелектуального капіталу ін-
дивіда, фірми, суспільства. Роль економічного консалтингу у створен-
ні та розвитку сучасної технології поширення знань, адекватній ви-
могам нової економіки, полягає в тому, що консалтингова діяльність, 
по-перше, належить до спеціальних каналів передавання знань та ін-
формації, доповнює загальні канали. По-друге, консалтинг виступає 
елементом і чинником формування ринкової моделі взаємозв’язку 
науки і виробництва та забезпечує комерціалізацію інтелектуальних 
продуктів. По-третє, сприяючи інтелектуалізації економіки, консалтинг 
виступає дієвим чинником забезпечення її конкурентоспроможності 
на інноваційних засадах. 

Наявні в сучасній науковій і прикладній літературі різні інтерпре-
тації категорії «економічний консалтинг» можна об’єднати в декілька 
груп залежно від авторського підходу до обґрунтування його змісту.

До першої належать трактування економічного консалтингу на 
підставі предметного підходу як сукупності ділових послуг (бізнес-
послуг), що надаються професіональними консультантами суб’єктам 
підприємницької діяльності. Це аудит, бухгалтерське, інвестиційне 
і юридичне обслуговування, управлінське консультування, інжиніринг, 
ділова інформація, реклама й відносини із громадськістю, тренінг, 
рекрутмент, забезпечення інформаційними технологіями.

До другої групи формулювань економічного консалтингу належать 
трактування його змісту на підставі процесного підходу: консалтинг – 
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це процес консультування, якому властиві певні прийоми, методи, цілі 
і завдання. Так, в українсько-російському економічному тлумачному 
словнику консалтинг визначено як діяльність по консультуванню ши-
рокого кола питань економічного напрямку підприємств, фірм та ор-
ганізацій. Консалтингові фірми надають послуги з досліджень та 
прогнозувань ринку (товарів, послуг, ліцензій тощо); з цін; з оцінки 
торговельно-політичних умов; із розробок техніко-економічних об-
ґрунтувань різних об’єктів; із проведення комплексу маркетингових 
досліджень; із розробки експортної стратегії тощо [1, с. 159].

До третьої групи трактувань економічного консалтингу можна від-
нести його тлумачення на підставі змістовного підходу: консалтинг – 
особливий вид наукової або наукововпроваджувальної діяльності. 
«Консалтинг – це комплекс знань, пов’язаних з науковим пошуком, 
проведенням досліджень, постановкою експериментів з метою роз-
ширення наявних і одержання нових знань, перевірки наукових гіпотез, 
установлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового об-
ґрунтування проектів для успішного розвитку організації» [2, с. 9]. 
Автори монографії «Консалтинговые услуги в условиях реформиро-
вания экономики России», характеризуючи консалтинг, зазначають, що 
раніше це називалося «впровадженням науки у виробництво» [3, с. 15].

Загальною для всіх розглянутих груп визначень є вказівка на під-
приємницьку природу консалтингу як одну із його сутнісних характе-
ристик. Багато вчених розділяють професійне консультування на 
внутрішнє (внутрішньофірмове) і зовнішнє, трактуючи останнє як 
підприємницьку діяльність незалежних консультантів – економічний 
консалтинг. 

Проведений аналіз дефініцій, запропонованих теоретиками і прак-
тиками консалтингу, дає підставу для виокремлення його основних 
сутнісних характеристик:

1) сукупність ділових (професійних) послуг з економіки і управ-
ління;

2) професійне консультування;
3) наукововпроваджувальна діяльність на ринкових засадах;
4) підприємницька діяльність.
Узагальнюючи розглянуті риси економічного консалтингу, треба, 

з нашого погляду, розмежувати його зміст у широкому і вузькому ро-
зумінні. У першому випадку переважаючим є предметний підхід до 
характеристики консалтингової діяльності – сукупність ділових (про-
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фесійних) послуг з економіки і управління, у другому – процесно-зміс-
товний, що відбиває особливості консалтингу як процесу консульту-
вання, спрямованого на підвищення ефективності бізнесу на підставі 
впровадження професійних знань та досягнень науки в господарську 
практику. Звичайно, теоретичний аналіз економічного консалтингу 
повинен сполучати обидва підходи до визначення його змісту.

Економічний консалтинг – це підприємницька діяльність про-
фесіональних консультантів з надання економічним суб’єктам консал-
тингових (ділових) послуг, що забезпечує підвищення їх ефективнос-
ті і конкурентоспроможності на підставі впровадження досягнень на-
уки, знань і новаторського досвіду в господарську практику.

Основними типами консалтингових послуг, критеріями вирізнення 
яких є їх зміст і результат, отриманий клієнтом, є:

а) консалтингові (ділові) послуги-функції – виконання консультан-
тами певних професіональних функцій і робіт фахівців у сфері еконо-
міки та управління за замовленням клієнтів. Наприклад, юридичні 
фірми займаються реєстрацією і ліквідацією фірм, представляють ін-
тереси клієнтів у господарському суді тощо; фірми аудиторські надають 
послуги з постановки або відновлення бухгалтерського обліку, аналізу 
фінансового стану підприємства та ін.;

б) консалтингові (ділові) послуги консультативного типу являють 
собою професіональні поради консультантів, їх рекомендації, проекти, 
що сприяють розв’язанню проблем клієнтів, пов’язаних із веденням 
бізнесу. Надання цих послуг являє собою процес консультування, яко-
му властиві певні прийоми, методи, цілі і завдання. 

Оскільки головною формою професійної допомоги у сфері еконо-
мічного консалтингу є консультування, економічний консалтинг мож-
на визначити як підприємницьку діяльність професіональних консуль-
тантів із надання господарюючим суб’єктам консалтингових (ділових) 
послуг консультативного типу. 

Головне призначення (місія) консалтингу – це забезпечення ефек-
тивності і конкурентоспроможності бізнесу за допомогою впроваджен-
ня досягнень науки, професійних знань та інформації у підприємниць-
ку практику. Призначення консалтингу знаходить свій вияв у його 
функціях, до яких належать: а) власні функції, які відображають його 
сутність як спеціального каналу поширення знань і інформації в умо-
вах ринкової економічної системи; б) вмінені (поставлені), що являють 
собою напрями (обов’язки) реалізації призначення консалтингу, зу-
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мовлені його місцем і роллю як чинника ефективності та конкуренто-
спроможності господарюючих суб’єктів в умовах економіки знань 
(табл. 6.1).

Таблиця 6.1
Функції консалтингу

Власні функції Вмінені функції

Накопичувальна функ-
ція – діяльність професіо-
нальних консультантів, 
пов’язана з одержанням, 
збереженням і нагро-
мадженням головного 
ресурсу консалтингу – ви-
сокопрофесійних знань та 
інформації  

Раціоналізуюча функція – забезпечення 
суб’єктів господарювання професійними 
знан нями та інформацією, які виступають 
чинниками оптимізації комбінації і вико-
ристання ресурсів господарюючих суб’єктів, 
досягнення ними певних економічних резуль-
татів, раціоналізації бізнес-процесів, підви-
щення ефективності управління фірмою 

Трансляційна функція – 
здійснення суб’єктами 
консалтингової діяльності 
передавання економічним 
агентам необхідних про-
фесійних знань і інформа-
ції, головним каналом яко-
го є ринок консалтингових 
послуг

Інноваційна функція – сприяння прискорен-
ню впровадження нових знань і досвіду в гос-
подарську практику, залученню інтелектуаль-
них продуктів-новацій в економічний оборот, 
їх комерціалізації, здійсненню системного 
інноваційного процесу ринкового типу, роз-
витку інноваційної діяльності та підвищенню 
інноваційної активності бізнесу

Регулююча функція – консалтинг, забезпечу-
ючи суб’єктів підприємницької діяльності не-
обхідними знаннями та інформацією, безпо-
середньо впливає на їх економічну поведінку

Трансакційна функція – забезпечення ефек-
тивних угод на ринку, сприяння економії 
трансакційних витрат учасників угод

Треба підкреслити, накопичувальна і трансляційна функції консал-
тингу безпосередньо пов’язані з його наукововпроваджувальною 
роллю, реалізація якої потребує, по-перше, накопичення суб’єктами 
консалтингової діяльності професійних знань і інформації, що є під-
ґрунтям надання високоякісних консалтингових послуг, умовою кон-
салтингової діяльності; по-друге, їх передавання господарюючим 
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суб’єктам, тобто розвитку консалтингу як спеціального каналу поши-
рення знань і інформації в умовах економіки знань. Як справедливо 
підкреслює Л. Демидова, сьогодні сектор ділових і професійних послуг 
служить одним із головних каналів поширення та освоєння наукових 
знань, технологічних, організаційних, управлінських та інших іннова-
цій, передового досвіду [4, с. 48].

Власні і вмінені функції економічного консалтингу тісно взаємо-
пов’язані, їх комплексна реалізація в процесі консалтингового обслу-
говування господарюючих суб’єктів сприяє досягненню якісно нового 
рівня ефективності, конкурентоспроможності та інновативності під-
приємницької діяльності. 

Невід’ємними елементами здійснення економічним консалтингом 
його функцій є інформаційне забезпечення господарюючих суб’єктів 
і навчальна діяльність професіональних консультантів, спрямована на 
сприяння засвоєнню економічними агентами нових знань, досвіду 
і інформації, що передаються в процесі консультування. 

Для переходу до інноваційного типу економічного розвитку харак-
терне істотне зростання ролі консалтингу в інноваційній діяльності [5]. 
По-перше, він акумулює, систематизує і поставляє інноваторам необ-
хідні їм специфічні знання та інформацію, сприяє комерціалізації на-
укових ідей і продуктів, визнанню їх ринком, що є необхідною умовою 
впровадження науково-технічних досягнень у виробництво. По-друге, 
діючи на ринках об’єктів інтелектуальної власності, інновацій, про-
фесійні консультанти виступають єднальною ланкою між наукою 
і господарською практикою, є своєрідним провідником до їх творців 
ринкових сигналів про попит на науково-технічні нововведення. По-
третє, консалтинг може продукувати управлінські новації та ноу-хау, 
упровадження яких у виробництво сприяє підвищенню ефективності 
і конкурентоспроможності економічних суб’єктів.

Економічному консалтингу притаманні певні соціальні ефекти, 
пов’язані із забезпеченням зайнятості, розвитком ринку освітніх послуг, 
підвищенням культури і відповідальності бізнесу, що дає підставу для 
його визначення як фактора соціального розвитку. Значний соціальний 
ефект притаманний навчальному консалтингу, який, з одного боку, 
сприяє збільшенню джерел одержання додаткових спеціальних знань, 
з іншого боку, безпосередньо впливає на розвиток системи освіти. 
Консалтинг, що навчає, варто розглядати, по-перше, як особливий 
структурний елемент сфери освіти, яка включає післядипломну освіту 
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і підвищення кваліфікації, мета яких полягає в забезпеченні відповід-
ності рівня професійної підготовки фахівців потребам економіки. 
Особливо важливим є використання навчальних можливостей консал-
тингу в Україні, оскільки така ланка національної системи освіти, як 
додаткове навчання фахівців, які мають базову освіту, ще не отримала 
того рівня розвитку, який відповідав би вимогам економіки, заснованої 
на знаннях. По-друге, економічний консалтинг – це ще і навчання під-
приємців ефективним прийомам ведення бізнесу, тому він є важливою 
ланкою бізнес-освіти.

Особливо слід підкреслити взаємозв’язок економічного консалтин-
гу і вищої школи: маючи консалтингові підрозділи, вищі навчальні 
заклади є активними суб’єктами ринку консалтингових послуг; у свою 
чергу, види послуг і напрями розвитку навчального консалтингу ви-
ступають для вищої школи показниками рівня і структури реального 
попиту на освітні послуги.

Важливим соціальним ефектом економічного консалтингу є його 
вплив на розвиток підприємницької культури і підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу. Упровадження в господарську практику знань 
прийомів і методів цивілізованого підприємництва сприяє соціалізації 
бізнесу, формуванню в підприємців розуміння своєї соціальної ролі 
і відповідальності перед суспільством.

В умовах економічної глобалізації зростає інтегруюча роль консал-
тингу як чинника інтернаціоналізації діяльності національних госпо-
дарюючих суб’єктів. Консалтинг сприяє ефективному включенню 
національного бізнесу в систему міжнародних економічних відносин, 
його адаптації до міжнародних правил і стандартів. 

Зростає роль економічного консалтингу у сфері політики. Здійсню-
ючи консультування державних установ і діячів, незалежні консульта-
ційні компанії безпосередньо впливають на державну економічну по-
літику.

Аналіз змісту, функцій і соціально-економічних ефектів економіч-
ного консалтингу дає підставу для таких висновків:

1) на мікроекономічному рівні – використання господарюючими 
суб’єктами консалтингових послуг сприяє підвищенню ефективності 
і конкурентоспроможності бізнесу, його інтелектуалізації, служить 
чинником нагромадження і підвищення віддачі інтелектуального капі-
талу фірм та їх працівників;
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2) на національному – консалтингові послуги є елементами інте-
лектуального потенціалу суспільства, активними чинниками економіч-
ного зростання, що базується на знаннях та інноваціях;

3) на міжнародному – консалтинг виступає інтегруючим чинником 
національного бізнесу в систему світового господарства;

4) у соціальній сфері – ефекти консалтингу, пов’язані із забезпе-
ченням зайнятості, розвитком ринку освітніх послуг, підвищенням 
культури і відповідальності бізнесу, дають підставу для його визна-
чення як чинника соціального прогрессу.

6.2. Консалтингові ресурси як чинник 
формування та накопичення 
інтелектуального капіталу суб’єктів 
господарювання

Знання та інформація, які в процесі надання консалтингових послуг 
передаються консультантами клієнтам і використовуються ними як 
консалтингові (знаннєві) ресурси бізнесу, становлять змістовне ядро 
економічного консалтингу.

Консалтингові ресурси – це професійні знання, які у процесі кон-
сультування отримують інституційне закріплення і передаються клі-
єнтам на комерційних засадах разом із супутньою інформацією [6]. 
У змісті консалтингових ресурсів вирізняють інформаційну та інтелек-
туальну складові.

Інформаційна складова консалтингових ресурсів (консалтингова 
інформація) – це специфічна інформація, що передається консультан-
тами фірмам-клієнтам у процесі консультування. Консалтингова ін-
формація є: 1) економічною інформацією, що відбиває процеси ви-
робництва, розподілу, обміну і споживання благ, становить основу 
прийняття управлінських рішень; 2) діловою інформацією, що включає 
такі групи, як інформація біржова і фінансова, статистична, комерцій-
на, ділові новини в галузі економіки і бізнесу; 3) науково-технічною 
і спеціальною інформацією про фундаментальні та прикладні дослі-
дження; 4) професійною інформацією для юристів, економістів, управ-
лінців, фінансистів та ін.

Джерелом консалтингової інформації є: а) офіційна документована 
інформація, створювана в процесі поточної діяльності державних ор-
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ганів (законодавчої, виконавчої і судової влади) і органів місцевого 
й регіонального самоврядування; б) інформація правового і довідково-
енциклопедичного характеру. Треба пам’ятати, що консультування – це 
не просто передавання економічної ділової або спеціальної інформації, 
а її тлумачення і певна адаптація до особливостей і проблем бізнесу 
клієнта. Тому консультант для клієнта є не стільки розповсюджувачем 
інформації, скільки її творцем.

Особливістю консалтингової інформації є її індивідуалізованість, 
адаптованість до специфіки бізнесу замовника. Інформація як складо-
ва консалтингових ресурсів не може бути тиражована; завжди містить 
ознаки комерційної таємниці; належить до інформації з обмеженим 
доступом; є конфіденційною; становить відомості, що перебувають 
у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи 
юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до перед-
бачених ними умов.

Специфіка консалтингової інформації полягає також у тому, що 
вона передається клієнтам у процесі консультування як складова про-
фесійної поради, рекомендації, проекту, що спрямовані на розв’язання 
проблем клієнтської організації.

Характеристиками інтелектуальної складової консалтингових 
ресурсів є такі:

1) її змістом є професійні знання з економіки і управління;
2) консалтингові знання є специфічними, бо виступають результа-

том переробки фірмово-специфічної інформації, наданої клієнтом 
консалтинговій фірмі. Як указує П. Друкер, «економічні результати – це 
результати спеціалізації. Джерелом особливої спеціалізації, а з нею 
і виживання бізнесу та його зростання є специфічне, особливе знання, 
яким володіє група людей у даному бізнесі» [7, с. 142]. Отже, консал-
тингове знання, будучи специфічним, служить одним із чинників 
ефективного ведення сучасного бізнесу;

3) це знання становить (у більшій або меншій мірі) комерційну 
таємницю клієнта;

4) формою передавання консалтингових знань є консультування. 
Знання одержують інституційне закріплення в процесі консультування 
у професіональних порадах, рекомендаціях, висновках, проектах тощо. 
Інакше кажучи, знання, які становлять зміст консалтингових ресурсів, 
є інституційно закріпленими, що є важливою умовою їх трансферу, 
тобто передавання на комерційних засадах, клієнтам консалтингу. Як 
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справедливо відзначає С. Шиффман, хтось продає машини. Хтось про-
дає комп’ютери. Хтось продає лимонад у придорожньому кіоску. А в 
нашому випадку ви продаєте відповідь на чиєсь прохання. Не звіт. Не 
серію інтерв’ю. Не діаграму [8, с. 13]. У контексті цього підходу від-
повіддю консультанта на прохання клієнта є порада, у якій одержують 
інституційне закріплення професійні знання, необхідні для розв’язання 
проблем ефективного ведення бізнесу. З нашого погляду, до знань, що 
становлять зміст консалтингових ресурсів, цілком доречно віднести 
тезу, яку висловив В. М. Геєць: «…Знання інноваційного характеру, які 
передаються за допомогою інституту трансферу, повинні бути інсти-
туційно закріплені, у нашому випадку – у навчальному (освітньому) 
або виробничому процесах» [9, c. 22]. Консалтингові знання отримують 
інституційне закріплення в процесі надання клієнтам професіональних 
порад, рекомендацій, висновків та ін.

Таким чином, інтелектуальна складова консалтингових ресурсів – 
це специфічне суб’єктивне (індивідуальне і колективне) і кодифікова-
не знання, що отримало інституційне закріплення в процесі консуль-
тування у професіональних порадах, рекомендаціях, висновках, про-
ектах тощо та передається клієнтам на комерційних засадах. Треба 
пам’ятати, що ефективність консалтингу залежить не тільки від про-
фесіоналізму консультанта, а і від здатності та готовності клієнта 
оволодіти переданими йому знаннями. 

Інтелектуальна та інформаційна складові змісту консалтингових 
ресурсів тісно взаємопов’язані, подібно взаємозв’язку знання та інфор-
мації. Ядро консалтингових ресурсів становить знання консультантом 
способу вирішення проблем суб’єктів господарювання, що і є метою 
їх звернення до його послуг. Інформація служить джерелом і доповнен-
ням знань як інтелектуальної складової змісту консалтингових ресур-
сів, є супутньою стосовно знань. 

Консалтингові ресурси, на нашу думку, можна віднести як до ін-
формаційних, так і до інтелектуальних ресурсів, тому що їх зміст 
становлять знання та інформація. Водночас їх виокремлення в осо-
бливий вид ресурсів економіки знань є обґрунтованим, оскільки їм 
притаманні не тільки характеристики, що змістовно зближують їх 
з інформаційними та інтелектуальними ресурсами, але й істотні осо-
бливості. Основу такого вирізнення становлять специфічність змісту, 
співвідношення і взаємозв’язки інформаційного та інтелектуального 
складників консалтингових ресурсів.
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По-перше, існує тісний взаємозв’язок економічного консалтингу 
та інформаційних ресурсів. З одного боку, одними з основних ресурсів 
консалтингової діяльності є інформаційні ресурси, з іншого боку, кон-
салтингова фірма, надаючи послуги клієнтам, трансформує наявну 
в неї інформацію в професійні поради, рекомендації, висновки тощо, 
тобто виступає не тільки споживачем інформації, а й її продуцентом, 
збирачем, інтерпретатором, зберігачем, ретранслятором і продавцем.

По-друге, оскільки передавання професійних знань становить зміст 
послугової діяльності у сфері економічного консалтингу, його слід 
вважати продуцентом і користувачем інтелектуальних ресурсів. Кон-
салтингові ресурси виконують роль чинника формування інтелекту-
альних ресурсів клієнта у формі як індивідуального знання працівни-
ків фірми, що використовується ними в процесі здійснення відповідних 
функцій, так і організаційного – належного фірмі знання. Це особливий 
вид ресурсів інтелектуальних. 

Спираючись на аналіз змісту консалтингових ресурсів, можемо на-
звати економічний консалтинг підприємницькою діяльністю професіо-
нальних консультантів із забезпечення господарюючих суб’єктів необ-
хідними для ефективного ведення бізнесу професійними знаннями та ін-
формацією, що отримали інституційне закріплення в процесі консульту-
вання. Тобто консалтингова діяльність – це підприємницька діяльність із 
забезпечення економічних агентів консалтинговими ресурсами.

Консалтингові ресурси виступають на мікроекономічному рівні 
джерелом формування і розвитку а) інтелектуального капіталу співро-
бітників фірми-клієнта у формі фірмово-специфічного людського ка-
піталу, оскільки консалтинг має навчальний ефект, і б) інтелектуаль-
ного капіталу фірми. На макроекономічному рівні консалтингові ре-
сурси служать невід’ємною частиною інтелектуального потенціалу 
суспільства. 

6.3. Консалтинговий продукт. 
Консалтингова послуга: сутність, 
специфічні ознаки, цінність

Спрямована на вирішення певної господарської проблеми профе-
сіональна порада консультанта є консалтинговим продуктом, продуку-
вання і передача якого клієнтові здійснюються у формі надання остан-
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ньому консалтингової послуги. Отже, консалтингові продукти і по-
слуги – це форми інституційного закріплення у консультаційному 
процесі суб’єктивних специфічних знань і супутньої їм інформації, що 
становлять зміст консалтингових ресурсів. 

Категоріальний ряд – консалтингові ресурси, продукти, послуги – 
розкриває зміст економічного консалтингу як процесу (циклу) про-
дукування і передавання суб’єктам підприємницької діяльності про-
фесійних знань та інформації, а також їх використання в господарській 
практиці, що забезпечує підвищення ефективності й конкурентоспро-
можності бізнесу.

Консалтинговий цикл (процес) більшістю науковців характеризу-
ється як процес консультування, що триває з моменту звернення клі-
єнта до консультанта до впровадження професіональних порад і реко-
мендацій у практику господарюючого суб’єкта. З нашого погляду, 
консалтингова діяльність як процес забезпечення бізнесу консалтин-
говими ресурсами, тобто як консалтинговий цикл, охоплює такі стадії: 

– продукування консалтингових ресурсів, формами яких виступа-
ють консалтинговий продукт і консалтингова послуга;

– обмін консалтингових ресурсів як купівля-продаж консалтинго-
вих послуг;

– упровадження (використання) консалтингових ресурсів у прак-
тику господарюючими суб’єктами.

Зауважимо, що стадія обміну включає дві основні фази, здійснення 
яких у часі розділені стадією продукування: а) замовлення клієнтом 
певної консалтингової послуги і б) її трансфер – передавання останньої 
на комерційних засадах.

Отже, консалтинговий цикл (процес) являє собою послідовне 
проходження консалтинговими ресурсами (що набувають форми 
консалтингових продуктів і консалтингових послуг) стадій продуку-
вання, обміну (фази замовлення й трансферу), упровадження (вико-
ристання). 

На стадії продукування формою інституційного закріплення 
суб’єктивних специфічних знань та інформації є консалтинговий про-
дукт, на стадії обміну (замовлення й трансферу) – консалтингова по-
слуга як об’єкт купівлі-продажу на консалтинговому ринку, на стадії 
впровадження отримані в процесі консалтингового обслуговування 
професійні знання і інформація використовуються господарюючим 
суб’єктом для досягнення певних цілей бізнесу.
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Знання та інформація на стадії продукування трансформуються 
в консалтинговий продукт – результат професійної діяльності кон-
сультанта, який є:

– інтелектуальним продуктом – результатом інтелектуальної ді-
яльності. Його характеристикою є авторство, що зумовлює необхідність 
специфікації прав власності на продукт інтелектуальної праці консуль-
танта, особливо якщо він є найманим працівником консалтингової 
фірми;

– трудомістким продуктом, оскільки головним чинником його 
продукування є інтелектуальні трудові ресурси консалтингу – консуль-
танти (як наймані робітники, так і консультуючі власники консалтин-
гового бізнесу). При цьому трудомісткість консалтингового продукту 
відбиває витрати інтелектуальної, творчої праці на його продукування;

– наукомістким продуктом, при виробництві якого витрати на 
наукові дослідження і розробки перевищують витрати на інші вироб-
ничі чинники;

– знаннємістким продуктом, тому що основу його продукування 
становлять специфічні знання як елемент інтелектуального потенціалу 
консалтингу.

Консалтинговому продукту властиві також риси: 1) інформаційно-
го продукту, оскільки його змістом є не тільки професійні знання, а й 
інформація. Треба пам’ятати, що головною метою звернення суб’єктів 
господарювання до професіонального консультанта є вирішення про-
блем розвитку бізнесу, для чого необхідна інформація, трансформо-
вана у специфічне знання, застосування якого в господарській прак-
тиці принесе певні вигоди; 2) інноваційного продукту як результату 
інноваційної діяльності професіональних консультантів: продуктом 
консалтингу можуть бути організаційно-управлінські новації, втілен-
ня яких забезпечує клієнтові якісно новий рівень розвитку бізнесу; 
3) освітнього продукту: особливим видом економічного консалтингу 
є навчальний консалтинг, формами якого виступають семінари, лекції, 
курси підвищення кваліфікації та ін.

Зміст консалтингового продукту охоплює такі рівні: сутнісний – про-
фесійні знання та інформація, що одержують інституційне закріплення 
в професіональних порадах, рекомендаціях, проектах, звітах та ін.; резуль-
тативний – потенційні (очікувані) і реальні вигоди клієнта від викорис-
тання консалтингових ресурсів у власному бізнесі. «Вигоди – це синонім 
вашого продукту. Це ваша особа як консультанта», – пише Стівен Шифф-
ман, президент корпорації «D. E. I. Management Group», відомий тренер 
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Америки з техніки продажу. Звертаючись до професіональних консуль-
тантів, він підкреслює: «Що заощаджує клієнтові гроші? Що робить його 
бізнес більш продуктивним? Що збільшує прибуток? Що б це не було, це 
ваш продукт. Це і є вигода» [8, с. 14]. Саме заради одержання зазначених 
вигод клієнтами залучаються консалтингові ресурси.

У сучасний період практика консалтингу не дає одностайного ви-
значення результату професійної консультаційної допомоги бізнесу. 
Виходячи з рівнів змісту консалтингового продукту, як убачається, 
треба: розділити перш за все продукт і результат консалтингу, а вже 
потім вирізнити результат стадії продукування, проміжний і кінцевий 
результати консалтингового циклу. 

Консалтинговий продукт, змістом якого є професійні знання, кон-
салтингова інформація, потенційні (очікувані) вигоди клієнта від 
впровадження (використання) консалтингових ресурсів, виступає ре-
зультатом стадії продукування. «Продукт взагалі означає стан завер-
шеного процесу, його результат… В економічній теорії під продуктом 
розуміється результат трудової діяльності людини» [10, c. 46]. При-
дбання клієнтом консалтингової послуги – проміжний результат 
консалтингового циклу: клієнт одержує можливість використати кон-
салтингові ресурси в господарській практиці. Реалізація зазначеної 
можливості як перетворення потенційних вигод, що становлять зміст 
консалтингового продукту на його результативному рівні, на реальні 
здійснюється на стадії впровадження. Таким чином, результат стадії 
продукування – консалтинговий продукт, проміжний результат консал-
тингового циклу – купівля-продаж консалтингової послуги, кінцевий 
результат консалтингу – реальні вигоди, отримані клієнтом від вико-
ристання консалтингових ресурсів. 

Проміжний і кінцевий результати консалтингу тісно взаємозалеж-
ні: без придбання консалтингової послуги перетворення потенційних 
(очікуваних) вигод, що становлять зміст консалтингового продукту на 
стадії його продукування, на реальні, тобто одержання кінцевого ре-
зультату консалтингу неможливо. Однак слід зазначити, що купівля 
консалтингової послуги не є гарантією отримання клієнтом кінцевого 
результату консалтингу як реальних вигод від використання консал-
тингових ресурсів.

По-перше, консультант може не знайти вирішення існуючої про-
блеми. У цьому разі кінцевим результатом звернення клієнта до про-
фесіонального консультанта виступає знання реальної ситуації в біз-
несі, а не одержання очікуваних вигод від розв’язання проблеми. По-
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друге, оскільки кінцевий результат консалтингу залежить не тільки від 
консультанта, а і від клієнта та його здатності засвоїти і втілити в прак-
тику отримані рекомендації, можуть виникнути ситуації, які відомий 
російський консультант з проблем організаційної поведінки Ю. Д. Кра-
совський визначив як основний, вторинний і зворотний консалтингові 
парадокси. Основний консалтинговий парадокс, на його думку, полягає 
в тому, що саме по собі консультування за представленими результа-
тами може бути об’єктивно аргументованим, а по використанні остан-
ніх замовником – незатребуваним. Вторинний консалтинговий пара-
докс пов’язаний з тим, що консалтинговий продукт приймається й опла-
чується замовником, але не впроваджується в господарську практику. 
Нарешті, парадокс зворотного ефекту виникає, коли рекомендації 
консультанта замовником впроваджуються, але невідповідно до їх 
змісту, що нерідко призводить до непередбачуваних наслідків [11, 
с. 95]. Як бачимо, основний, вторинний консалтингові парадокси і па-
радокс зворотного ефекту демонструють пряму залежність консалтин-
гового продукту і кінцевого результату консалтингу не тільки від 
якості консультування, а і від діяльності клієнтів щодо надання необ-
хідної інформації консультанту і засвоєння та впровадження рекомен-
дацій останнього [12, с. 22]. Зазначене дає підставу для висновку, що 
консалтинговий продукт і реальний кінцевий результат консалтингу 
продукуються сумісно-розділеною працею консультанта, який безпо-
середньо надає консалтингову послугу, і клієнта. Як пише А. А. Грицен-
ко щодо сумісно-розділеної праці: «Розділення праці виступає тут як 
інша характеристика сумісності. Раз праця сумісна, то вона виконується 
декількома індивідами. Отже, кожний виконує лише частину праці і вся 
праця виявляється розділеною між її учасниками. Таку працю можна 
кваліфікувати як сумісно-розділену» [10, с. 52]. «Сумісність і розділь-
ність виступають двома характеристиками однієї й тієї самої праці. Тому 
вона і є за своєю cуттю сумісно-розділеною» [13, с. 14]. 

Сумісність продукту і кінцевого результату консалтингу виявля-
ється у синергічному ефекті поєднання інтелектуальних ресурсів 
консультантів і клієнтів, рівень якого відбиває їх якість та ефективність 
використання; розділеність базується на внутрішньофірмовому поділі 
праці консультантів, постадійному і внутрішньостадійному розподілі 
функцій консультантів і клієнтів у консалтинговому процесі.

Сумісно-розділена природа консалтингового продукту і кінцевого 
результату відбивається у відносинах власності у сфері економічного 
консалтингу. 
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Консалтинговий продукт є продуктом інтелектуальним, отже, 
об’єктом права інтелектуальної власності. У його продукуванні беруть 
участь консалтингова фірма, її найманий працівник-консультант і клієнт. 
Важливо чітко окреслити їх права. Критерієм окреслення обсягу право-
мочностей консалтингової фірми і консультанту має бути рівень іннова-
ційності консалтингового продукту. Якщо інтелектуальний продукт, 
створений консультантом – найманим працівником консалтингової 
фірми, являє собою організаційно-управлінську новацію, саме консуль-
тантові повинні належати права власності на нього. Останній може їх 
повністю або частково передати консалтинговій фірмі на певний строк 
згідно з договором. Якщо ж консалтинговий продукт є оперативно-ін-
формаційним, що не містить новацій, то, вважаємо, немає необхідності 
специфікувати на підставі договору права власності консультанта і кон-
салтингової фірми на нього, а визнати ефективною модель їх спільного 
володіння. Таким чином, основу розв’язання проблеми становить суміс-
но-розділена власність на нього цих двох суб’єктів. 

Не менш важливою і складною вбачається проблема специфікації 
прав фірми-клієнта на продукт консалтингової фірми на стадії його про-
дукування. По-перше, йому властиві характеристики продукту сумісно-
розділеної праці консультанта і клієнта. По-друге, клієнт надає консуль-
тантові конфіденційну інформацію, що використовується при продуку-
ванні консалтингового продукту, отже, рішення проблеми першого також 
є конфіденційним, містить ознаки комерційної таємниці. По-третє, 
клієнт є замовником продукування консалтингового продукту.

І в цьому випадку, гадаємо, не можна зупинятися на визнанні тіль-
ки загального спільного характеру майнових прав власності консал-
тингової фірми і клієнта-замовника на консалтинговий продукт. Слід 
брати до уваги сумісно-розділену природу такої власності, що диктує 
потребу в специфікації правомочностей клієнта і консалтингової фір-
ми щодо консалтингового продукту на базі договору, який враховує всі 
аспекти консультант-клієнтських відносин, як-от: конфіденційність, 
можливість передачі третім особам, ціна, відповідальність, ризики 
та ін. Причому чим вищий рівень інноваційності консалтингового про-
дукту, тим нагальніша існує потреба в специфікації правомочностей 
зазначених співвласників.

На стадії обміну консалтингових ресурсів згідно з договором 
здійснюється передавання клієнтові права власності на проміжний 
результат консалтингу у формі консалтингової послуги разом із пе-
редачею йому права користування невідчужуваними складниками її 
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змісту – специфічними знаннями. Упроваджуючи консалтингові ре-
сурси, клієнт перетворює потенційні вигоди, що становлять зміст 
консалтингового продукту, на реальні, одержує кінцевий результат 
консалтингу, що є підсумком сумісно-розділених дій консалтингової 
фірми і клієнта.

Сумісно-розділена природа кінцевого результату консалтингу 
є об’єктивною підставою для визначення ціни консалтингової послуги 
як певної частки консалтингової фірми в реальних вигодах, отриманих 
клієнтом на стадії впровадження консалтингових ресурсів. У цьому 
знаходить свій прояв розділено-сумісна ефективність консалтингу 
і розділено-сумісний дохід як результат сумісно-розділеної, спрямова-
ної на продукування і впровадження консалтингових ресурсів діяль-
ності клієнта і консалтингової фірми.

Економіко-правові засади встановлення прав власності консалтин-
гової фірми і клієнта на консалтинговий продукт і кінцевий результат 
консалтингу відображено у табл. 6.2.

Таблиця 6.2
Основні характеристики сумісно-розділеної власності 

консалтингової фірми і клієнта на консалтинговий продукт
і кінцевий результат консалтингу

Об’єкт відно-
син власності

Економічний 
зміст об’єкта 
відносин 
власності 

Регулювання 
відносин влас-
ності на консал-
тинговий про-
дукт і результат 
за законодав-
ством України

Пропоноване до-
говірне регулю-
вання відносин 
власності на 

консалтинговий 
продукт і ре-

зультат

Професійні 
знан ня, консал-
тингова інфор-
мація й потен-
ційні (очікувані) 
вигоди клієнта, 
що одержали 

інституційне за-
кріплення в кон-
салтинговому 
продукті

Результат суміс-
но-розділених дій 
консалтингової 
фірми і клієнта

Спільне здійснен-
ня клієнтом і кон-
салтинговою фір-
мою майнових 
прав інтелекту-
альної власності 
на консалтинго-
вий продукт

Визначення у до-
говорі правомоч-
ностей консал-
тингової фірми 
і клієнта щодо 
консалтингового 
продукту залежно 
від ступеня його 
інноваційності 
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Об’єкт відно-
син власності

Економічний 
зміст об’єкта 
відносин 
власності 

Регулювання 
відносин влас-
ності на консал-
тинговий про-
дукт і результат 
за законодав-
ством України

Пропоноване до-
говірне регулю-
вання відносин 
власності на 

консалтинговий 
продукт і ре-

зультат

Кінцевий ре-
зультат консал-
тингу – реальні 
вигоди клієнта

Сумісно-розді-
лений результат 
консалтингової 
фірми і клієнта

Власність клієнта 
на доходи та інші 
вигоди, отрима-
ні в результаті 
використання 
консалтингових 

ресурсів

Визначення у до-
говорі частки 
консалтингової 
фірми в реаль-
ному результаті 
консалтингу 
як економічна 
реалізація су-

місно-розділеної 
власності кон-
салтингової фір-
ми і клієнта на 
консалтинговий 
продукт та прояв 
розділено-суміс-
ної ефективності 
консалтингу 

Як видно з табл. 6.2, важлива роль у регулюванні консультант-клі-
єнтських відносин із приводу сумісно-розділеної власності на консал-
тинговий продукт і результат належить договору про надання консал-
тингових послуг. Отже, консалтинговий продукт виступає об’єктом 
сумісно-розділеної власності, по-перше, консалтингової фірми і її най-
маного працівника-консультанта, який безпосередньо продукує профе-
сійні поради, по-друге, консалтингової фірми і клієнта-замовника.

На стадії обміну сумісно-розділена власність на консалтинговий 
продукт виступає у формі певного «пучка» правомочностей, які пере-
даються консалтинговою фірмою клієнтові стосовно консалтингової 
послуги.

Консалтингові послуги – це професійні дії консультантів, спрямо-
вані на надання допомоги суб’єктам господарювання у розв’язанні 

Закінчення табл. 6.2
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проблем функціонування і розвитку їх бізнесу; це форма консалтинго-
вих ресурсів.

За своїм змістом консалтингові послуги є інтелектуальними та 
мають ознаки інформаційних, освітніх і інноваційних послуг.

Відповідно до функціонального призначення консалтингові по-
слуги належать до послуг інфраструктурних, що забезпечують ефек-
тивну адаптацію суб’єктів підприємницької діяльності до ринкового 
та інституціонального середовища бізнесу. Поряд з ознаками інфра-
структурних послуг, консалтингові послуги володіють характеристи-
ками ресурсних послуг, тому що знання, досвід, ноу-хау, передані клі-
єнтам у процесі консалтингового обслуговування, є консалтинговими 
ресурсами бізнесу. Тому придбання господарюючими суб’єктами по-
слуг консалтингу, особливо послуг інноваційно-стратегічного харак-
теру, являє собою інвестицію в їхні управлінсько-організаційні активи, 
що забезпечують, поряд з іншими ресурсами, ефективне здійснення 
виробничої функції.

Консалтингові послуги є абсолютно нематеріальними, хоча можуть 
мати матеріальний носій (консультаційний проект, письмовий висно-
вок, програма тренінгу та ін.), що дає підставу для визначення їх як 
чисті послуги. Їм властиві загальні для більшості чистих послуг озна-
ки складності стандартизації, відсутності передавання прав власності 
на послугу, невіддільності від джерела, нерозривності виробництва 
і споживання, мінливості якості. Їх специфічними ознаками є: 

– невіддільність від одержувача: нерозривність виробництва і спо-
живання консалтингових послуг виступає як взаємозв’язок, взаємодія 
і взаємозалежність дій консультанта і клієнта в процесі консалтинго-
вого обслуговування;

– залежність якісної неоднорідності послуги не тільки від кон-
сультанта, а і від ступеня та ефективності участі клієнта у розробці 
рішення проблеми;

– унікальність (неможливість тиражування): по-перше, профе-
сійні поради консультанта завжди мають адресний характер, призна-
чені для конкретної клієнтської організації і відбивають її специфіку; 
по-друге, результат консультування залежить не тільки від професіо-
налізму консультанта, а і від здатності клієнта забезпечити того необ-
хідною і достовірною інформацією, точно сформулювати проблему, 
сприймати поради консультанта і використати їх у практичній діяль-
ності. Крім того, отримані клієнтом професійні рекомендації станов-
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лять його комерційну таємницю, оскільки їх впровадження в прак-
тику забезпечує йому конкурентні переваги, виступає важливим 
чинником підвищення ефективності і конкурентоспроможності біз-
несу;

– можливість одержання «в запас» (зберігання): у низці випадків 
консалтингові послуги можна і важливо одержати до виникнення про-
блеми, на розв’язання якої вони спрямовані. Звичайно, часовий лаг 
(розрив) між наданням консалтингової послуги і впровадженням кон-
салтингових ресурсів у підприємницьку практику не може бути три-
валим, оскільки специфічні знання та інформація, що становлять зміст 
професіональної поради, можуть застаріти або ж втратити актуальність 
для клієнта у зв’язку зі зміною ситуації в зовнішньому і внутрішньому 
середовищі бізнесу; 

– необхідність договірного встановлення правомочностей клієнта 
і консультанта щодо використання знань та інформації, отриманих 
у процесі консалтингового обслуговування.

Використовуючи модель цінності послуг, запропоновану авторами 
монографії «Управление и организация в сфере услуг» [14, с. 126], 
можемо вирізнити наступні складники, що становлять цінність кон-
салтингових послуг: сприйнята якість, внутрішньо властиві ознаки, 
зовнішні ознаки, ціна в грошовому вираженні, негрошова ціна як 
складник сприйманої якості, час, навчальний ефект і інноваційність 
(табл. 6.3). Зазначимо, що до складових цінності консалтингових по-
слуг нами додані навчальний ефект та інноваційність. 

Таблиця 6.3
Складові цінності консалтингових послуг

Головні 
елементи Зміст

Сприйнята 
якість

Оскільки консалтингова послуга нематеріальна, основними 
чинниками оцінки її якості потенційним клієнтом є репута-
ція консультанта, відгуки і рекомендації інших його клієн-
тів, інформація, отримана в процесі зустрічей, переговорів, 
модель ділового спілкування та ін.

Внутрішньо 
властиві 
ознаки

Вигоди, які клієнт очікує одержати від консалтингового об-
слуговування, які можуть бути прямими (основними), без-
посередньо пов’язаними із впровадженням консалтингових 
ресурсів, і непрямими (додатковими)
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Головні 
елементи Зміст

Зовнішні 
ознаки

Характеристики консультанта або консалтингової фірми та 
їх діяльності у цілому, а не певної консалтингової послуги, 
як-от: ділова репутація, місце розташування й обладнання 
офісу, образ консультанта як незалежного професіонала, 
його стиль поведінки і культура спілкування та ін.

Ціна в гро-
шовому ви-
раженні

Цінною для клієнта є та послуга, ціна якої адекватна оцін-
ці ним її якості. У такому разі класичне співвідношення 
«ціна – якість» трансформується в співвідношення «ціна – 
сприйнята якість»

Негрошова 
ціна як 
складник 
сприйманої 
якості

Витрати, окрім оплати ціни, які покупець повинен здійсни-
ти для доступу до одержання послуги: витрати часу на зби-
рання і надання консультантові потрібної йому інформації; 
відволікання працівників від основної діяльності у зв’язку 
з необхідністю їх контактів з консультантом; психологічні 
витрати, пов’язані з потребою надання консультантові кон-
фіденційної інформації, з його присутністю на підприємстві 
тощо. Рівень негрошової ціни залежить від обраної моделі 
консалтингового обслуговування, частоти і тривалості кон-
тактів консультанта і клієнта

Час Професійна порада має бути отримана вчасно, саме коли 
вона вкрай необхідна клієнтові. Особливо це стосується 
оперативних консалтингових послуг, оскільки період часу, 
протягом якого вони є для клієнта досить важливими, а зна-
чить, і цінними, нетривалий. Відповідно до класифікації 
цінності послуг залежно від часу: а) цінність зараз і на ко-
роткий час; б) цінність зараз і на невизначений час; 
в) цінність у майбутньому на обмежений період часу; 
г) цінність у майбутньому на невизначений період часу, цін-
ність оперативних консалтингових послуг можна визначити 
як цінність «зараз і на короткий час», а інноваційно-страте-
гічних консалтингових послуг – як цінність «у майбутньо-
му на обмежений час»

Продовження табл. 6.3
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Головні 
елементи Зміст

Навчальний 
ефект

Навчаючись у процесі консалтингового обслуговування, 
клієнт поряд із професійною допомогою у вирішенні гос-
подарських проблем, по-перше, здобуває необхідні йому 
знання, по-друге, певною мірою заощаджує фінансові ре-
сурси і час, які потрібні були б при його зверненні до інших 
джерел освітніх послуг

Інновацій-
ність

По-перше, інтелектуальний продукт консалтингу, якому 
притаманні ознаки новації, може бути об’єктом інновацій-
ної діяльності клієнта, спрямованої на досягнення якісно 
нового рівня ефективності і конкурентоспроможності його 
бізнесу. У цьому випадку придбання консалтингової послу-
ги є для клієнта важливим етапом інноваційного процесу, 
спрямованого на здійснення організаційно-управлінських 
нововведень. По-друге, консультанти забезпечують клієнтів 
консалтинговими ресурсами, необхідними для інноваційної 
діяльності

Треба підкреслити, що цінність консалтингової послуги не є по-
стійною; вона може змінюватися протягом усього періоду консалтин-
гового обслуговування.

6.4. Види консалтингових послуг. 
Юридичний консалтинг

Консалтингова діяльність охоплює надання різних видів послуг 
професійних консультантів. У науковій і прикладній літературі, при-
свяченій питанням структуризації консалтингового сектору економіки, 
бракує єдиного підходу до класифікації видів консалтингу. Більшість 
дослідників, як правило, пропонують широкий перелік різних напря мів 
консалтингової діяльності, спираючись на практику професійного 
консультування. Причому пропоновані класифікації базуються в осно-
вному на переліку видів консалтингових послуг, наведеному в Євро-
пейському довіднику-покажчику консультантів з менеджменту, як-от: 
загальне управління, діяльність адміністрації, фінансове управління, 

Закінчення табл. 6.3
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управління кадрами, маркетинг, виробництво, інформаційне забезпе-
чення, спеціалізовані послуги [2, с. 10–13; 50, с. 15–16]. Однак зміст 
економічного консалтингу не обмежується лише послугами управлін-
ського консультування, а включає ділові (професійні) послуги консуль-
тативного типу аудиторських, рекрутських, юридичних та інших фірм 
консалтингового сектору економіки.

Оскільки головним споживачем послуг економічного консалтингу 
є фірма, значить, основним предметом професійного консультування 
виступають проблеми її функціонування. Отже, критерієм класифіка-
ції видів економічного консалтингу, як видається, повинні бути струк-
тура, функції та проблеми фірми на різних стадіях її життєвого циклу.

Як інструмент підприємницької діяльності фірма виконує опера-
ційні функції бізнесу: виробництво (надання послуг, здійснення робіт 
тощо), постачання ресурсів, збут продукції, інновації, фінансування, 
облік, кадрове забезпечення та ін. Це є критерієм функціональної кла-
сифікації видів консалтингових послуг (табл. 6.4).

Таблиця 6.4
Функціональна класифікація видів 

економічного консалтингу

Функції фірми 
як організаційної одиниці бізнесу

Види 
економічного консалтингу

Виробнича Виробничий
Інноваційна Інноваційний
Постачальницько-збутова Маркетинговий
Фінансово-інвестиційна Фінансово-інвестиційний
Кадрового забезпечення Кадровий
Інформаційного забезпечення ІТ-консалтинг

Структура фірми характеризується сукупністю техніко-виробничих, 
організаційно-господарських, соціальних, корпоративних, мережевих, 
середовищних відносин, узагальнюючими показниками оптимальнос-
ті яких виступають ефективність і конкурентоспроможність бізнесу. 
Завдання економічного консалтингу – сприяння професіональними 
порадами, рекомендаціями і проектами ефективній організації вказаних 
відносин, що становлять внутрішнє і зовнішнє середовище фірми. Це 
є підставою структурної класифікації видів економічного консалтингу 
(табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5
Структурна класифікація видів економічного консалтингу

Структура фірми Види економічного консалтингу
Підсистема техніко-виробничих 
відносин

Виробничий 

Підсистема відносин, пов’язаних зі 
здійсненням інноваційного процесу

Інноваційний 

Підсистема організаційно-госпо-
дарських відносин

Фінансово-інвестиційний 
й оцінюючий 

Підсистема соціальних відносин Кадровий й організаційний 
Підсистема соціально-корпоратив-
них відносин

Корпоративний 

Підсистема мережевих (зовнішнє 
мікросередовище фірми) і середо-
вищних відносин (зовнішнє макро-
середовище фірми)

Маркетинговий, юридичний 
і PR-консалтинг

Інформаційна підсистема ІТ-консалтинг

Узагальненням функціональної й структурної класифікацій слу-
жить предметна класифікація видів економічного консалтингу як 
сукупності ділових (професійних) послуг консультативного типу, 
що надаються консалтинговими фірмами й незалежними консуль-
тантами суб’єктам підприємницької діяльності, насамперед фірмам 
(табл. 6.6).

Таблиця 6.6
Предметна класифікація видів консалтингових послуг

Види економічного 
консалтингу Зміст

Виробничий Консультаційна допомога у вирішенні техніко-
технологічних та організаційних проблем реаліза-
ції виробничої функції фірми

Фінансово-інвестицій-
ний і бухгалтерський 

Консалтингові послуги у сфері облікової, фінан-
сової та інвестиційної діяльності, управління 
інвестиційними проектами і фінансовими ресур-
сами фірми

Оцінюючий Консультування з проблем визначення вартості 
активів фірми 
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Види економічного 
консалтингу Зміст

Маркетинговий Консультування, що сприяє досягненню фірмою 
її ринкових цілей через побудову її ефективної 
взаємодії з ринком 

Кадровий Консультаційна допомога, спрямована на оптимі-
зацію управління трудовими ресурсами фірми 

Організаційний Консультування з питань поведінки і мотивації 
персоналу, організаційної культури й організацій-
ного розвитку, спрямоване на підвищення якості 
менеджменту

Інноваційний Консалтингові послуги, що сприяють ефективній 
реалізації інноваційної функції фірми

Консалтинг у сфері 
інформаційних техно-
логій

Консалтингові послуги з питань автоматизації, 
програмного забезпечення бізнес-процесів

Юридичний Консультаційна допомога, спрямована на опти-
мізацію правового статусу і правової поведінки 
фірми 

Корпоративний Консультування з питань корпоративного управ-
ління і корпоративної культури

Предметна класифікація видів економічного консалтингу відбиває 
структуру та основні напрями діяльності фірми – головного спожива-
ча консалтингових послуг: вивчення ринку товарів, інноваційна, ви-
робнича, комерційна діяльність, післяпродажний сервіс, економічна 
і соціальна діяльність. Консалтинг може бути як загальним, що охоп-
лює комплекс функцій і підсистем фірми, так і спеціалізованим, орі-
єнтованим на окремі функції й підсистеми відносин, що становлять її 
внутрішнє і зовнішнє середовище.

У цій класифікації кожен вид консалтингу – це сукупність кон-
салтингових послуг певної предметної спеціалізації. Наприклад, 
фінансовий консалтинг відповідно до Європейського довідника-по-
кажчика консультантів з менеджменту охоплює консультування 
щодо системи обліку, оцінки капітальних витрат, господарського 
обороту фірми, зниження собівартості продукції і послуг, неплато-

Закінчення табл. 6.6
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спроможності, збільшення прибутку і доходів, оподатковування, 
фінансових резервів. Предмет виробничого консалтингу – автома-
тизація виробничих процесів, використання устаткування та його 
технічне обслуговування, промисловий інжиніринг, переробка ма-
теріалів, регулювання внутрішнього розподілу матеріалів, упаку-
вання, схема організації робіт на підприємстві, конструювання 
і вдосконалювання продукції, управління виробництвом, підвищен-
ня продуктивності праці, закупівлі, контроль якості, контроль за 
поставкою вузлів і деталей. 

Предметну класифікацію консалтингових послуг доповнюють: 
1. Змістовна класифікація. Для кожної фази життєвого циклу 

фірми характерна специфічна стратегія управління, а значить, осо-
бливий вид консалтингової допомоги в її розробці та здійсненні. На 
фазі заснування фірми основним видом консалтингового обслуго-
вування є проектуючий консалтинг, тобто професійні послуги 
стосовно побудови фірми як цілісної системи техніко-економічних, 
організаційно-економічних, соціально-економічних відносин, що 
має внутрішнє середовище і зовнішнє доповнення у формі сукуп-
ності стійких відносин з елементами зовнішнього середовища біз-
несу. Фази зростання і зрілості фірми є предметом перетворюючо-
го консалтингу, націленого на впровадження організаційно-управ-
лінських новацій у господарську практику. Прикладом перетворю-
ючого консалтингу виступають консалтингові послуги, пов’язані 
з реінжинірингом бізнесу. На фазі спаду (розпаду) фірми клієнтам 
необхідні такі види економічного консалтингу, як антикризовий, 
спрямований на подолання спаду, відновлення і розвиток бізнесу, 
і компенсуючий – консультаційна допомога в процесі ліквідації 
фірми, що розпалася. 

2. Класифікація відповідно до характеру проблем ведення бізнесу 
на різних фазах життєвого циклу фірми:

– оперативний (операційний) консалтинг: консультування з по-
точних питань ведення бізнесу;

– інноваційно-стратегічний консалтинг: професійна допомога 
консультантів при фундаментальних змінах бізнесу (консалтинг у сфе-
рі стратегічного управління, інноваційної діяльності й організаційно-
го розвитку). 

Види консалтингових послуг розрізняються не тільки предметною 
спеціалізацією, а й формою надання консалтингових послуг (табл. 6.7). 
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Таблиця 6.7
Види консалтингу залежно від форм надання консалтингових послуг

Вид консалтингу Зміст
Консультування Надання порад, рекомендацій, експертних висновків
Проектування Підготовка консультаційних проектів
Навчання Проведення семінарів, тренінгів тощо
Аутсорсинг персо-
налу

Виконання професійним консультантом (фірмою) на 
договірних засадах певних функцій фахівців і управ-
лінців клієнтської організації

Сценарний (ігро-
вий) консалтинг

Професійна допомога у вирішенні проблем фірми 
в процесі ділових ігор на підставі певних сценаріїв

Коучинг Технологія розвитку організації через навчання спів-
робітників у процесі роботи

Консультування виступає переважно формою оперативного (опе-
раційного) консалтингу, проектування – інноваційно-стратегічного 
консалтингу. Навчання займає особливе місце в діяльності професій-
ного консультанта: з одного боку, будь-яка консультаційна діяльність 
має навчальний ефект. Тому навчальний консалтинг можна визначити 
як невід’ємну складову всіх видів консалтингу. З іншого боку, оскіль-
ки навчання характеризується специфічними цілями, методами і при-
йомами, його слід назвати окремим видом консалтингових послуг. 
Аутсорсинг персоналу дозволяє суб’єкту господарювання зосередити 
зусилля і ресурси на найбільш важливих, ключових напрямах діяль-
ності. Тим самим зростання ефективності і конкурентоспроможності 
бізнесу досягається без значних додаткових витрат. Такі послуги мо-
жуть здійснюватися у формах: 1) сервісу тимчасового персоналу 
(temporery staff) – залучення клієнтською організацією працівників 
консалтингової фірми для вирішення конкретних завдань у коротко-
терміновому періоді; 2) лізингу (оренди) персоналу консалтингової 
фірми, як правило, на більш тривалий строк, ніж temporery staff; 
б) аутстаффінгу – виведення співробітників клієнтської організації за 
межі її штату. У цьому випадку зазначені працівники офіційно зна-
чаться в штаті консалтингової фірми, а оплату їх праці здійснює клі-
єнтська організація.

Сценарна (ігрова) форма професійного консультування виступає 
основою організаційного консалтингу, оскільки об’єктом організацій-
ного управління є поведінкові ситуації й події, що відбулися, тривають 
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зараз, можуть відбутися в майбутньому. Новою формою надання кон-
салтингових послуг є коучинг, що, на наш погляд, являє собою моди-
фікацію сценарного (ігрового) консалтингу, сполучає ігрові й навчаль-
ні форми консалтингу персоналу.

Види економічного консалтингу є складовими консалтингового сек-
тору національної економіки, структуру якого відображено на рис. 6.1.
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Рис. 6.1. Структура консалтингового сектору економіки

Найважливішою складовою консалтингового сектору економіки 
є юридичний консалтинг – підприємницька діяльність фахівців з пра-
ва з надання суб’єктам господарювання та населенню професійної 
юридичної допомоги [16].

Юридичні послуги – це певні професійні дії фахівців з права, спря-
мовані на задоволення потреб чи забезпечення вигод фізичних та 
юридичних осіб у процесі надання їм юридичної допомоги. Юридич-
ні послуги розрізняють за критерієм спрямованості професійних дій 
юристів відповідно до галузей права, наприклад, професійна допо-
мога з господарського права, прав споживача, фінансового права, ци-
вільного права та ін.
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Професійні консультанти можуть спеціалізуватися на окремих ви-
дах юридичних послуг, а можуть надавати послуги, що охоплюють 
різні галузі права. Їх діяльність має бути спрямована на надання послуг 
замовникам, які діють в окремих галузях економіки, наприклад у бу-
дівництві, транспорті, шоу-бізнесі, туризмі, на фондовому ринку, або 
здійснюють певні види економічної діяльності: зовнішньоекономічну, 
інвестиційну, інноваційну та ін. 

Юридичні послуги суб’єктам підприємницької діяльності розді-
ляються на оперативні, що спрямовані на розв’язання їх поточних 
проблем, та стратегічні, змістом яких є певні професійні дії юристів 
на етапі фундаментальних змін у бізнесі замовників, таких як реорга-
нізація підприємств, реструктуризація, зміна власника та ін. Оператив-
не юридичне обслуговування може здійснюватися в абонементній 
формі.

За критерієм головних замовників юридичних послуг треба виді-
лити: особисті юридичні послуги, що надаються фахівцями з права 
населенню (фізичним особам); ділові юридичні послуги суб’єктам 
підприємницької діяльності; юридичні послуги державним установам, 
громадським організаціям та ін. 
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І ВИКОРИСТАННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 7 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ ФІРМИ ТА ЇЇ 
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

7.1. Сутність та структура 
інтелектуального капіталу фірми

Термін «інтелектуальний капітал», вперше використаний у 1969 р. 
американським економістом Дж. К. Гелбрейтом, дістав активної роз-
робки в останнє десятиріччя ХХ ст. та на початку третього тисячоліття.

Серед його дослідників можна відмітити Е. Тоффлера, Б. Б. Леон-
тьєва, Т. А. Стюарта, Е. Брукінга, Л. Едвінссона, М. Мелоуна, Т. Фор-
тьюна, П. Саллівана, Л. Прусака, Д. Клейна, Л. Хіроякі, Д. Даффі, 
А. Н. Козирєва, Л. Г. Мельника, С. М. Клімова, А. Г. Жарінову, В. Л. Іно-
земцева, В. А. Подсолонко, О. Б. Бутнік-Сіверського, В. Д. Базилевича, 
О. В. Кендюхова, Н. С. Ілляшенко, В. В. Ільїна, В. М. Гейця, Л. І. Фе-
дулову, А. А. Чухно, О. А. Гришнову тощо.

Різноманітні підходи, що використовуються для аналізу змісту інте-
лектуального капіталу фірми, доцільно розподілити на три групи [1]: 

1) характеристика структури інтелектуального капіталу;
2) аналіз призначення інтелектуального капіталу і ролі, яку він 

відіграє у процесі суспільного відтворення;
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3) аналіз сутності категорії інтелектуального капіталу.
Аби сформувати найбільш повне та різнобічне бачення сутності 

інтелектуального капіталу фірми, необхідно використати різні типи 
підходів. Різноманітність підходів першого типу ілюструє укладена 
З. В. Уляницьким таблиця (див. табл. 7.1). Не важко побачити, що, не-
зважаючи на подібність деяких елементів інтелектуального капіталу, 
науковці намагаються віднайти найбільш адекватну, на їх думку, ком-
бінацію.

Таблиця 7.1
Способи структурування інтелектуального капіталу фірми [2]

Автор Структура інтелектуального капіталу

Структурування закордонних вчених
Е. Брукінг Ринкові активи, активи інтелектуальної власності, гума-

нітарні активи, активи інфраструктури
К. Е. Свейбі Ототожнює «інтелектуальний капітал» та «нематеріальні 

активи». Складові: зовнішня структура (тісні взаємо-
відносини між підприємствами), внутрішня структура 
(культура та традиції фірми, інформаційні мережі), інди-
відуальна компетентність (властивість індивіда до реалі-
зації певних дій у певній ситуації)

Д. Клайла Людські активи, інтелектуальні активи, інтелектуальна 
власність, структурні активи, фірмові активи

П. Х. Суліван Людський капітал, інтелектуальні активи, інтелектуаль-
на власність; поряд з інтелектуальним капіталом виділяє 
структурний капітал

Д. Дж. Скріме Людський капітал, структурний капітал, капітал клієнта
Н. Бонтіс Капітал працівників, структурний капітал, ринковий ка-

пітал
А. Л. Гапоненко Клієнтський капітал, організаційний капітал, людський 

капітал
Дж Г. Росс Людський капітал (компетенції зайнятих, позиції зайня-

тих, інтелектуальні здібності), структурний капітал (сто-
сунки із зовнішніми партнерами, організація, капітал 
розвитку і зростання)
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Автор Структура інтелектуального капіталу

Т. Стюарт Людський капітал (здатність пропонувати клієнтам рі-
шення), структурний капітал (організаційні здібності 
компанії відповідати потребам ринку), споживчий капі-
тал (відносини організації зі споживачами, співпраця із 
контрагентами, вірність клієнтів)

М. Братницькі Суспільний капітал (структурний капітал, стосунки 
між людьми і пізнавальний капітал), людський капітал 
(компетенції, інтелектуальні можливості і мотивація), 
організаційний капітал (капітал розвитку, внутрішня та 
зовнішня структури)

Й. Ліхтарські Особистий капітал (технічний, а також організаційний, 
скерований усередину і на ринок), безособовий капітал

Структурування вітчизняних вчених
О. Б. Бутнік-
Сіверський

Людський капітал (сукупність знань, умінь, здібностей, 
навичок, схильностей), структурний капітал (техніка, 
ЕОМ, програмне забезпечення, товарні знаки, право 
власності, патенти, організаційна структура, функціо-
нальні розпорядження, механізм розподілу обов’язків), 
споживчий капітал (клієнти, споживачі, партнери)

В. Д. Базилевич Людський капітал (накопичені у результаті інвестицій та 
реалізовані у працівниках організації знання, здібності, 
навички, особиста культура, моральні цінності, смаки), 
клієнтський капітал (відносини із клієнтами і покуп-
цями, що допомагають успішній реалізації виробленої 
продукції; товарні марки та знаки, комерційна мережа 
розширення збуту, угоди маркетингового і технологічно-
го співробітництва, популярність та репутація), організа-
ційний капітал (систематизована і формалізована компе-
тентність організації: електронні мережі, інформаційні 
ресурси, організаційна структура, ефективність управ-
ління, нововведення, інтелектуальна власність, технічне 
забезпечення)

Водночас деякі складові (передовсім людський та структурний 
капітал) зустрічаються частіше за інших, що свідчить про їх особливу 
роль у структурі інтелектуального капіталу фірми.

Закінчення табл. 7.1
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Удалим прикладом першої групи підходів можна вважати концеп-
цію Л. Едвінссона [3, с. 429–447]. Структура інтелектуального капіта-
лу фірми, відповідно до цієї концепції, у загальному вигляді розкрита 
на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Структура інтелектуального капіталу фірми за Л. Едвінссоном

Розглянемо більш детально головні елементи інтелектуального 
капіталу фірми. Фірмово-специфічний людський капітал – це сукуп-
ність знань, умінь, навичок, здібностей (зокрема, творчих), працездат-
ності, особистих якостей, моральних цінностей, пріоритетів та соці-
альних зв’язків працівників фірми, а також цінностей компанії, куль-
тури праці, соціально-психологічного клімату, ділової атмосфери, які 
використовуються для отримання доходу фірмою. До фірмово-специ-
фічного людського капіталу відносять також невід’ємні від працівника 
ноу-хау (що зазвичай вимагають не лише знання, як робити, але й умін-
ня виконати відповідні операції) і «мовчазні», «невідокремлені» знання 
(які важко передати іншій особі у знаковій чи вербальній формі).

Здібності, знання, працездатність, установки та соціальні зв’язки 
особи формують основу її людського потенціалу. Він перетворюється 
на людський капітал індивіда лише в тій частині, в якій може бути 
реалізований у суспільстві для створення вартості та генерування до-
ходів. Якщо людський потенціал знаходить реалізацію в межах певної 
фірми, то він одночасно перетворюється не лише на людський капітал 
індивіда, але й на елемент людського капіталу цієї фірми.

До складу фірмово-специфічного людського капіталу входить лише 
та частина людського капіталу індивіда, що використовується для 
отримання доходу фірмою (і відповідно індивідом у межах цієї фірми). 
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Якщо ж особа отримує додаткові доходи від свого людського капіталу 
поза певною фірмою (працюючи за сумісництвом в іншій фірмі, у влас-
ному бізнесі чи у якості самозайнятої особи), то частина її людського 
капіталу, задіяна у генеруванні додаткових статків, не входить до скла-
ду людського капіталу даної фірми. Отже, людський капітал особи 
може дорівнювати її частці у людському капіталі певної фірми, може 
перевищувати її, але не може бути менше.

Структурний капітал – сукупність нематеріальних активів, що 
належать фірмі та використовуються для отримання доходу і забез-
печення існування фірми в довгостроковій перспективі.

Якщо фірмово-специфічний людський капітал втілений у праців-
никах компанії, то структурний капітал, навпаки, від них відокремле-
ний. Структурний капітал створюється в процесі функціонування 
людського капіталу і безпосередньо виникає тоді, коли набуває неза-
лежного від свого творця існування, утілюючись у певних об’єктах, 
процесах чи явищах. Наприклад, поки керівник підрозділу тримає 
в голові певний технологічний процес, це знання належить до фірмо-
во-специфічного людського капіталу. Якщо ж зазначений технологіч-
ний процес знаходить відображення на якомусь носії інформації, що 
використовується фірмою, то він потрапляє до складу структурного 
капіталу. На відміну від фірмово-специфічного людського капіталу 
структурний капітал може бути власністю фірми та може бути про-
даний.

Основними складовими структурного капіталу є капітал клієнтів 
та організаційний капітал. Останній, у свою чергу, поділяється на ін-
новаційний капітал та капітал процесів.

Клієнтський капітал – система зв’язків і відносин, що забезпечує 
ефективну взаємодію фірми зі споживачами, сприяє просуванню про-
дукції на ринок і збільшує обсяги та/або ціну продажів. До нього на-
лежать контракти, угоди, база споживачів, ділова репутація, публічний 
імідж, бренд, товарні знаки, канали розподілу продукції, характер 
відносин із клієнтами, «свої» люди в організаціях-партнерах чи орга-
нізаціях-клієнтах тощо.

Інноваційний капітал – об’єкти права інтелектуальної власності та 
інші нематеріальні активи і цінності фірми, що дозволяють їй викорис-
товувати інновації для отримання конкурентних переваг, збільшення 
доходів і прибутків та підтримки ефективного функціонування в дов-
гостроковій перспективі. Важливими складовими інноваційного капі-
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талу є патенти, ліцензії, промислові зразки, програмне забезпечення, 
а також ноу-хау.

Капітал процесів – система технологій, правил, процедур, зв’язків 
і відносин усередині фірми, система управління, що забезпечують 
ефективну організацію виробництва, збуту продукції та післяпродаж-
ного обслуговування.

Якщо капітал клієнтів визначається ефективністю відносин зі спо-
живачами, то капітал процесів – ефективністю відносин між співро-
бітниками фірми, яка базується на технологіях виробництва, системі 
менеджменту та соціально-психологічних факторах.

При поглибленому вивченні структури інтелектуального капіталу 
фірми можна побачити певні невідповідності у трактуваннях різних 
дослідників цього явища. На наш погляд, значна частина невідповід-
ностей пояснюється розбіжностями юридичного та економічного 
змісту інтелектуального капіталу фірми. Адже важливою його складо-
вою є інтелектуальна власність. А категорія інтелектуальної власнос-
ті має як економічне, так і юридичне наповнення.

Проблема полягає в тому, що економічні та юридичні критерії від-
несення об’єктів до інтелектуальної власності різняться. З економічної 
точки зору до інтелектуальної власності належать створені в результа-
ті інтелектуально-духовної творчості засоби задоволення потреб, які 
відокремилися від свого творця. Необхідною умовою віднесення до 
власності є певна вартість цих об’єктів. Якщо ж у них немає вартості, 
то й інтелектуальна власність відсутня. З юридичної ж точки зору 
голов не – не наявність вартості, а відповідність умовам (у тому числі 
формальним), за яких об’єкт визнається інтелектуальною власністю. 
У результаті ми маємо певні розбіжності.

З одного боку, економічний зміст інтелектуальної власності ширше 
за юридичний, бо:

1) економічний зміст інтелектуальної власності постійно розви-
вається (зокрема, виникають нові типи об’єктів інтелектуальної влас-
ності), а юридичний охоплює усталені явища, до того ж із певним 
часовим лагом;

2) не на всі економічні об’єкти інтелектуальної власності економіч-
но доцільно формувати правовий захист, тому деякі з них не отримують 
юридичного закріплення;

3) не на всі економічні об’єкти інтелектуальної власності форму-
ється правовий захист, навіть якщо це економічно доцільно (іноді 
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власники цього не бажають, а іноді взагалі не знають, що треба забез-
печувати такий захист).

Зазначені причини мають свої особливості. Перша та друга зумов-
лені об’єктивними факторами; діють на групи (типи) об’єктів інтелек-
туальної власності повністю; можуть бути подолані на макрорівні. 
Третя причина має суб’єктивні засади; діє на окремі складові груп 
(типів) об’єктів інтелектуальної власності (наприклад, одні суб’єкти 
оформлюють патенти на економічно привабливі винаходи, інші – ні); 
долається на мікрорівні.

З другого боку, за деякими елементами юридичний зміст інтелек-
туальної власності ширший за економічний, бо певні об’єкти інтелек-
туальної власності отримують відповідний юридичний статус лише на 
підставі формальних ознак, не маючи економічної цінності. Наприклад, 
художній твір визнається об’єктом права інтелектуальної власності 
лише за фактом створення, при цьому він може не приносити доходів. 
Якщо художній твір не здатний принести дохід, він не має вартості. 
Те, що не має вартості, не може бути віднесено до власності в еконо-
мічному розумінні, але іноді потрапляє до складу інтелектуальної 
власності в юридичному сенсі.

Значною мірою економічний та юридичний зміст інтелектуальної 
власності збігаються. Така ситуація є найкращою і бажаною. Адже 
юридичне закріплення посилює економічний зміст інтелектуальної 
власності, активізує діяльність людей у цій галузі, бо підвищує еконо-
мічні стимули та знижує видатки на специфікацію і захист прав влас-
ності, зменшує трансакційні витрати.

Водночас за наявності економічного змісту інтелектуальної влас-
ності юридичне закріплення прав на неї стає економічно виправданим. 
Економічний зміст об’єкта власності стимулює діяльність стосовно 
цієї власності в юридичній площині (зокрема, щодо специфікації та 
захисту прав власності).

Існування зазначених відмінностей юридичного та економічного 
змісту інтелектуальної власності зумовлює розбіжності юридичного 
та економічного змісту інтелектуального капіталу фірми, що негатив-
но впливає на ефективність її функціонування, тому слід протидіяти 
цим невідповідностям, аби економічний та юридичний зміст збігалися, 
посилюючи один одного та стимулюючи розвиток фірми.

На жаль, зазвичай фірми не здатні впливати на макроекономічні 
умови свого функціонування, тому можуть долати лише третю при-
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чину невідповідності юридичного та економічного змісту їх інтелек-
туальної власності. Водночас об’єднання фірм та найпотужніші орга-
нізації (зокрема, ТНК) мають вплив і на макрорівні, тому можуть 
частково нівелювати інші причини невідповідностей юридичного та 
економічного змісту інтелектуальної власності.

Розібравшись зі структурою інтелектуального капіталу фірми та 
сформувавши загальне уявлення про його зміст, можна переходити до 
виявлення його сутності. Як відомо, сутність соціально-економічних 
явищ краще розкривається при дослідженні історії їх виникнення та 
розвитку. Тому для розуміння сутності інтелектуального капіталу фір-
ми необхідно дослідити історію розвитку факторів виробництва.

Слід зазначити, що існуючі підходи не розкривають повною мірою 
місця інтелектуального капіталу фірми в структурі факторів виробни-
цтва, скоріше, навпаки, заплутують ситуацію. Адже, як можна побачи-
ти із табл. 7.1, до складу інтелектуального капіталу відносять елемен-
ти, які належать до різних факторів виробництва; водночас дослідники 
постійно наголошують на відмінності інтелектуального капіталу від 
традиційних факторів виробництва.

Аби вирішити складне та суперечливе питання складу факторів 
виробництва, необхідно розрізняти первинні та похідні фактори ви-
робництва.

Існують три первинних фактори виробництва: особистий (людина), 
природний (сили та речовини природи) та акумульований (неприродні 
засоби виробництва). Спочатку люди спільно використовували пер-
винні фактори виробництва. Із ускладненням політичної структури 
суспільства та виникненням приватної власності на засоби виробни-
цтва з’явилися перші похідні фактори виробництва. 

Виокремлення тих чи інших похідних факторів виробництва 
пов’язане із формуванням специфічної, окремої, відносно самостійної 
та самодостатньої системи суспільних відносин з приводу їх залучен-
ня до процесу виробництва. Для утворення такої системи важливо, аби 
фактори виробництва належали різним власникам. 

Зважаючи на проведений А. Бутенко та А. Шкребою аналіз детер-
мінації суспільного розвитку [4, с. 54–64], слід зазначити, що фактич-
на приналежність факторів виробництва може визначатися або від-
носинами власності (як це відбувалося у європейських народів, по-
чинаючи зі стародавніх греків та римлян), або політичною структурою 
суспільства (як це мало місце в історії більшості неєвропейських на-
родів до їх колонізації європейцями).
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Коли фактори виробництва зосереджуються у різних власників, 
необхідно на певних умовах поєднувати ці потрібні для створення 
економічних благ ресурси. Навколо цих умов поступово формується 
система суспільних відносин. Коли система суспільних відносин з при-
воду залучення до процесу виробництва, скажімо, інформації стає 
достатньо специфічною, розвиненою й відокремленою, можна конста-
тувати виникнення похідного фактора виробництва «інформація».

На протилежність базовим, похідні фактори виробництва – фено-
мен історичний; їх склад періодично змінюється. Саме цим можна 
пояснити відсутність серед науковців єдиної позиції щодо переліку 
факторів виробництва.

Оскільки виокремлення похідних факторів виробництва пов’язане 
з певними змінами у суспільних відносинах, розвиток складу факторів 
виробництва пов’язаний із розвитком господарських систем.

Існує шість основних етапів розвитку системи формування доходів: 
колективний, приватний, управлінський, капіталістичний, соціально-
ринковий та соціальний. Головним внутрішнім джерелом цієї еволюції 
є основне протиріччя формування доходів. Водночас зовнішня детер-
мінація розвитку іноді може відігравати визначальну роль.

Зміст зазначеного протиріччя полягає у такому. Спочатку потреба 
у фізичному виживанні, а потім необхідність підвищення ефективнос-
ті економічної діяльності змушували людей поєднувати зусилля в про-
цесі виробництва. Однак таке об’єднання породжує проблему визна-
чення частки кожного індивіда в створеному спільними зусиллями 
продукті.

Основне протиріччя формування доходів населення – це протиріччя 
між об’єднанням індивідів у процесі спільно-розділеної діяльності із 
створення економічних благ та заснованим на певному типі розподілу 
відособленням їх в особистому доході. Протиріччя пов’язане з тим, що 
спочатку, на етапі створення продукту, власники всіх факторів виробни-
цтва зацікавлені у найбільш продуктивному співробітництві, адже мак-
симізація ефективності виробництва дозволяє всім розраховувати на 
більші доходи. Проте на етапі розподілу продукту відбувається ради-
кальна трансформація характеру відносин. Коли продукт уже виробле-
ний, його кількість незмінна, то збільшення доходів одних можливе лише 
за рахунок зменшення доходів інших. Ті, хто були партнерами, коли 
йшлося про максимізацію обсягів виробництва, перетворюються на 
конкурентів у справі розподілу результатів спільної діяльності.



278

Частина ІІІ. Формування і використання інтелектуального капіталу організації

Історично перша система формування доходів – колективна – ви-
никла з появою людини розумної. Спочатку виробництво відбувалося 
на основі використання первинних факторів виробництва. Похідні 
фактори виробництва відсутні. Люди спільно брали участь у господар-
ській діяльності й одержували винагороду, що відбивала переважно 
внесок особистого фактора виробництва. 

Колективну систему формування доходів замінила приватна. В її 
основі – використання родиною приналежних їй факторів виробництва 
з метою отримання благ для задоволення своїх потреб. Існування 
управлінської еліти набуло стійкого, стабільного характеру, а її функції 
все більше відрізнялися від функцій основної частини спільноти. На 
цьому етапі оформлюються й закріплюються обов’язки управлінської 
еліти, так само як і обов’язок інших членів громади винагороджувати 
управлінську діяльність. Через нагромадження матеріального фактора 
виробництва окремими індивідами, а також у зв’язку з виконанням 
управлінською елітою своїх специфічних функцій виникає необхідність 
для обробки великих ділянок землі залучати додаткових (окрім влас-
ників землі та членів їхніх родин) працівників. Це здійснюється пере-
важно за рахунок навертання людей у ті чи інші форми залежності 
(рабська, феодальна тощо).

Відбувається перша декомпозиція факторів виробництва – аграрна. 
У результаті виокремлюються такі три основних похідних фактори 
виробництва, як управлінські здібності, земля і праця.

Описані зміни супроводжуються посиленням політичної надбудо-
ви, що на певному етапі породжує державу. Відбувається перехід до 
третьої системи формування доходів – управлінської. В основі цієї 
системи лежать певні форми експлуатації мас елітою. Відокремлення 
індивідів в особистому доході набуває бінарного характеру: основній 
частині населення, задоволення потреб якої відбувається на рівні, 
близькому до фізіологічного мінімуму, протистоїть еліта, ступінь за-
доволення потреб якої залежить від її здатності «вичавлювати піт» 
з іншої частини суспільства.

Існували дві основні моделі управлінської системи формування 
доходів – азіатська та європейська. У першій вирішальний вплив на 
об’єднання індивідів у процесі створення благ і на відособлення їх 
в особистому доході мала політична структура суспільства, у другій – 
власність на засоби виробництва. В азіатській моделі зберігали домі-
нування такі похідні фактори виробництва, як управлінські здібності, 
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земля і праця, бо ця модель залишала індивідам один головний напрям 
самореалізації – просування владною вертикаллю, єдиний шлях до 
влади, поваги й багатства. При цьому управлінська еліта орієнтувала-
ся на «проїдання» багатства та була схильна до збільшення доходів 
шляхом перерозподілу. Водночас в європейській моделі управлінської 
системи формування доходів економічна верхівка, насамперед торго-
вельна, з одного боку, не мала достатньої соціально-економічної сили 
для перерозподілу доходів на свою користь, а з другого – була наді-
лена достатньо широкими економічними правами та свободами і тому 
зосередилася на підвищенні доходів шляхом збільшення свого корис-
ного економічного внеску.

З розвитком торгівлі відбулася друга декомпозиція факторів ви-
робництва – торговельна. До існуючих похідних факторів виробництва 
додався капітал (спочатку торговий), що створив передумови для пере-
ходу до капіталістичної системи формування доходів. Інша принци-
пова передумова зміни управлінської системи формування доходів 
капіталістичною – науково-технічний прогрес. Це процес хаотичний, 
що вимагає свободи у різних сферах громадського життя. Останньої 
було істотно більше у європейських народів, значною мірою через 
розвиненість інституту приватної власності та відносну відокремле-
ність політичної влади від інших сфер суспільства.

Перехід до капіталістичної системи формування доходів завершу-
ється тоді, коли виникає широка сфера застосування капіталу – інду-
стріальне виробництво. Промисловий переворот починається в Англії 
в 60-х рр. XVIII ст., потім, через кілька десятиліть, – у США, Франції, 
Німеччині, а завершується в середині – кінці XIX ст. У структурі по-
хідних факторів виробництва суттєво зростає роль капіталу, а управ-
лінські здібності як фактор виробництва поступово зникають. При 
цьому функції державного управління зберігаються, проте залучення 
людей до їх виконання відбувається на основі інших механізмів. Для 
більшості держслужбовців це відносини найму робочої сили, тому 
вони належать до фактора виробництва «праця».

Пов’язана з відділенням функції управління капіталом від функції 
власності третя декомпозиція факторів виробництва – підприємниць-
ка – породжує ще один похідний фактор виробництва – підприємниць-
кі здібності.

Якщо в управлінській системі формування доходів велике значен-
ня мали традиції та релігія, що освячували стан речей і знижували 
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рівень невдоволення, то крах традиційного суспільства істотно змінює 
настрої мас. Свою роль відіграє і подовження робочого дня, і моно-
тонність праці, і відрив від природного середовища. Відбувається 
консолідація робітників, формуються ідеологічні засади боротьби мас 
за свої права.

Поширюється розуміння інтересів різних класів як таких, що супе-
речать один одному. У капіталістичній системі формування доходів 
соціальна боротьба розгортається безпосередньо за інтереси мас, за 
знищення політичної, соціальної й економічної нерівності, тоді як 
у попередній системі соціальна боротьба зазвичай відбувалася за «міс-
ця в еліті». Переможці не покращували суттєво становище мас, а про-
сто займали місце переможених у панівному класі.

Позбавлена (через розвиток прав людини та демократизацію) най-
більш радикальних методів придушення невдоволення, політико-еко-
номічна еліта все частіше обирає компромісні методи вирішення 
конфліктів. Механізм, що відтворює відчуження безпосередніх вироб-
ників від засобів виробництва, дає збій через поширення акціонерної 
власності й перевищення зарплатою мінімуму засобів існування (надає 
можливість здійснювати заощадження).

Зазначені процеси разом із демократизацією громадського життя 
приводять до збільшення соціально-економічної сили мас. З інституту, 
що забезпечує експлуатацію основної частини населення вузькою 
елітою, держава поступово перетворюється на інститут, головним 
призначенням якого є збалансування суперечливих інтересів.

На користь праці розподіляється все більша частка створеного про-
дукту. Сам суспільний продукт завдяки досягненням науково-техніч-
ного прогресу різко збільшується. Формально вільний час, що майже 
зник у більшості населення, стає надбанням мас: тривалість робочого 
тижня в розвинених країнах скорочується вдвічі (особливо інтенсивне 
скорочення спостерігається на початку XX ст.). Підвищуються якість 
та доступність освіти. У результаті зростають можливості з розвитку 
та реалізації здібностей індивідів, що полегшує просування соціаль-
ними сходами та розвиток особистості. Збільшуються обсяги знань та 
вдосконалюються способи їх розповсюдження.

Під впливом указаних перетворень після Другої світової війни 
в економічно розвинених країнах відбувається становлення соціально-
ринкової системи формування доходів. У цій системі відбувається 
четверта декомпозиція факторів виробництва – інформаційна, що по-
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роджує ще один похідний фактор виробництва – інформацію. До 
складу цього фактора виробництва потрапляє не будь-яка інформація, 
а лише та, що:

1) використовується чи може бути використана у виробництві за 
даного рівня розвитку господарства (можливість використання як 
критерій віднесення до фактора виробництва слід розглядати з точки 
зору економіки загалом, тобто можливостей використання за даних 
суспільно-економічних умов хоча б у деяких підприємствах, а не з по-
зицій використання у кожній фірмі чи більшості фірм);

2) відокремилася від свого творця та набула самостійного існування;
3) залучається до виробництва на основі специфічної системи від-

носин.
До того як інформація стала відокремленим фактором виробництва, 

не існувало розвиненої специфічної системи відносин з приводу її за-
лучення до виробництва, але були окремі випадки такого залучення. 
Тобто виконувалися тільки перші дві умови. І лише в соціально-рин-
ковій системі формування доходів інформація як фактор виробництва 
перетворилася на систему, що розвивається на власній основі.

Наведемо приклад. Сьогодні план розвитку бізнесу в голові під-
приємця чи найманого працівника належить відповідно до факторів 
виробництва підприємницькі здібності або праця. Проте, якщо цей 
план відокремлений від творця будь-яким чином (на будь-якому носії) 
і може бути застосований іншими людьми без допомоги творця, його 
можна віднести до фактора виробництва інформація. Третя умова ви-
конується тому, що сьогодні суспільні відносини з приводу викорис-
тання бізнес-планів у виробництві набули високого рівня розвитку.

У результаті описаних соціально-економічних процесів сформу-
вався сучасний склад похідних факторів виробництва, до якого ввій-
шли: підприємницькі здібності, праця, земля, капітал та інформація.

Інтелектуальний капітал фірми не потрапляє до складу похідних 
факторів виробництва через те, що відсутня специфічна система від-
носин щодо залучення його до процесу виробництва. Якщо інтелекту-
альний капітал не є похідним фактором виробництва, то що ж він со-
бою являє? На наш погляд, він є тим, що забезпечує синергізм похідних 
факторів виробництва.

Інтелектуальний капітал фірми – створені в результаті інтелекту-
ально-духовної творчості людей, накопичені в процесі функціонуван-
ня фірми та її зовнішнього середовища специфічні форми та процеси 
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взаємного пристосування факторів виробництва, а також фірми та 
зовнішнього середовища, які забезпечують синергізм факторів вироб-
ництва, що підвищує ефективність функціонування фірми.

Пояснимо основні положення цього визначення. Головним джере-
лом інтелектуального капіталу фірми є творчість, проте не завжди це 
інтелектуально-духовна творчість окремих людей.

Значна частина інтелектуального капіталу фірми створюється 
в процесі функціонування фірм або їх зовнішнього середовища; люд-
ська творчість тут також присутня, але не як самостійний елемент, а як 
частина більш складної системи взаємодії внутрішнього та зовнішньо-
го середовища фірми, у процесі якої виникає синергетичний ефект від 
взаємодії багатьох людей та багатьох інших чинників виробництва, 
розподілу, обміну та споживання. Цей синергізм дозволяє сформувати 
такий інтелектуальний капітал, який жодна людина чи група людей 
самі по собі ніколи б не створили. Тому, хоча інтелектуально-духовна 
творчість окремих людей і залишається необхідною умовою створення 
інтелектуального капіталу фірми, у цьому випадку головним джерелом 
слід визнати саме процес функціонування фірм та їх зовнішнього се-
редовища.

Безпосередньою формою функціонування інтелектуального капі-
талу фірми є специфічні форми та процеси взаємного пристосування 
факторів виробництва, а також взаємного пристосування фірми та 
зовнішнього середовища. Під взаємним пристосуванням факторів ви-
робництва мається на увазі, по-перше, підбір факторів виробництва, 
що найбільше відповідають потребам; по-друге, пошук оптимальних 
способів поєднання, комбінування цих факторів; по-третє, модифікація, 
розвиток факторів виробництва в потрібному напрямі. Взаємодія фір-
ми із зовнішнім середовищем у даному контексті розглядається як 
процес взаємного пристосування, який передбачає, з одного боку, під-
лаштування фірми під зовнішні умови функціонування, з другого – за-
безпечення бажаних для фірми змін у зовнішньому середовищі. При-
чому зазначені процеси взаємного пристосування мають відбуватися 
постійно, аби відповідати новим викликам. Лише за умови нескінчен-
ності цих процесів забезпечується постійне відтворення інтелектуаль-
ного капіталу фірми.

Розробка форм та процесів взаємного пристосування факторів ви-
робництва, а також взаємного пристосування фірми та зовнішнього 
середовища базується на генеруванні та впровадженні інновацій, про-
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те недоречно розглядати інноваційність як головну рису інтелектуаль-
ного капіталу фірми. Це пояснюється тим, що, по-перше, інтелекту-
альний капітал фірми формується не під впливом будь-яких інновацій, 
а лише на основі тих, що сприяють синергізму факторів виробництва 
на конкретній фірмі. Тобто є і такі інновації, що не сприяють нарощу-
ванню інтелектуального капіталу фірми. По-друге, слід ураховувати 
різноманіття інновацій.

За ступенем новизни інновації можуть бути: нові для підприємства, 
нові для галузі, нові для країни, нові для світу. Чим вищий ступінь 
новизни, тим більші конкурентні переваги надає впровадження інно-
вацій. Проте, якщо інновації нові лише для певного підприємства, їх 
впровадження на цьому підприємстві все одно може дати суттєвий 
ефект, бо дозволить не відставати від конкурентів.

За рівнем радикальності розрізняють: базисні, поліпшуючі іннова-
ції та псевдоінновації. Базисні інновації реалізують видатні винаходи 
та стають основою формування нових поколінь чи напрямів розвитку 
техніки. Поліпшуючі інновації зазвичай використовують незначні чи 
середні винаходи. Вони застосовуються переважно на етапах поши-
рення та стабільного розвитку науково-технічного циклу. Псевдоінно-
вації спрямовані на часткове покращення застарілих поколінь техніки 
та технологій. Застосовуються для подовження життєвого циклу за-
старілих виробництв.

За можливостями впровадження інновації бувають: універсальні, 
специфічні, інтерспецифічні. Універсальні інновації можуть бути за-
стосовані в різних галузях економіки. Специфічні інновації підходять 
до впровадження лише в певних галузях чи сегментах економіки. Ін-
терспецифічні інновації мають ефект лише у конкретній фірмі.

За впливом на ефективність використання факторів виробництва 
інновації поділяються на суперінновації, ординарні інновації та мікро-
інновації.

Суперінновації дозволяють радикально підвищити ефективність. При-
кладами таких інновацій є конвеєрне збирання автомобілів на заводах 
Генрі Форда, операційна система Windows Б. Гейтса чи соціальна мережа 
Facebook М. Цукерберга. Суперінновації є рідкістю, кожна нова стає по-
мітною подією. Цей тип інновацій забезпечує революційний розвиток. 

Ординарна інновація має менший вплив на ефективність, ніж су-
перінновація, проте ординарні інновації більш поширені і тому їх за-
гальний вплив дуже важливий.
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Найпоширенішим типом інновацій є мікроінновації. Вони впрова-
джуються постійно у великих і у малих фірмах, бо зазвичай не потре-
бують значних витрат. Кожна окрема мікроінновація несуттєво збіль-
шує ефективність, проте загалом вони справляють потужний вплив. 
Мікроінновації забезпечують повільний, але постійний, стійкий роз-
виток [5, с. 109–111].

Формування синергізму факторів виробництва у фірмі значною 
мірою засноване на інноваціях, які є новими лише для даної фірми 
і вже запроваджені у конкурентів. Також широко застосовуються псев-
доінновації та мікроінновації. Значна частина інновацій є специфічни-
ми або інтерспецифічними.

В усіх цих типах інновацій відповідно до їх змісту мало справжньої 
інноваційності, це переважно «варіації на тему», що не мають суспіль-
ного чи навіть галузевого значення. Проте це не заважає таким інно-
ваціям сприяти синергетичному ефекту. Інакше кажучи, значною мірою 
синергізм факторів виробництва заснований на нововведеннях, які 
є інноваціями лише у конкретній фірмі за певних умов та не є суспіль-
но значимими інноваціями.

Якщо недоречно наголошувати на вирішальній ролі інновацій, то що 
ж уважати головною рисою інтелектуального капіталу фірми? На наш 
погляд, це здатність забезпечити синергізм факторів виробництва, що 
використовуються в даній фірмі. Інновації при цьому є одним із інстру-
ментів досягнення синергетичного ефекту. Результатом функціонування 
інтелектуального капіталу фірми є синергізм факторів виробництва, що 
підвищує ефективність використання факторів виробництва в даній фірмі 
порівняно з фірмами, інтелектуальний капітал яких дорівнює нулю. Від-
повідно обсяг інтелектуального капіталу фірми формує різницю між 
вартістю фірми та вартістю факторів виробництва, задіяних у ній.

Як комплексне явище інтелектуальний капітал фірми утворює 
унікальний та неповторний синергізм факторів виробництва, задіяних 
у цій фірмі, і не може бути повністю, із збереженням цілісності, пере-
несений в іншу фірму. Проте окремі елементи інтелектуального капі-
талу можуть передаватися в інші фірми. Тому за критерієм можливос-
тей застосування в інших фірмах інтелектуальний капітал фірми слід 
поділяти на інтерспецифічний, специфічний та універсальний.

Інтерспецифічний інтелектуальний капітал формує унікальний 
і неповторний синергізм факторів виробництва лише у певній фірмі 
і не дає жодного ефекту в інших. Вартість цього типу капіталу існує 
лише в межах певної фірми; в інших – він нічого не вартий.
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Специфічний інтелектуальний капітал найбільш ефективно фор-
мує синергізм факторів виробництва лише в одній фірмі, проте забез-
печує певний ефект і в інших. Його вартість у межах певної фірми 
більша, ніж в інших.

Універсальний інтелектуальний капітал сприяє синергізму факто-
рів виробництва в різних фірмах із приблизно однаковою ефективніс-
тю. Відповідно і його вартість для них є зіставною.

Як було зазначено, інтелектуальний капітал не є ще одним похідним 
фактором виробництва. Але це не означає, що він не має свого місця в струк-
турі факторів виробництва. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, 
що інтелектуальний капітал – похідний фактор виробництва другого сту-
пеня, або синергетичний фактор виробництва. Він названий так тому, що 
є похідним від похідних факторів виробництва, утворюється на їх основі. 
Водночас він пов’язаний із синергізмом похідних факторів виробництва 
і тому може вважатися синергетичним фактором виробництва.

Інтелектуальний капітал фірми – фактор виробництва нового типу. 
На відміну від похідних факторів виробництва, його виникнення не 
пов’язане з формуванням специфічної, окремої, відносно самостійної 
та самодостатньої системи суспільних відносин із приводу його за-
лучення до процесу виробництва. Він виникає на основі інших факто-
рів виробництва і не має чіткої матеріалізації, адже для інтелектуаль-
ного капіталу матеріальна форма є другорядною; головне – ефект від 
його впливу на використання інших факторів виробництва фірмою. 
Інтелектуальний капітал фірми має переважно інтерспецифічний та 
специфічний характер, тобто тісніше, ніж інші фактори виробництва, 
прив’язаний до певної фірми.

Підсумовуючи, можна образно зазначити: якщо традиційні факто-
ри виробництва формують тіло сучасної фірми, то інтелектуальний 
капітал – її душу.

7.2. Конкурентні переваги фірми 
в нематеріальній економіці

Розвиток концепції конкурентних переваг значною мірою по-
в’язаний із діяльністю М. Портера, який виділив три базові стратегії 
завоювання й утримання конкурентних переваг [6, с. 73–78]: абсолют-
не лідерство у витратах, диференціація та фокусування. У межах 
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першої стратегії головною конкурентною перевагою стають низькі 
витрати; друга – формує переваги шляхом створення продукту, що 
сприймається в межах галузі як унікальний; третя – відшукує пере-
ваги у фокусуванні на певній групі споживачів, виді продукції чи гео-
графічному сегменті ринку. Кожна базова стратегія має свій набір 
голов них потенційних джерел конкурентних переваг (див. табл. 7.2).

Таблиця 7.2
Умови реалізації базових конкурентних стратегій [6, с. 79]

Базова 
стратегія

Загальні вимоги
до ресурсів та кваліфікації

Загальні вимоги
до організаційних умов

Абсолютне 
лідерство 
у витратах

Реальні інвестиції та доступ 
до капіталу;
навички технологічної роз-
робки процесів;
ретельний нагляд та конт роль 
за трудовими процесами;
конструювання виробів, які 
полегшують виробництво;
низьковитратна система роз-
поділу і збуту

Жорсткий контроль за рів-
нем витрат;
часті і детальні контрольні 
звіти;
чітка організаційна структу-
ра і відповідальність;
стимулювання на основі 
чітких кількісних показ-
ників

Диферен-
ціація

Високий потенціал марке-
тингу;
конструювання виробів;
творчі здібності;
високий потенціал фундамен-
тальних досліджень;
висока репутація якості про-
дукції або технологічне лі-
дерство фірми;
значний досвід роботи в га-
лузі або унікальне поєднання 
навичок, отриманих в інших 
галузях;
тісна кооперація з каналами 
збуту

Тісна функціональна коор-
динація НДДКР, констру-
ювання виробів та марке-
тингу;
суб’єктивні оцінки та сти-
мули замість кількісних 
показників;
можливості залучення ви-
сококваліфікованої робочої 
сили, дослідників і творчого 
персоналу

Фокусу-
вання

Поєднання зазначених вище 
умов і заходів, спрямованих 
на досягнення конкретної
стратегічної мети

Поєднання зазначених вище 
умов і заходів, спрямованих 
на досягнення конкретної 
стратегічної мети
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Усе різноманіття конкурентних переваг можна класифікувати за 
певними критеріями (див. рис. 7.2). 

Рис. 7.2. Головні види конкурентних переваг [5]

Щодо сутності конкурентних переваг на сьогодні немає єдиної 
думки. Т. В. Харчук звела підходи різних дослідників у одну таблицю 
(див. табл. 7.3).
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Таблиця 7.3 
Сутність конкурентних переваг підприємства [8]

Автор Визначення 

Р. А. Фатхутдінов Конкурентні переваги є ексклюзивною цінністю, 
якою володіє система і яка дає їй перевагу над конку-
рентами

І. З. Должанський Конкурентна перевага – рівень ефективного вико-
ристання наявних у розпорядженні фірми всіх видів 
ресурсів. Конкурентні переваги є концентрованим 
проявом переваги над конкурентами в економічній, 
технічній, організаційній сферах діяльності підприєм-
ства, які можна виміряти економічними показниками 
(додатковий прибуток, більш висока рентабельність, 
ринкова частка, обсяг продажів)

Ж.-Ж. Ламбен Конкурентна перевага – це характеристики і власти-
вості товару, що створюють для підприємства певний 
пріоритет над конкурентами

Є. О. Полтавська Конкурентна перевага підприємства – це результат 
більш ефективного за конкурентів управління про-
цесами формування і розвитку таких якісних і кіль-
кісних властивостей продукту, які представляють 
цінність для покупця. Процеси формування і розвитку 
конкурентних переваг продукту реалізуються функ-
ціональними сферами діяльності підприємства: ви-
робничою, фінансово-інвестиційною, маркетинговою, 
науково-дослідних розробок та інноваційною

О. Ю. Іванова Конкурентна перевага є відносною категорією, що 
проявляється в конкурентному середовищі, має стій-
кість і високий рівень адаптації до умов, що зміню-
ються, та визначає можливості ефективного функціо-
нування підприємства. Конкурентні переваги мають 
властивості відносності, динамічності, адаптивності.
У взаємозв’язку з основними категоріями теорії кон-
куренції конкурентні переваги проявляють подвій-
ність: конкурентні переваги, з одного боку, є наслід-
ком конкуренції, конкурентоспроможності, стратегіч-
ного потенціалу, конкурентної стратегії, а з ін шого – 
виступають засобом ефективної їх реалізації

Л. В. Балабанова Конкурентні переваги – сильні сторони підприємства, 
якщо вони забезпечують перевагу над конкурентами 
і є дуже важливими для цільового ринку
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Автор Визначення 

П. Г. Клівець Конкурентні переваги мають порівняльний, а отже, 
відносний, а не абсолютний характер, оскільки вони 
можуть бути оцінені лише методом порівняння харак-
теристик, які впливають на економічну ефективність 
продажів

А. М. Ніколаєва Конкурентні переваги підприємства є сукупністю внут-
рішніх і зовнішніх можливостей, компетенцій та ди-
намічної спроможності, що забезпечують домінування 
підприємства з певною часткою відповідного реле-
вантного ринку над конкурентами й унеможливлюють 
перерозподіл ринку на користь інших підприємств

На думку Т. В. Харчук, сутність конкурентних переваг здебільшо-
го виявляється через такі характеристики, як: здатність підприємства 
ефективно розподіляти ресурси, досягаючи більш стійкого і тривало-
го положення на ринку, ніж конкуренти; сукупність характеристик, 
властивостей, ресурсів, цінностей, якими володіє підприємство і які 
забезпечують йому перевагу над конкурентами; результат більш ефек-
тивного за конкурентів управління процесами формування і розвитку 
якісних і кількісних властивостей продукту, що мають цінність для 
покупця [8].

Не ставлячи під сумнів наведені підходи до сутності та видів кон-
курентних переваг, хочемо наголосити на необхідності визначення 
специфіки конкурентних переваг фірми в нематеріальній економіці.

Згідно з М. Портером, інформаційна революція справляє суттєвий 
вплив на конкуренцію трьома способами:

1) змінює структуру галузі і таким чином установлює нові правила 
конкуренції;

2) створює конкурентну перевагу, надаючи компаніям нові можли-
вості перевершити конкурентів у продуктивності;

3) породжує абсолютно нові види бізнесу, часто на основі вже іс-
нуючих у компанії процесів та операцій [9, с. 108].

У попередньому підрозділі було показано, що в сучасній економіці 
відбуваються суттєві зміни у структурі факторів виробництва: з’яв-
ляється фактор виробництва нового типу – інтелектуальний капітал 

Закінчення табл. 7.3
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фірми, для якого матеріальна форма є другорядною. У нематеріальній 
економіці інтелектуальний капітал фірми стає головним джерелом 
конкурентних переваг, тому можна сформулювати таке визначення.

Конкурентні переваги фірми в нематеріальній економіці – створе-
ні в результаті інтелектуально-духовної творчості людей, накопичені 
в процесі функціонування фірми та її зовнішнього середовища специ-
фічні форми та процеси взаємного пристосування факторів виробни-
цтва, а також фірми та зовнішнього середовища, які сприяють синер-
гізму факторів виробництва, що забезпечує більшу, ніж у конкурентів, 
цінність продукції.

Слід наголосити, що інтелектуальний капітал фірми є джерелом 
конкурентних переваг лише в тій частині, в якій забезпечує більш ви-
соку, ніж у конкурентів, цінність продукції. Водночас та частина інте-
лектуального капіталу, яка не дає переваги над конкурентами, не 
формує конкурентних переваг. Проте ця частина все одно важлива, 
адже конкурентні переваги мають відносний характер. Складові інте-
лектуального капіталу, що не надають переваг у конкурентній бороть-
бі, можуть виконувати функцію утримання конкурентних переваг. 
Утративши ту частину інтелектуального капіталу, що не забезпечує 
переваги над конкурентами, фірма, ймовірно, програє у конкуренто-
спроможності, бо інші фірми отримають конкурентні переваги над 
нею. 

Співвідношення першої та другої частин інтелектуального капіта-
лу фірми залежить від рівня розвитку інтелектуального капіталу кон-
курентів. Тому можлива ситуація, коли фірма з відносно невеликим 
інтелектуальним капіталом має помітні конкурентні переваги над 
фірмами, у яких цей тип капіталу майже відсутній. І навпаки, фірма 
з величезним інтелектуальним капіталом, який на порядок перевищує 
вартість інших її активів, може не мати переваг на фоні фірм, які також 
володіють великим інтелектуальним капіталом. У зв’язку з цим пріо-
ритетним завданням фірми в нематеріальній економіці є не просто 
розвиток і накопичення інтелектуального капіталу, а першочерговий 
розвиток тієї частини інтелектуального капіталу, яка забезпечує фор-
мування та утримання конкурентних переваг.

Цінність продукції визначається співвідношенням корисності 
(суб’єктивне сприйняття споживачем здатності блага приносити йому 
задоволення) та ціни. Базуючись на цьому, слід розрізняти, по-перше, 
конкурентні переваги, пов’язані із збільшенням суб’єктивної оцінки 
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споживачем здатності блага приносити йому задоволення, та, по-друге, 
конкурентні переваги, пов’язані із зниженням ціни. Цей поділ можна 
продовжувати, адже, наприклад, суб’єктивна оцінка споживачем здат-
ності блага приносити йому задоволення визначається як реальною 
якістю товару, так і ефективністю комплексу просування цього товару. 
І на перше, і на друге впливає низка інших факторів, які теж можна 
деталізувати.

У результаті такого підходу можна побудувати «дерево конкурент-
них переваг». Даний підхід фактично вже використовується, його при-
кладом можна вважати відомий поділ конкурентних переваг на внут-
рішні та зовнішні. 

Зовнішні конкурентні переваги – переваги у властивостях товару 
чи способах його просування та післяпродажного обслуговування, які 
дозволяють більш повно задовольняти потреби споживачів, ніж це 
можуть зробити конкуренти.

До зовнішніх конкурентних переваг можна віднести [7, 10]:
– інформаційні – діючі на підприємстві системи збору та обробки 

даних; міра поінформованості підприємства про стан та тенденції роз-
витку ринку, дію сил та умов навколишнього маркетингового середови-
ща, поведінку споживачів, конкурентів та інших суб’єктів зовнішньо-
го середовища;

– конструктивні – технічні характеристики продукції, її дизайн, 
упаковка;

– якісні – рівень якості продукції за оцінками споживачів;
– поведінкові – ступінь розповсюдження філософії маркетингу 

серед працівників підприємства; націленість його діяльності на задо-
волення потреб споживачів конкретних цільових ринків;

– кон’юнктурні – ринкові умови діяльності, конкурентне середови-
ще (кількість і поведінка конкурентів, гострота конкуренції);

– сервісні – рівень та якість послуг, що надаються підприємством;
– іміджеві – загальні уявлення споживачів про підприємство та 

його товари, популярність;
– цінові – рівень та можлива динаміка цін, їх соціальна спрямова-

ність, ринкова влада підприємства;
– збутові – портфель замовлень, прийоми та методи розподілу 

продукції;
– комунікаційні – канали і способи розповсюдження інформації 

про підприємство, наявність і використання зворотного зв’язку тощо.
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Внутрішні конкурентні переваги – це особливості організації функ-
ціонування фірми, які надають перевагу перед конкурентами у витра-
тах виробництва.

До складу внутрішніх конкурентних переваг входять [7, 10]:
– виробничі – продуктивність праці, економність витрат, раціо-

нальність експлуатації основних фондів, забезпеченість матеріально-
технічними ресурсами;

– технологічні – сучасність, досконалість, гнучкість технологічних 
процесів, використання досягнень науково-технічного прогресу;

– кваліфікаційні – професійність, майстерність, активність, твор-
чість персоналу, схильність до нововведень;

– організаційні – сучасність, прогресивність, гнучкість, структу-
рованість діючої організаційної структури;

– управлінські – ефективність і результативність діючої системи 
менеджменту, ефективність управління оборотними засобами, якістю, 
виробничими, закупівельними та збутовими процесами, дієвість сис-
теми мотивування персоналу;

– інноваційні – системи та методи розробки та впровадження нових 
технологій, продуктів, послуг, наявність та впровадження ноу-хау;

– наслідкові – ринкова культура підприємства, традиції, історія 
розвитку;

– економічні – наявність джерел фінансування, платоспроможність, 
ліквідність, прибутковість, рентабельність;

– географічні – розміщення, близькість до джерел матеріальних, 
людських ресурсів, ринків збуту, транспортних шляхів та каналів роз-
поділу.

Такий підхід, безумовно, поглиблює розуміння конкурентних пере-
ваг фірми, проте переважно розкриває перелік і зміст конкурентних 
переваг, не висвітлюючи специфіки конкурентних переваг фірми в не-
матеріальній економіці. Аби розкрити цю специфіку, необхідно викорис-
тати інший, новий підхід, заснований на викладеному вище баченні 
сутності конкурентних переваг фірми в нематеріальній економіці. Від-
повідно до нього головна конкурентна перевага фірми в нематеріальній 
економіці – здатність результативніше за конкурентів забезпечувати 
відтворення синергізму факторів виробництва, аби він постійно сприяв 
формуванню більш високої, ніж у конкурентів, цінності продукції.

Синергізм факторів виробництва стає основою конкурентних пере-
ваг лише тоді, коли забезпечує більш високу, ніж у конкурентів, цін-
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ність продукції. Оскільки конкурентна боротьба має перманентний 
характер, для фірми важливо не лише сформувати синергізм факторів 
виробництва, але й постійно підтримувати його існування, адже без 
оновлення та удосконалення він поступово втрачає свої конкурентні 
властивості. Найкращий варіант – забезпечити розширене відтворення 
цього явища.

Оскільки, з одного боку, синергізм факторів виробництва є резуль-
татом функціонування інтелектуального капіталу фірми, а з другого – 
інтелектуальний капітал є синергетичним фактором виробництва, ці 
явища на певному рівні аналізу є тотожними. Тому можна визначити 
головну конкурентну перевагу фірми в нематеріальній економіці як 
здатність результативніше за конкурентів забезпечувати відтворення 
власного інтелектуального капіталу, аби він надавав перевагу перед 
конкурентами у цінності продукції.

Виходячи з цього, головні види конкурентних переваг фірми в не-
матеріальній економіці можна сформулювати так:

1) факторно-адаптивні конкурентні переваги (переваги у взаєм-
ному пристосуванні факторів виробництва). Ідеться про створені 
в результаті інтелектуально-духовної творчості людей, накопичені 
в процесі функціонування фірми та її зовнішнього середовища специ-
фічні форми та процеси взаємного пристосування факторів виробни-
цтва, які сприяють синергізму факторів виробництва, що забезпечує 
більшу, ніж у конкурентів, цінність продукції. До факторно-адаптивних 
конкурентних переваг належать:

– переваги у підборі факторів виробництва, що найбільше відпо-
відають потребам;

– переваги в пошуку оптимальних способів поєднання, комбіну-
вання факторів виробництва;

– переваги у вдосконаленні, розвитку факторів виробництва в по-
трібному напрямі;

2) організаційно-адаптивні конкурентні переваги (переваги у вза-
ємному пристосуванні фірми та зовнішнього середовища). Це створе-
ні в результаті інтелектуально-духовної творчості людей, накопичені 
в процесі функціонування фірми та її зовнішнього середовища специ-
фічні форми та процеси взаємного пристосування фірми та зовнішньо-
го середовища, які сприяють синергізму факторів виробництва, що 
забезпечує більшу, ніж у конкурентів, цінність продукції. До організа-
ційно-адаптивних конкурентних переваг належать:
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– переваги у підлаштуванні фірми під зовнішні умови функціону-
вання;

– переваги у забезпеченні бажаних для фірми змін у зовнішньому 
середовищі.

Важливою особливістю системи конкурентних переваг фірми в не-
матеріальній економіці є їхній тісний взаємозв’язок, бо лише на основі 
результативної взаємодії всіх елементів фірми та зовнішнього середови-
ща можливо досягти потужного синергізму факторів виробництва, на-
копичити великий інтелектуальний капітал та випередити конкурентів.

7.3. Перетворення інтелектуального 
капіталу фірми на головне джерело 
конкурентних переваг в Україні

Інтеграція української економіки до світового господарства – про-
цес невідворотний. Тому проблема підвищення конкурентоспромож-
ності вітчизняного бізнесу набуває визначального значення для по-
дальшого розвитку України. У нематеріальній економіці саме інтелек-
туальний капітал фірми стає головним джерелом конкурентних переваг. 
У цьому контексті найочевидніше завдання – розвиток інтелектуаль-
ного капіталу вітчизняних фірм та забезпечення на його основі конку-
рентних преваг.

Проте вирішення даного завдання має враховувати об’єктивні за-
кономірності розвитку структури конкурентних преваг. Адже в еконо-
мічно розвинених країнах перетворення інтелектуального капіталу 
фірми на головне джерело конкурентних переваг відбулося не на по-
рожньому місці – вони довго і послідовно рухалися в цьому напрямі. 
Аби розібратися в логіці та закономірностях цих процесів, необхідно 
дослідити фундаментальну та актуальну структуру конкурентних пере-
ваг в економічній діяльності.

Фундаментальна структура конкурентних переваг охоплює всі 
потенційні джерела конкурентоздатності та має постійний склад. 

Актуальна структура конкурентних переваг складається з елемен-
тів фундаментальної та характеризується певним їх співвідношенням. 
Вона віддзеркалює, які конкурентні переваги є актуальними (тобто 
відіграють суттєву роль за даних соціально-економічних умов), а які 
неактуальні (не мають помітного впливу). Актуальна структура є ди-
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намічною, співвідношення елементів може змінюватися під впливом 
зрушень в умовах господарювання, проте нові актуальні елементи 
виникають не на порожньому місці, а зі складу фундаментальної струк-
тури.

Тому знання фундаментальної структури конкурентних переваг та 
закономірностей заміщення одних переваг іншими необхідні для про-
гнозування розвитку їх актуальної структури, а також для регулюван-
ня цього розвитку.

До головних елементів фундаментальної структури конкурентних 
переваг в економічній діяльності відносять три рівні:

1) військово-силові;
2) адміністративно-управлінські;
3) ринкові.
Військово-силові конкурентні переваги засновані на силовій пере-

вазі. Наприклад, більш потужне плем’я могло відібрати землі у слаб-
шого, а його членів захопити у рабство; феодал з більшою дружиною 
міг привласнити землі іншого феодала; сильна країна могла забезпе-
чити своїм купцям вигідні умови міжнародної торгівлі.

Адміністративно-управлінські конкурентні переваги засновані на 
перевазі у важелях впливу державної влади. Цими важелями можуть 
користуватися як самі державні управлінці або чиновники, так і влас-
ники виробничих одиниць, якщо вони здатні впливати на бюрократич-
ні рішення. Наприклад, Римська імперія мала розвинений бюрокра-
тичний апарат з потужними важелями впливу на економічну діяльність, 
що дозволяло певним наближеним до влади особам скуповувати землі, 
рабів, сировину та інше майно за цінами нижче ринкових.

Ринкові конкурентні переваги засновані на перевазі у використан-
ні законів та механізмів функціонування ринку. Наприклад, виробник 
із меншою собівартістю продукції може витіснити конкурентів за ра-
хунок зниження цін. Або, краще за конкурентів знаючи механізми 
прийняття рішень споживачами, можна ефективніше просувати на 
ринок свої товари та послуги.

Кожен із трьох основних рівнів фундаментальної структури кон-
курентних переваг може бути деталізований. Відповідно й актуальну 
структуру конкурентних переваг можна розглядати більш детально. 
Якщо, скажімо, актуальними є військово-силові переваги, то в їх струк-
турі можна виділяти більш важливі і менш важливі, а також несуттєві 
елементи.
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Особливість військово-силових та адміністративно-управлінських 
переваг полягає у тому, що вони головною мірою впливають на пере-
розподіл вартості. А військово-силові – до того ж можуть частково 
знищувати вартість. На відміну від них ринкові переваги не стільки 
перерозподіляють вартість, скільки допомагають створювати більше 
вартості. Бо закони ринкової конкуренції переважно змушують збіль-
шувати корисний внесок, аби отримати більшу винагороду.

Конкуренція, заснована на ринкових методах, призводить до зрос-
тання ефективності не лише окремих фірм, а й господарської системи 
в цілому. А неринкові методи конкуренції не лише не сприяють ефек-
тивності виробництва – вони її знижують, адже породжують непро-
дуктивні витрати на утримання цих переваг (наприклад, хабарі чинов-
никам чи оплата приватних армій). Тому домінування в актуальній 
структурі конкурентних переваг ринкових переваг є найбільш бажаним 
і вигідним для суспільства в цілому. Але правляча верхівка суспільства, 
що користується неринковими перевагами, зацікавлена у збереженні 
status quo і нерідко стає перешкодою на шляху реформ.

Хоча всі рівні конкурентних переваг потенційно здатні впливати 
на конкурентоздатність, найвірогідніше, в актуальній структурі переваг 
домінуватиме лише один з них. Загальна закономірність така: пере-
ваги більш низького рівня потужніші. Військово-силові перемагають 
адміністративно-управлінські, а ті, у свою чергу, сильніші за ринкові.

Якщо за певних соціально-економічних умов для впливу на конку-
ренцію в економіці активно застосовується військова сила, адміністра-
тивно-управлінські чи ринкові переваги не мають серйозного впливу, 
а в актуальній структурі конкурентних переваг домінують військово-
силові. Якщо ж конкуренція відбувається в умовах правової держави 
із стабільною соціально-економічною ситуацією та низьким рівнем 
корупції, актуальності набувають ринкові конкурентні переваги.

На жаль, найсприятливіші для соціально-економічного розвитку 
ринкові конкурентні переваги є найслабшими й актуалізуються лише 
за умови усунення військово-силових та адміністративно-управлінських 
зовнішніми силами. Це процес непростий, зокрема, через протидію 
правлячої верхівки. Тому перетворення ринкових переваг на доміную-
чий тип конкурентних переваг вимагає комплексних змін суспільно-
економічних відносин та відбувається в контексті більш глобальних 
зрушень у системі господарювання. Нерідко зміни в актуальній струк-
турі конкурентних переваг базуються на радикальних трансформаціях 
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соціально-економічного устрою. У цьому контексті можна пригадати 
хвилю буржуазних революцій, що прокотилася Європою протягом 
XVII–XIX ст.

За певних умов можливе співіснування в актуальній структурі 
конкурентних переваг декількох рівнів. Тоді виникає змішана актуаль-
на структура конкурентних переваг. Наприклад, у Стародавньому Римі 
часів Республіки на території Риму суттєву роль відігравали певні 
адміністративно-управлінські та ринкові переваги, а на території на-
родів, які підкорював Рим, переважали військово-силові (після стабі-
лізації ситуації на цих землях зростала роль адміністративно-управ-
лінських переваг).

Змішана актуальна структура конкурентних переваг здатна існува-
ти певний час, проте потребує ювелірно вибудуваної системи противаг 
та стримувань і тому є більш вразливою до потрясінь. У довгостроко-
вій перспективі така система є недостатньо стабільною, адже ті, хто 
має конкурентні переваги більш низького рівня, рано чи пізно намага-
тимуться використати їх для витіснення тих, хто користується пере-
вагами більш високого рівня.

Наприклад, за умови співіснування адміністративно-управлінських 
та ринкових переваг адміністративна верхівка поступово намагається 
витіснити підприємницьку. Остання, аби зберегти свій бізнес, має або 
зрощуватися з політичною владою, поступаючись частиною власнос-
ті і доходів, або сприяти зміні суспільно-економічного устрою на такий, 
де адміністративно-управлінські переваги будуть нівельовані.

Ураховуючи сказане, проаналізуємо динаміку структури конкурент-
них переваг в Україні. На початку 90-х рр. велику роль у конкурентній 
боротьбі відігравали військово-силові переваги. Це був найбільш де-
структивний для вітчизняної економіки період, коли домінуючі сили 
конкуренції не лише заважали зростанню ефективності, але й знищу-
вали вартість. Унаслідок такої конкурентної боротьби відбувався пере-
тік вартості до тих, хто не здатен був її ефективно використати ані 
з виробничою, ані зі споживчою метою. Клас підприємців, що тільки-
но почав зароджуватися, зазнав потужних утисків із боку кримінальних 
угруповань, що суттєво загальмувало ринкову трансформацію вітчиз-
няної економіки. 

Потім на перший план у актуальній структурі конкурентних пере-
ваг в Україні вийшли адміністративно-управлінські переваги. Це також 
не надто сприяло зростанню ефективності фірм. Адже замість знижен-
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ня собівартості продукції чи підвищення її якості, замість інтенсифі-
кації маркетингових зусиль, замість покращення ділової репутації було 
значно вигідніше налагоджувати неформальні зв’язки з владою, аби 
взяти участь у перерозподілі державної (іноді й приватної) власності 
або державних закупівлях, отримати від держави преференції, створи-
ти неринкові бар’єри для конкурентів.

Іншим поширеним джерелом підприємницького прибутку в Укра-
їні стало використання монопольної влади за умов безсилля або без-
діяльності владних структур. Велику роль відіграє тіньова економіка 
та тіньові доходи.

Унаслідок цього розбудована в Україні система формування доходів 
нерідко стимулює не тих, хто створює вартість, а тих, хто краще пере-
розподіляє доходи на свій зиск, тих, хто вміє використовувати механіз-
ми необґрунтованого збагачення. Ці механізми недостатньо обмежені 
на законодавчому рівні. На рівні моралі та етики нерідко також не має 
перешкод для нечесного, незаслуженого заробітку.

Відбувається глибока деформація суспільної моралі. Притаманна 
соціально-ринковій системі формування доходів установка «хочеш 
добре заробляти – працюй багато і сумлінно» в нашій країні не набуває 
поширення. Професійне зростання часто не розглядається оптималь-
ним шляхом до успіху. Отримання якісної освіти також нерідко вважа-
ється необов’язковим.

У соціально-ринковій системі, упроваджуючи на свій страх і ризик 
інновації у гонитві за надприбутком, підприємець водночас реалізує 
суспільний інтерес, що полягає у підвищенні ефективності виробни-
цтва.

В Україні ситуація нерідко протилежна: підприємці створюють 
елітні економіки, тобто сфери господарювання для обмеженого кола 
осіб, з високими вхідними бар’єрами, що забезпечують отримання 
надприбутків. Головне призначення елітних економік – формування 
та збереження неринкових джерел надприбутків. За таких умов фір-
ми часто не достатньо зацікавлені у формуванні конкурентних пере-
ваг ринкового типу (зокрема, на основі інтелектуального капіталу) 
та не сприяють розвитку діяльності у сфері інтелектуальної власнос-
ті в Україні.

У результаті в 90-ті рр. та на початку 2000-х впровадження іннова-
цій у процесі конкурентної боротьби для багатьох фірм не було голов-
ним джерелом збільшення прибутку. Проте, у зв’язку з тим, що укра-
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їнська економіка ставала дедалі більш відкритою, особливо після 
вступу до СОТ, посилювалася конкуренція (не тільки на зовнішніх, але 
й на внутрішньому ринку). Це примушувало бізнес частково відходи-
ти від неринкових методів конкурентної боротьби та застосовувати 
ринкові, що передбачає пошук конкурентних переваг передовсім за 
рахунок генерування та впровадження інновацій. Проте вже втрачено 
багато часу і багато можливостей для інноваційного розвитку еконо-
міки. А корупція, зрощення бізнесу та влади поки що не подолані.

Таким чином, сьогодні в актуальній структурі конкурентних пере-
ваг в Україні співіснують адміністративно-управлінські та ринкові 
елементи. Очевидно, що адміністративно-управлінські конкурентні 
переваги необхідно прибирати з актуальної структури, проте які саме 
ринкові конкурентні переваги слід розвивати?

Якщо подивитися на історичну еволюцію актуальної структури 
ринкових конкурентних переваг у світі, то в найбільш загальному ви-
гляді можна сказати, що на ранніх етапах розвитку господарства вони 
були пов’язані з доступом до сил та речовин природи, потім більш 
чітко сформувалась роль земельної власності. Після цього на перший 
план вийшло володіння капіталом, за ним – підприємницькими здіб-
ностями. Сьогодні ж у нематеріальній економіці головним джерелом 
конкурентних переваг фірм є їх інтелектуальний капітал.

Зважаючи на послідовний характер розвитку структури конкурент-
них переваг у країнах світу, марно намагатися одразу сформувати 
притаманну розвиненим країнам актуальну структуру конкурентних 
переваг з домінуючою роллю інтелектуального капіталу фірми. Це 
треба робити принаймні у три етапи.

На першому етапі необхідно створити умови, за яких юридичним 
та фізичним особам буде вигідно зосереджуватися на ринкових методах 
боротьби. Оскільки ці методи програють військово-силовим та адмі-
ністративно-управлінським, слід нівелювати вплив неринкових конку-
рентних переваг. Для цього в Україні необхідно передовсім:

1) забезпечити відокремлення бізнесу від політичної влади;
2) рішуче боротися з корупцією на всіх рівнях;
3) надати юридичним та фізичним особам повний спектр еконо-

мічних прав та обов’язків з ефективними механізмами їх реалізації за 
зразком розвинених країн;

4) забезпечити всім суб’єктам господарювання рівні умови еконо-
мічної діяльності;
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5) протидіяти монополізму та недобросовісній конкуренції;
6) розвивати ринки та ринкові інститути;
7) удосконалювати інфраструктуру ринку;
8) поширювати правову свідомість;
9) розвивати у громадян ринкове мислення.
Після формування конкурентного середовища, позбавленого не-

ринкових методів боротьби, в актуальній структурі конкурентних пере-
ваг на перший план мають вийти переваги у підприємницьких здіб-
ностях.

Потім можна буде переходити до другого етапу, на якому передо-
всім слід інтенсифікувати діяльність у сфері інтелектуальної власнос-
ті, заради чого необхідно:

1) забезпечити свободу формування та використання інтелектуаль-
ної власності;

2) сприяти інституціоналізації ринків об’єктів прав інтелектуальної 
власності за зразком розвинених країн (з урахуванням вітчизняної 
специфіки);

3) створити ефективну систему захисту прав інтелектуальної влас-
ності;

4) сприяти розвитку інфраструктури інноваційного бізнесу (уста-
нови, що фінансують та страхують інноваційний бізнес; венчурні 
фірми; патентно-інформаційні організації; оцінювачі інтелектуальної 
власності; консультанти тощо);

5) розбудовувати національну інноваційну систему (потребує роз-
витку креативного блоку, блоку трансферу технологій, блоку фінансу-
вання, блоку виробництва та блоку підготовки кадрів);

6) сприяти комерціалізації інтелектуальної власності;
7) збільшити державне фінансування довгострокових інноваційних 

проектів (зокрема, фундаментальної науки);
8) забезпечити економічне стимулювання державою формування 

та ефективного використання інтелектуальної власності;
9) сприяти формуванню відповідних знань та навичок у творців 

інтелектуальної власності, а також у посередників і фахівців цієї галу-
зі (розвиток освіти у галузі інтелектуальної власності має стратегічне 
значення для нашої країни).

Успішна реалізація даного етапу сприятиме зростанню інновацій-
ної активності, розвитку сучасних типів виробництва, накопиченню 
інтелектуального капіталу та збільшенню його ролі в актуальній струк-
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турі конкурентних переваг. Проте остаточне перетворення інтелекту-
ального капіталу фірми на головне джерело конкурентних переваг 
в Україні вимагає більш комплексних змін (на третьому етапі).

Як було показано в підрозділі 7.1, інтелектуальний капітал фірми 
як похідний фактор виробництва другого ступеня, або синергетичний 
фактор виробництва, виникає лише на п’ятому етапі розвитку системи 
формування доходів – соціально-ринковому. І це не випадково, адже 
синергізм факторів виробництва найбільш активно розвивається лише 
за наявності комплексу відповідних соціально-економічних умов. Якщо 
ж ці умови присутні лише частково, виникають певні негативні явища, 
що гальмують розвиток інтелектуального капіталу фірми.

Наприклад, розвиваючи освіту та науку без створення сприятливих 
умов для працевлаштування та наукової діяльності, ми значною мірою 
готуватимемо фахівців для інших країн, робитимемо винаходи для 
іноземних фірм. Для синергізму факторів виробництва потрібен спри-
ятливий морально-психологічний клімат у колективі, у структурі мо-
тивації співробітників має бути присутній потужний нематеріальний 
елемент. Забезпечення таких умов потребує не лише банального збіль-
шення зарплати, але й суттєвих змін на рівні корпоративної етики та 
навіть суспільної свідомості. Творчий і нематеріально вмотивований 
працівник нового типу не виникне на базі нецікавих, монотонних ро-
бочих місць, не стане масовим явищем на фоні премій як головного 
інструмента мотивації.

Увесь довгий шлях, який пройшли західні фірми, перш ніж сфор-
мували потужний синергізм факторів виробництва, може бути про-
йдений лише за умови відтворення тих соціально-економічних умов, 
за яких ці зміни стали реальністю. Тому, аби процеси розвитку інте-
лектуального капіталу фірм вийшли на максимальний рівень інтенсив-
ності, в Україні треба розбудовувати соціально-ринкову систему фор-
мування доходів.

У найбільш загальному вигляді кінцеві завдання реформування 
вітчизняної системи регулювання доходів можна сформулювати таким 
чином:

1) конкурентний ринок має стати основним механізмом координа-
ції господарської діяльності; неринкові фактори прийняття економіч-
них рішень мають бути нівельовані;

2) потрібно розбудувати розвинену система регулювання економі-
ки, яка має органічно поєднувати державне, корпоративне та громад-
ське регулювання;
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3) необхідно досягти високої ефективності господарської системи;
4) слід забезпечити приблизний баланс соціально-економічних сил 

у суспільстві;
5) громадянське суспільство має розвинути ефективні важелі впли-

ву на бізнес та здатність нав’язувати йому принципи нееквівалентної 
справедливості.

Досягнення зазначених параметрів вимагає вирішення взаємо-
пов’язаних завдань функціонального та структурного характеру. Пер-
ші мають відношення до покращення функціонування системи фор-
мування доходів, другі – до реформування структури цієї системи.

У функціональному розрізі перед системою формування доходів 
в Україні постають такі головні завдання:

1) збільшити сукупний дохід;
2) забезпечити більш рівномірний розподіл сукупного доходу;
3) покращити умови праці;
4) вирівняти можливості просування соціальними сходами всіх 

членів суспільства (як на етапі формування людського капіталу, так 
і на етапі його реалізації);

5) забезпечити прийнятний рівень соціального захисту із збере-
женням стимулів до праці.

До актуальних завдань реформування структури системи форму-
вання доходів населення в Україні слід віднести: інституціоналізацію 
доходів ринкового типу, інституціоналізацію суб’єктів внутрішнього 
регулювання доходів ринкового типу, розвиток соціального партнер-
ства, посилення соціальної спрямованості виробництва, зменшення 
частки у структурі доходів тіньових та незаконних доходів, забезпе-
чення тісного зв’язку всіх форм доходів із суспільно корисним вкладом 
їх одержувача.

На сучасному етапі розвитку, як мінімум, три фундаментальні проб-
леми змушують обмежувати ступінь державного регулювання доходів: 
низька керованість економіки, дорожнеча розвиненої системи регулю-
вання економіки й корумпованість бюрократичного апарату, що здій-
снює регулювання.

Тому розбудова в нашій країні соціально-ринкової системи форму-
вання доходів населення має здійснюватися в два етапи, перший з яких 
створює передумови для другого (зокрема, за рахунок підвищення 
ступеня регульованості економіки).

Змістом першого етапу перебудови системи формування доходів 
населення в Україні мають стати забезпечення базових умов функціо-
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нування соціально-ринкової системи формування доходів населення 
(конкурентний ринок, ефективна господарська система, баланс соці-
ально-економічних сил у суспільстві, розвинене громадянське суспіль-
ство) та реалізація відносно нечутливих до обмежених можливостей 
з регулювання економіки заходів.

На другому етапі реформування необхідно завершити розвиток 
соціально-ринкової системи формування доходів шляхом поширення 
регулювання доходів на всі три рівні регулювання (створення умов 
формування доходів, вплив на первинний розподіл доходів, перероз-
поділ доходів), застосування широкого кола інструментів прямого 
і непрямого впливу. Окрім держави та фірм, активним учасником про-
цесів регулювання доходів має стати громадянське суспільство.

Слід наголосити, що повноцінна реалізація вказаних напрямів удо-
сконалення української системи формування доходів неможлива без 
активної участі населення у процесах суспільних реформ. Потрібне 
збільшення соціально-економічної сили основної частини населення 
на противагу політико-економічній еліті. Передовсім це означає необ-
хідність збільшення соціально-економічної сили найманих працівників, 
аби вона зрівнялася із силою політичної та економічної еліт (які мають 
бути максимально відокремлені одна від одної).

Саме вирівнювання соціально-економічних сил може стати рушій-
ною силою реформи української системи формування доходів, оскіль-
ки воно здатне дати поштовх розвитку соціального партнерства, від-
окремленню держави від бізнесу, посиленню соціальної спрямованос-
ті виробництва (зокрема, збільшенню частки оплати праці у ВВП), 
зниженню ступеня експлуатації праці та землі.

Безумовно, велике значення мають також створення конкурентно-
го ладу, пріоритетна увага збереженню й нарощуванню людського 
капіталу, формування високоефективного виробництва, побудова роз-
виненої системи регулювання доходів, проте самі по собі, без вирів-
нювання соціально-економічних сил, вони здатні утворити не соціаль-
но-ринкову, а капіталістичну систему формування доходів.

З чого ж починати збалансування соціально-економічних сил? 
На наш погляд, його слід починати з розвитку вільного асоціювання. 
На даний момент можна виділити два основних шляхи формування 
традицій вільного асоціювання в Україні:

1) кризовий;
2) покроковий.
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Перший шлях пов’язаний із виникненням якоїсь кризової ситуації, 
яка примушує людей об’єднуватися та підійматися на боротьбу. Це 
відбувається переважно тоді, коли під загрозою опиняються корінні 
інтереси особистості, коли необхідно вирішувати вкрай важливі пи-
тання, нерідко пов’язані із задоволенням базових потреб людей.

Покроковий напрям розвитку вільного асоціювання пов’язаний із 
поступовим привчанням людей до об’єднання. Наприклад, спочатку 
українці кооперуються для вирішення найпростіших питань на кшталт 
прибирання чи ремонту під’їздів, установлення та обслуговування 
систем автономного опалення, ремонту прибудинкових доріг тощо. 
Набувши досвіду успішного співробітництва, вони можуть ставити 
перед собою більш складні завдання.

Поширення традицій вільного асоціювання тісно пов’язане із роз-
витком в Україні громадянського суспільства: ці процеси підсилюють 
один одного.

Створення соціально-ринкової системи формування доходів – най-
більш надійний спосіб забезпечення потужної соціально-економічної 
бази для нарощування інтелектуального капіталу фірм в Україні. Про-
те це довгострокове завдання, яке потребує десятиріч. 

Проведене дослідження показало, що розвиток актуальної струк-
тури конкурентних переваг в Україні загалом віддзеркалює історичну 
еволюцію цієї структури в розвинених країнах світу, проте відбуваєть-
ся більш стисло у часі. Перед нами постає завдання додатково при-
скорити ці процеси, аби якнайшвидше позбавитися неринкових мето-
дів конкурентної боротьби, які стримують зростання ефективності 
економіки та добробуту населення.

Проте не варто «перестрибувати через декілька сходинок», нама-
гаючись одразу перетворити інтелектуальний капітал фірм на головне 
джерело конкурентних переваг в Україні. Адже цей процес в економіч-
но розвинених країнах відбувався поступово й у відповідності до пев-
них закономірностей.

Головним об’єктом реформ слід обрати не сам інтелектуальний 
капітал фірм. Треба впливати опосередковано. Передовсім слід зміню-
вати соціально-економічні умови конкурентної боротьби. І тоді в спри-
ятливих умовах фірми самі активно нарощуватимуть інтелектуальний 
капітал, навіть без спрямовуючого впливу держави чи інших суб’єктів 
регулювання.

Першочерговим завданням має стати формування конкурентного 
середовища, позбавленого неринкових методів боротьби, у результаті 



Розділ 7. Інтелектуальний капітал фірми та її конкурентні переваги

чого в актуальній структурі конкурентних переваг на перший план 
вийдуть переваги у підприємницьких здібностях. На другом етапі слід 
інтенсифікувати діяльність у сфері інтелектуальної власності. А оста-
точне перетворення інтелектуального капіталу фірми на головне дже-
рело конкурентних переваг в Україні вимагає розбудови соціально-
ринкової системи формування доходів.

Послідовна реалізація зазначених заходів має сприяти зростанню 
ролі в Україні інтелектуального капіталу фірми та його перетворенню 
на головний чинник конкурентоспроможності бізнесу.
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Розділ 8
НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
ФОРМИ ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ 
В НЕМАТЕРІАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ

8.1. «Нова фірма» в системі 
нематеріальної економіки: 
сутність та причини виникнення 

Технологічні та соціально-економічні трансформації, якими супро-
воджується становлення нового, притаманного нематеріальній еконо-
міці способу виробництва, зумовлюють появу абсолютно нових типів 
суспільної координації, а відтак спричиняють значні зміни й у спосо-
бах організації господарської діяльності. До них, зокрема, належить 
і поширення феномену «нової фірми», принципи побудови якої сут-
тєво відрізняються від фірм традиційного типу. Серед найбільш ваго-
мих факторів, що спричинили виникнення «нової фірми», доцільно 
виділити такі:

– перетворення знань та інформації, творчих здібностей люди-
ни, її здатності створювати і використовувати інтелектуальні 
продукти на основні фактори суспільного виробництва. Відтак мо-
тивація працівника у нематеріальній економіці значно розширюється: 
його цікавить не тільки розмір матеріальної винагороди, а й наявність 
інституціонально закріплених можливостей опановувати, творчо ви-
користовувати та генерувати як нові знання, так і користуватися ін-
телектуальним капіталом фірми – брати участь у внутрішньофірмо-
вому трансфері знань, корпоративному навчанні. У свою чергу, ро-
ботодавець теж зацікавлений у вдосконаленні інтелектуальних нави-
чок працюючих, які стають для нього джерелом додаткового доходу. 
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Це змушує роботодавців налагоджувати тісні партнерські стосунки 
з найманими працівниками, ураховувати більш складну ієрархію їх 
нових потреб;

– вирівнювання балансу економічної влади між найманою пра-
цею і капіталом. Економічною основою нематеріальної економіки 
є власність на інформацію та знання. Невіддільність такої власнос-
ті від людини означає, що значна частка кваліфікованих працівників 
стає співвласниками як інтелектуального капіталу фірми, так і час-
тини створеного продукту. За таких умов значно розширюються 
можливості впливу працівників на процеси розподілу. Володіючи 
невідчуженими унікальними здібностями, що є головним джерелом 
доходів фірми, вони претендують не тільки на оплату результатів 
праці та повну компенсацію вартості робочої сили, а й на частку 
додаткового доходу. Тому для фірм, які діють у нематеріальній еко-
номіці, важливим стає пошук нетрадиційних форм стимулювання 
персоналу: укладення угод про розподіл частини прибутків; безо-
платна передача акцій, пайова участь; накопичення коштів на спе-
ціальних рахунках; формування «компенсаційного пакета» з вина-
город, що не належать до фонду оплати праці (дивіденди, проценти, 
позики на поліпшення житлових умов, виплати з прибутку тощо) 
[1, с. 3; 2, с. 25–29];

– унеможливлення традиційних форм примусу до праці. Працівник, 
зайнятий у нематеріальній економіці, особисто та економічно убез-
печений. По-перше, ринкова вартість сучасної фірми залежить від ін-
телектуального капіталу співробітників. По-друге, значними є транс-
акційні витрати на пошук нових працівників, здатних виконувати 
специфічні для фірми завдання [3, с. 223], а також складність транс-
феру неформалізованих знань усередині фірми. По-третє, розширення 
можливостей задоволення матеріальних потреб, зумовлене збільшен-
ням обсягів виробництва, знижує їх порівняну значущість. На перший 
план висуваються нематеріальні потреби у самореалізації, розширен-
ні свободи вибору, утілення яких неможливе в умовах економічного 
примусу. За таких умов роботодавець змушений ставитися до праців-
ників як до партнерів. Форми реалізації економічного або соціально-
трудового партнерства різноманітні: децентралізація управління, за-
міна жорсткої ієрархії гнучкими формами організації бізнесу, дефраг-
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ментація виробництва, розповсюдження дистанційних трудових від-
носин, партисипатія;

– зміна способу взаємодії у системі «індивід – група – суспіль-
ство» з конкурентного, антагоністичного на партнерський, коопера-
тивний, солідарний [4, с. 18]. Формується новий тип корпоративної 
культури – організації, що навчається, у якій полегшується трансфер 
індивідуального та колективного знання. З’являється потреба у роз-
будові корпоративної культури на засадах економічного партнерства. 
Мотивуючими чинниками знов є наявність інституційних умов, що 
забезпечують реалізацію партнерських відносин, а саме: широке за-
лучення працівників до управління, партисипатія; можливість брати 
участь у внутрішньофірмовому трансфері знань, корпоративній осві-
ті; участь у формуванні соціальних, інституційних обмежень діяль-
ності фірми [5, с. 96–97].

Саме з дією цих чинників пов’язані зміни в організації господар-
ської діяльності у нематеріальній економіці (рис. 8.1).

Способом утілення відповідних змін стає поява «нової фірми», 
організаційні особливості якої дозволяють якнайповніше створювати 
та використовувати наявний інтелектуальний потенціал. Такі фірми 
дедалі частіше виникають у секторі надання складних інтелектуаль-
них послуг – консалтингових, інжинірингових, фінансово-інвести-
ційних, освітніх, маркетингових. Розповсюджені вони і в ІТ-секторі, 
електронній комерції тощо. Активи «нових фірм» переважно є не-
матеріальними. 

В економічній літературі існують різні підходи до тлумачення по-
няття «нова фірма» (табл. 8.1). Проте, попри відмінності між ними, 
можна виділити деякі спільні риси «нової фірми», а саме:

– конкурентними перевагами та запорукою успішного функціону-
вання є наявність працівників, які виступають носіями інтелектуаль-
ного капіталу, здатні створювати нові продукти і технології;

– основним принципом побудови є гнучка організаційна структу-
ра та партнерські відносини всередині організації, що створює умови 
для більш повної реалізації творчих здібностей і відповідно полегшує 
процес створення, нагромадження та передачі знань усередині органі-
зації [4, с. 174];

– поєднання економічної та неекономічної мотивації у діяльності 
організації, участь у розбудові нових типів суспільної взаємодії.
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Рис. 8.1. Зміни в організації господарської діяльності 
у нематеріальній економіці
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Таблиця 8.1
Узагальнення характеристик «нової фірми» у нематеріальній економіці 

(за джерелами [6; 7; 8; 9; 10; 11])

Кон-
цепція 
«нової 
фірми»

Автор 
концепції Характеристики фірми

«Адап-
тивна 
корпора-
ція»

Е. Тоффлер Формалізована бюрократична організацій-
на структура фірми, побудована на принципах 
ієрархії, замінюється адхократією – структурою 
холдингового типу, яка координує взаємодію 
численних тимчасових робочих груп, що виника-
ють та переривають свою діяльність відповідно 
до змін у зовнішньому середовищі фірми.
Зміна вимог до працівників: замість робітників, 
орієнтованих на механічне виконання розпоря-
джень керівництва, фірми шукають працівників, 
здатних приймати складні оціночні рішення та 
працювати у колективі, що постійно змінюється.
Передача влади з центру на місця, розпорошення 
влади, а не концентрація.
Поява нових критеріїв оцінки праці, які поряд 
з економічними аспектами враховують психоло-
гічні, соціальні, естетичні аспекти праці.
Орієнтованість на вирішення не тільки економіч-
них, а й соціальних завдань, перетворення фірм 
на «багатоцільові» організації, які ефективно 
взаємодіють із соціальним та екологічним ото-
ченням.
Орієнтація на створення та надання індивідуалі-
зованих (а не масових та стандартних) товарів та 
послуг.
Існування численних модульних, таких що само-
дисциплінуються, одиниць – спеціальних груп, 
проблемних команд, цільових комітетів та інших 
об’єднань спеціального або тимчасового призна-
чення
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Кон-
цепція 
«нової 
фірми»

Автор 
концепції Характеристики фірми

«Кре-
ативна 
корпора-
ція»

В. Іноземцев Організовані з мінімальними інвестиціями, го-
ловним їх надбанням є інтелект та таланти за-
сновників.
Розвиток здійснюється на основі партнерства 
творчих особистостей, внутрішньої погодженос-
ті орієнтирів та прагнень працівників, мотиви 
діяльності яких виявляються більш значущими, 
ніж стимули.
Діяльність фірми виходить за рамки економіч-
ної доцільності: домінує прагнення реалізувати 
творчий потенціал – розробити та організувати 
виробництво принципово нової послуги, про-
дукції, інформації та знання; прагнення до само-
реалізації.
Виникають навкруги творчої особистості, 
що гарантує стійкість та процвітання фірми. 
Успіх власників фірми обумовлений не конт-
ролем над більшою частиною капіталу, а ви-
користанням бізнесу як знаряддя творчої ре-
алізації.
Не пристосовується до існуючої кон’юнктури, 
а формує її. Їх продукцію зазвичай становлять 
знаннємісткі товари та послуги, фірми зберіга-
ють вузьку спеціалізацію.
Окремі працівники персоніфікують певні 
елементи виробничого процесу, тому не іс-
нує перешкод для виділення (або відділення) 
у фірмі нових структурних самостійних еле-
ментів

Продовження табл. 8.1
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Кон-
цепція 
«нової 
фірми»

Автор 
концепції Характеристики фірми

«Органі-
зація, що 
навчаєть-
ся»

К. Аргіріс,
Т. Базан,
Д. Гарвін, 
О. Марченко,
М. Рубін-
штейн,
М. Румізен,
П. Сенге,
А. Фістен-
берг,
Р. Хант,
Д. Шен

Висока питома вага специфічних та інтерспе-
цифічних інтелектуальних ресурсів, до яких 
належать інтелектуальні нематеріальні активи, 
особисті інтелектуальні ресурси працівників (їх 
знання, уміння, досвід, репутація), накопичені 
фірмою об’єктивовані знання, які виступають 
головним чинником, що забезпечує конкурентні 
переваги бізнесу.
Організація: розпоряджається розвиненою фі-
зично та інтелектуально робочою силою; навчає 
мисленню і підвищує якість навчання; допомагає 
кожному оцінити і використати на практиці всі 
прийоми мислення; озброює людей необхідним 
інструментарієм для розв’язання проблем; фор-
мує лідерів, які свідомо виділяють час на активне 
мислення.
Забезпечує можливості постійного навчання, 
у тому числі сумісного навчання співробітників, 
можливостей досягнення через це результатів, до 
яких прагнуть співробітники

Закінчення табл. 8.1

Однак, незважаючи на те, що «нова фірма» добре пристосована до 
роботи у нематеріальній економіці, деякі її особливості зумовлюють 
загострення численних соціально-економічних протиріч усередині 
такої фірми. 

Протиріччя між нетоварною сутністю продуктів «нової фірми» 
та товарною формою їх реалізації. Як відомо, для традиційної фірми 
головною метою створення та функціонування є отримання прибутку. 
Використовуючи кількісно і якісно обмежені ресурси, створюючи про-
дукт, який «зникає» під час споживання, традиційна фірма надає йому 
товарної форми, виключивши з числа споживачів тих, хто не платить. 
Для «нової фірми», орієнтованої на створення глибоко індивідуалізо-
ваних знаннємістких продуктів, комерціалізація результатів виробни-
цтва ускладнюється потенційно нетоварною сутністю таких продуктів. 
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Адже інформація та знання при споживанні не зникають, а нагрома-
джуються безмежно, залишаючись доступними одночасно великій 
кількості споживачів. Більш того, деякі інформаційні продукти мають 
сенс тільки про розширенні доступу до них (мережа Інтернет). Як 
справедливо зазначає Л. Мяснікова: «Усі начебто “сидять” у Facebook 
або користуються Google, але платити за це ніхто не готовий. Основну 
частину доходу цих компаній становить реклама. Що за базовий про-
дукт для суспільства, за який ніхто не готовий платити?» [12]. Між тим 
ринкова вартість компанії Google у 2013 р. становила 212,4 млрд дол. 
США, а чистий дохід цієї компанії у розрахунку на одного працівника 
склав 199,3 тис. дол. США [13].

Специфічні характеристики знаннємістких продуктів ставлять 
питання про мету «нової фірми». Чи можна погодитися з тим, що ви-
робництво таких продуктів здійснюється заради отримання прибутку? 
З одного боку, цілі «нових фірм» набагато ширше, оскільки їх заснов-
ники (найчастіше саме вони виступають провідними акціонерами) 
прагнуть під час створення фірми насамперед самореалізації та визнан-
ня своїх продуктів. Можна погодитися з В. Іноземцевим стосовно того, 
що діяльність креативної корпорації виходить за межі економічної 
доцільності. З другого боку, інституціональна функція «нової фірми» 
в економіці знань полягає саме у комерціалізації інтелектуальної влас-
ності та знаннємісткого продукту. «Нові фірми» розвиваються за рин-
ковими принципами: необмеженість знаннєвих ресурсів, які є джере-
лом створення нового продукту, лише посилює конкуренцію серед 
таких фірм, знімаючи бар’єри вступу до галузі.

Засобами пом’якшення протиріччя між нетоварною сутністю про-
дуктів «нової фірми» та товарною формою їх реалізації виступають:

– патенти, ліцензії, які обмежують доступ до інтелектуального 
продукту «нової фірми», надають можливість отримання своєрідної 
інтелектуальної ренти. Цікаво зазначити, що ефективність комерціалі-
зації інтелектуальної власності шляхом патентування значним чином 
ускладнюється не тільки піратським використанням інформаційних 
продуктів, а і свідомими діями деяких компаній у сфері патентного 
судочинства. Так, американська юридична фірма Lex Machina, дослі-
дивши судову практику в цій сфері, дійшла висновку, що рекордна 
кількість патентних позовів у 2012–2013 рр. (тільки у 2013 р. у США 
було подано 6088 патентних позовів, тоді як за період 2000–2010 рр. 
їх кількість не перевищувала 2745 позовів на рік [14]) пов’язана з ді-
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ями «patent trolls» («патентних тролів») – компаній, які не мають біз-
несу поза ліцензуванням та судовою практикою. Наприклад, європей-
ська компанія Melvino Technology за рік подала 137 патентних позовів, 
індійська компанія Wynncom – 131 позов. Відповідачами за такими 
заявами найчастіше виступали Apple, Amazon, Google, AT&T, Dell. 
«Патентний тролінг» обходиться американській економіці у 29 млрд 
дол. прямих судових витрат щороку [14];

– обмежені можливості споживачів з пошуку та засвоєння інфор-
мації, необхідної для створення нового знання. Відсутність у потен-
ційних споживачів знань та навичок, високі витрати на їх здобуття 
суттєво розширюють попит на продукцію «нових фірм» як із боку 
традиційного сектору економіки, так і з боку домогосподарств. Тради-
ційний сектор активно передає на аутсорсинг «новим фірмам» юри-
дичний, бухгалтерський, аудиторський супровід, інжинірингові по-
слуги тощо. Слід звернути увагу і на те, що важкість оцінки інтелек-
туального продукту «нової фірми» дає можливість використати таку 
фірму в численних офшорних зв’язках. Особливо ефективною стає 
реєстрація консалтингової «нової фірми» у низькоподатковій юрисдик-
ції з подальшою оплатою її послуг за завищеною ціною. Не менш 
важливу роль «нові фірми» відіграють у задоволенні потреб домогос-
подарств. Так, компанія Groupon надає інформацію про знижки на 
певні товари і послуги, купуючи які, споживач оплачує й інформацій-
ні послуги Groupon. Відповідно розширення попиту на послуги нових 
фірм можливе як за рахунок розвитку традиційного сектору економіки 
в інноваційному напрямі, так і через удосконалення якостей людсько-
го розвитку, покращення системи освіти;

– глибока індивідуалізація багатьох знаннємістких товарів та по-
слуг, неможливість їх тиражування.

Протиріччя між підвищенням ступеня економічної незалежності 
найманого працівника та посиленням експлуатації творчої праці ка-
піталом. Перетворення знань та інформації, творчих здібностей лю-
дини, її здатності створювати та використовувати інтелектуальні про-
дукти на основні фактори суспільного виробництва у нематеріальній 
економіці багато в чому змінює баланс економічної влади між найма-
ною працею і капіталом. Невіддільність цих факторів виробництва від 
людини, неможливість відокремити найманого працівника від засобів 
виробництва фактично перетворює кваліфікованих працівників «нової 
фірми» на співвласників створеного продукту, інтелектуального капі-
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талу фірми. Більше того, вартість «нової фірми», її капіталізація без-
посередньо залежать від того, наскільки її співробітники здатні вирі-
шувати складні інтелектуальні завдання.

За таких умов значно розширюються можливості впливу праців-
ників на процеси розподілу. Володіючи невідчужуваними унікальними 
здібностями, що є головним джерелом доходів фірми, вони претенду-
ють не тільки на оплату результатів праці та повну компенсацію вар-
тості своєї робочої сили, а й на частку додаткового доходу (участь 
у прибутках, придбання опціонів, пакетів акцій, набуття статусу парт-
нерів тощо). Високий ступінь унікальності та специфічності людських 
ресурсів посилює залежність «нової фірми» від працівників – носіїв 
інтелектуальних ресурсів [2, с. 168, 205], оскільки різко зростають 
трансакційні витрати на залучення працівників через зовнішній ринок 
праці. Усе це сприяє розширенню економічної свободи найманого 
працівника та унеможливлює традиційні форми примусу до праці. 

Паралельно з розширенням економічної свободи працівника від-
бувається посилення експлуатації найманої праці капіталом. По-перше, 
мотивація працівника «нової фірми» не обмежується матеріальною 
винагородою. Уступаючи в контрактні відносини з фірмою, працівник 
отримує інституціонально закріплені можливості опановувати, творчо 
використовувати та генерувати як нові знання, так і користуватися 
інтелектуальним капіталом фірми. Саморозвиток за таких умов пере-
творюється на додатковий негрошовий, неоплачений стимул. Підтвер-
дженням цієї тези є той факт, що випускники елітних бізнес-шкіл усе 
частіше обирають роботу у високотехнологічних компаніях, а не у фі-
нансових корпораціях, навіть незважаючи на різницю в зарплаті. Так, 
середня річна зарплата випускника Стенфорда у високотехнологічній 
компанії у 2012 р. становила 120 тис. дол. плюс бонуси та компенсації 
на суму близько 38 тис. дол. У той же час у фінансовому секторі про-
понувалися зарплати від 150 тис. дол. плюс 135 тис. дол. у якості бо-
нусів та компенсацій [15]. 

З точки зору А. Бузгаліна та А. Колганова, «капітал паразитує на 
внутрішній мотивації творчого працівника, отримуючи частину твор-
чого потенціалу задарма, не оплачуючи тих стимулів, які працівник 
створює собі сам, займаючись творчістю» [16]. Крім того, важкість 
відділити час, який пішов на створення нового знання, від вільного 
часу уможливлює присвоєння капіталом вільного часу працівників 
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«нової фірми». На рівні всього суспільства це протиріччя знаходить 
розвиток у «…безоплатному присвоєнні капіталом тих благ, які були 
розпредмечені конкретним креативним співробітником корпорації 
у процесі створення комерційної інновації. Більш того, оскільки капі-
тал є не тільки сукупністю окремих підприємств, а й конкретно-загаль-
ного капіталізму, остільки ми можемо говорити про експлуатацію су-
купним капіталом креатосфери людства в усьому її просторовому 
і часовому багатстві» [16]. 

Ще однією причиною посилення експлуатації інтелектуальної 
праці капіталом є важкість грошової оцінки її результатів, а також не-
можливість виділити внесок конкретного співробітника у процес 
створення нового продукту. Тому в деяких випадках «нові фірми» 
схильні компенсувати зниження якості праці однієї професійної групи 
додатковим навантаженням на інші, а не підвищенням витрат на на-
вчання [17, с. 19]. 

Протиріччя між активізацією внутрішньофірмового трансферу 
знань та обмеженням зовнішнього обміну інформацією. Базисом кон-
курентоспроможності «нової фірми», джерелом її здатності до само-
розвитку є можливість постійно створювати нові інтелектуальні про-
дукти, генерувати нові знання та інформацію. Складність інтелекту-
альної праці, необхідність опрацьовувати значні масиви інформації, 
глибока індивідуалізація знаннємістких продуктів призводять до де-
далі більш вузької спеціалізації співробітників «нових фірм». Більш 
того, великі фірми, виокремлюючи у своїй організаційній структурі 
дослідницькі підрозділи, будують їх за принципом глибокого поділу 
праці. Так, процес науково-конструкторських розробок розпорошуєть-
ся на дрібні операції та доручається вузькоспеціалізованим виконавцям 
(обробка баз даних, створення масиву даних), далі за допомогою су-
часних технологій зв’язку відбувається інтеграція отриманих резуль-
татів [18]. 

Тому з’являється потреба у налагодженні системи самонавчання 
працівників, регулярного внутрішнього обміну знаннями, створенні, 
розвитку, зберіганні, поширенні та застосуванні знань та інформації 
всередині фірми на різних рівнях – рівні окремого працівника, рівні 
колективу/підрозділу/групи/команди, а також організації у цілому. Від-
повідно ефективною «нова фірма» стає лише за умов постійного без-
перервного трансферу знань, кооперації інтелектуальної праці.
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Водночас необхідність комерціалізації інформації та отриманих 
знань змушує «нову фірму» обмежувати витоки інформації, суворо 
оберігати ту її частину, яка належить до комерційної таємниці. Від-
повідно обмін інформацією із зовнішнім середовищем ускладнюєть-
ся. Оскільки нове знання – це результат кооперації попередньої інте-
лектуальної праці всього суспільства, то ефективність застосування 
інтелектуальних продуктивних сил суспільства знижується. У по-
дальшій перспективі це може призвести до зменшення обсягу сус-
пільно доступних знань та інформації, гальмування процесу їх по-
дальшого отримання та нагромадження. Таким чином, мета «нової 
фірми» – отримання комерційного ефекту від створення знаннєміст-
кого продукту заперечується способом її досягнення: активізувавши 
внутрішній трансфер знань, необхідний для отримання принципово 
нових продуктів, «нова фірма» змушена обмежити обмін інформа-
цією із зовнішнім середовищем, що руйнує передумови подальшого 
накопичення знань. За таких умов знижується й ефективність самої 
«нової фірми».

Загострення цього протиріччя на рівні фірми може відбуватися не 
тільки внаслідок витоку комерційної інформації, а і через кадрові змі-
ни. Невідчужуваність інтелектуальних надбань фірми від працівників, 
а також необхідність постійно підтримувати безперервний рух знань 
посилюють залежність «нової фірми» від її співробітників – носіїв 
інтелектуального капіталу. За таких умов звільнення працівників може 
спричинити значні економічні втрати для фірми. По-перше, пошук 
претендентів на робочі місця, що з’явилися, зумовлює значні трансак-
ційні витрати. По-друге, іноді специфіка діяльності фірми передбачає 
неможливість залучення нових співробітників через зовнішній ринок 
праці, а на внутрішньому ринку всередині фірми пропозиція обмеже-
на. По-третє, фірма змушена нести додаткові витрати на навчання. 

Протиріччя між загальною ефективністю «нової фірми» та інди-
відуальною ефективністю окремого працівника. У сучасних умовах 
створення та виробництво знаннємісткого продукту потребує застосу-
вання все більш складних методів та засобів наукових досліджень. 
Стійку тенденцію до подорожчання демонструє і вартість процесу 
накопичення нових знань та інформації. Усе це змушує «нову фірму» 
шукати шляхи оптимізації цього процесу. Одним із таких шляхів стає 
глибокий поділ інтелектуальної праці, спеціалізація працівника на 
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певному напрямі роботи. Водночас відбувається інтеграція інтелекту-
альної праці, адже результати роботи окремих працівників необхідно 
об’єднувати в єдине ціле. 

З одного боку, інтеграція сприяє підвищенню ефективності нової 
фірми, оскільки дозволяє повною мірою скористатися перевагами 
кооперації інтелектуальної праці, більш повно використати наявний 
у фірми та її співробітників інтелектуальний капітал. З другого боку, 
у результаті інтеграції інтелектуальної праці робітник – носій інте-
лектуального капіталу перестає бути самодостатньою одиницею 
у процесі створення та нагромадження знань. Це посилює залежність 
працівника від «нової фірми», знижує рівень його професійної мо-
більності. Як зазначають А. Скобарев та В. Лячин, «постійне вико-
нання, хоча і складних, але таких, що постійно повторюються опера-
цій, знижує зацікавленість робітника у результатах роботи, нівелює 
творчий компонент виробничих завдань, послаблює мотивацію щодо 
пошуку нестандартних шляхів їх розв’язання, не сприяє виявленню 
ініціативи» [18]. У результаті індивідуальна ефективність інтелекту-
ального працівника знижується на тлі підвищення загальної ефектив-
ності «нової фірми». Засобами пом’якшення цього протиріччя най-
частіше є створення гнучких організаційних структур матричного 
типу. 

Слід зазначити, що зростання індивідуальної ефективності праців-
ника, зайнятого генеруванням та використанням знань та інформації, 
у деяких випадках може призвести до часткових втрат загальної ефек-
тивності фірми. Можна виділити декілька причин цього явища. По-
перше, природним проявом зростання особистого інтелектуального 
капіталу співробітника є вихід за межі компанії та створення особистої 
«нової фірми». Таке явище особливо поширене у консалтингових фір-
мах. По-друге, потрапляючи до організації, нові працівники користу-
ються інтелектуальним капіталом організації, навчаючись за її рахунок. 
Тому нагромадження особистого інтелектуального капіталу багато 
в чому здійснюється за рахунок фірми. У такому випадку «нова фірма» 
змушена «закріпити» працівника. Зазвичай це пов’язано з додатковими 
витратами, які не завжди призводять до бажаного результату [4, с. 223].

Усе це зумовлює необхідність управління інтелектуальним потен-
ціалом «нової фірми», визначення особливостей планування, органі-
зації, мотивації і контролю формування, руху, накопичення і реалізації 
інтелектуального капіталу.
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8.2. Віртуальна організація: 
закономірності становлення 
та особливості функціонування

Одним із різновидів «нової фірми» є віртуальна організація. Ви-
никнення віртуальної організації є реакцією на швидкі зміни техноло-
гічних, економічних умов, процеси глобалізації, появу інформаційних 
мережевих систем. Поняття «віртуальності» відображає той факт, що 
організація являє собою невловиме, мінливе поєднання технологій, 
знання, досвіду та мереж. Віртуальні організації стають каркасом су-
часних компаній, оскільки наділяють їх масштабними властивостями 
та можливістю альянсів корпоративних партнерів. Усесвітнє охоплен-
ня невеликих та середніх організацій дозволяє маніпулювати їх мож-
ливостями, концентруватися на перспективних сферах діяльності, 
відмовлятися від неефективних виробничих функцій, передавати їх 
іншим ланкам організації. 

Віртуальна організація може мати два значення. У вузькому зна-
ченні – це здатність компаній використовувати інформаційні техноло-
гії для ефективної спільної роботи людей, що розкидані по різних 
країнах або навіть континентах (приміром, банкінг). У широкому зна-
ченні – це аморфна форма організації, що складається з проектних 
команд, які формуються з конкретною метою та можуть миттєво за-
криватися після її досягнення [19]. Віртуальні організації потребують 
нового мислення керівників, взаємної довіри між учасниками, пере-
ходу від ієрархічного управління до неформальної координації, пере-
ваги професіоналізму над кар’єрними мотивами. 

Віртуальна організація виникає у віртуальному просторі, що ба-
зується на творчих здібностях, умінні робітників працювати в єдиній 
команді та технологічних можливостях. Усі ці складові реалізуються 
через простір уявлень, простір культури та простір технологій [20, 
с. 50]. Простір уявлень обумовлений тим, що, по-перше, віртуальний 
простір не спостерігається наочно, його не можна відчути на основі 
фізичного контракту, по-друге, виробничий процес, сукупність опера-
цій, які виконуються працівниками, не передбачають персоніфікованих 
взаємозв’язків із споживачами продукту чи послуги, з іншими співро-
бітниками, управлінцями та ін. А значить, усі взаємовідносини буду-
ються на уявленнях, створенні ідеальних образів про клієнтів, їх по-
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треби, бажання. На основі простору уявлень приймаються на роботу 
співробітники, визначаються їх навички, здібності та досвід. Віртуаль-
ний характер має і створений продукт, оскільки його відображення 
у графіку, діаграмі, тексті, рисунку є наочним уявленням про його 
характеристики. Саме тому працівників віртуальних організацій від-
різняє високий інтелект, майстерність, здібності до розвинутих уявлень 
та творчої діяльності, метафоричність мислення. На відміну від тра-
диційних організацій, де існують фізичні можливості спілкування 
людей для розв’язання проблем, у віртуальному просторі всі взаємо-
відносини дематеріалізуються. Саме тому виникає особливий простір 
культури, який формує умови спільної та гармонічної роботи. Озна-
ками простору культури є: усвідомлення кожним працівником своєї 
власної ролі в організації та взаємозв’язків з іншими суб’єктами все-
редині та ззовні, наявність у кожного співробітника вмінь керувати 
технологіями того рівня, які задовольняють організацію та дозволяють 
підтримувати взаємозв’язки і формувати власні знання. Крім того, 
члени колективу повинні мати спільні цілі та орієнтири діяльності, 
мати близькі погляди, поділяти єдиний порядок дій спільної праці. Чим 
ближче уявлення працівників про цінності організації, тим щільнішим 
стає культурний простір. Простір технологій формує базисні умови 
функціонування віртуального простору. Він складається з наявності 
різних типів та класів доступних технологій, можливостей їх комбіну-
вати в єдину технологічну систему, вибору організаційних моделей їх 
ефективного використання.

Об’єктивними передумовами формування віртуальних організацій 
є перехід до інформаційних і комунікативних технологій. Історичний 
розвиток суспільних відносин завжди будується на змінах у техноло-
гіях передачі, обробки та прийняття інформації, починаючи з від-
криття писемності, винаходу телеграфу, телефону, радіо до появи 
мікропроцесорів. З 60-х рр. ХХ ст. суспільство переходить на етап 
розвитку інформаційного суспільства, коли інформація стає ключовим 
моментом соціально-економічного життя. Усі сфери людської діяль-
ності спроможні розвиватися тільки на основі інформаційного об-
слуговування, збільшується кількість людей, які це забезпечують, а у 
структурі витрат сучасних продуктів зростають витрати на оперуван-
ня з інформацією. На початку XXI ст. інформаційне суспільство по-
роджує інноваційну економіку. Остання заснована на інноваційному 
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відновленні всіх сфер соціально-економічного життя на базі макси-
мально ефективного використання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ). 

Інформаційні технології – це сукупність знарядь праці, у яких 
предметом праці є інформаційний продукт, а знаряддям праці – засо-
би електронно-обчислювальної техніки та зв’язку. У більш широкому 
визначенні інформаційні технології – сукупність методів, виробничих 
процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою по-
шуку, збирання, опрацювання, накопичення, розповсюдження, показу, 
передачі, тиражування, використання інформації та забезпечення 
доступу до неї. 

Передача інформації завжди має комунікаційний характер, оскіль-
ки забезпечує в різних формах взаємозв’язок між окремими суб’єктами. 
Телекомунікаційна мережа – це комплекс технічних засобів, завдяки 
яким передаються та приймаються знаки, сигнали, зображення і звуки 
або повідомлення будь-якого роду. 

Історія розвитку ІКТ починається з 60–70-х рр., коли з’являються 
персональні комп’ютери, які автоматизують операції рутинних інте-
лектуальних людських дій. На цьому етапі виникає проблема – подо-
лати відставання програмного забезпечення від розвитку апаратних 
засобів. 

Другий етап (80-ті рр.) пов’язаний зі створенням індивідуальних 
технологій, які стають засобом прийняття рішення. На цьому етапі 
виникає проблема удосконалення інтерфейсів (засобів забезпечення 
взаємодії програм) у комп’ютері. 

На третьому етапі (з початку 90-х рр.) створюються сучасні техно-
логії зв’язку між суб’єктом та інформаційною системою. Виникають 
Інтернет, локальна бездротова мережа, мультимедійні засоби. Такі 
рушійні зміни створюють проблеми, що пов’язані з розробкою узго-
джень та встановленням стандартів і протоколів для зв’язку, організа-
цією доступу до стратегічної інформації, її захисту і безпеки. На су-
часному етапі емпірично доведено, що існує експоненціальне зростан-
ня технологічного прогресу, починаючи з 1986 р., яке виявляється 
у зростанні потужності всіх машин для обробки інформації кожні 14 
місяців, глобальний потенціал телекомунікаційних можливостей на 
душу населення подвоюється кожні 34 місяці, а кількість інформації 
на душу населення має тенденцію подвоєння кожні 12,3 року [21]. 
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Засновником інформаційної технології в Україні став В. М. Глуш-
ков, засновник усесвітньо відомого Інституту кібернетики НАН Укра-
їни, що носить зараз його ім’я. Сьогодні до ІКТ включають апаратні 
засоби (комп’ютери, сервери тощо) та програмне забезпечення (опе-
раційні системи, мережеві протоколи, пошукові системи тощо).

Об’єктивною передумовою розвитку ІКТ є необхідність скорочен-
ня як виробничих витрат, що пов’язані зі створенням матеріальних 
носіїв, так і перш за все трансакційних витрат (на отримання та пере-
робку інформації, специфікацію та захист прав власності) для досяг-
нення певної мети. Скорочення загального рівня витрат досягається 
шляхом розширення мережі доступу до віддалених послуг, застосу-
вання аутсорсингу (передачі окремих завдань стороннім особам), 
зменшення ланок інфраструктури товарного, споживчого, фінансового 
та інформаційного ринків. 

Подальші перспективи розвитку ІКТ пов’язують із розширенням 
функціонального забезпечення паралельних одночасних можливостей 
обробки баз даних, мультиоб’єктних документів та розвитком інфор-
маційної системи, яка складається з людини та апаратно-програмної 
частини. Сучасними рисами ІКТ є: структурованість стандартів циф-
рового обміну інформації, широке використання комп’ютерного збе-
реження та надання інформації у необхідному вигляді, передача інфор-
мації за допомогою цифрових технологій на будь-яку відстань. 

Функціонування ІКТ здійснюється за допомогою спеціального 
інструментарію – взаємопов’язаної сукупності програмних продуктів 
для певного комп’ютера та технології роботи, за допомогою яких ко-
ристувач досягає поставленої мети. У якості інструментарію викорис-
товуються різні види програмних продуктів для персонального 
комп’ютера, наприклад текстовий процесор (редактор), настільні ви-
давничі системи, електронні таблиці, системи керування базами даних, 
електронні записні книжки, електронні календарі, інформаційні сис-
теми функціонального призначення (фінансові, бухгалтерські, для 
маркетингу та ін.), експертні системи тощо.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології потрапили у сфе-
ру окремого виду діяльності. Відповідно до прийнятого ЮНЕСКО 
визначення, інформаційно-комунікаційна діяльність – це комплекс 
взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що 
вивчають методи ефективної організації праці людей, які займаються 
обробкою та збереженням інформації. Цей вид діяльності охоплює 
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обчислювальну техніку, методи організації та взаємодії людей і ви-
робничого обладнання, прикладне застосування, а також пов’язані 
з цим соціальні, економічні та культурні проблеми. Цей вид діяльнос-
ті потребує складної професійної підготовки, значних первісних витрат 
та наукомісткої техніки. Суб’єктів, що займаються цим видом діяль-
ності, називають ІТ-спеціалістами. Специфічні умови підготовки 
(перш за все інтернаціоналізація знань) та безмежна розповсюдженість 
їх праці робить цих фахівців затребуваними та високооплачуваними в 
усьому світі. 

Ефективність ІКТ діяльності багато в чому залежить від розвитку 
інформаційної інфраструктури. Останню можна визначити як органі-
заційну систему, яка забезпечує функціонування та розвиток інформа-
ційного простору країни за допомогою спеціальних засобів інформа-
ційної взаємодії. Інформаційна інфраструктура містить: сукупність 
інформаційних центрів, банків даних, систем зв’язку, центрів управ-
ління, апаратно-програмних засобів та технологій, тобто всього того, 
що забезпечує доступ споживачів до інформаційних ресурсів. Най-
більш відомими елементами інформаційної інфраструктури є Інтернет, 
дистанційне навчання, мережеві ЗМІ, реклама тощо. 

Інтернет – глобальна система об’єднання комп’ютерних мереж, 
що побудовані на єдиному алгоритмі, який використовується всіма 
комп’ютерами для обміну інформацією при роботі в мережі (ІР-про-
токолів) та маршрутах сформованих блоків інформації (ІР-пакетів). 
Інтернет створює глобальне інформаційне середовище та слугує фі-
зичною основою для Світової павутини (World Wide Web, WWW). На 
сьогодні кількість користувачів, що регулярно користуються Інтерне-
том, склала близько 2,3 млрд людей. Найбільш популярними послуга-
ми Інтернету є пошукові системи, інтернет-реклама, веб-форуми, 
блоги, вікі-проекти (вільно створені та розповсюджені енциклопедії), 
інтернет-магазини, соціальні мережі, електронна пошта, електронні 
платіжні системи, ІР-телефонія, месенджери та ін. 

Комунікація в мережі Інтернет здійснюється за допомогою інтер-
нет-ресурсів, тобто сукупності інтегрованої інформації, призначеної 
для оприлюднення та відображення у текстовій, графічній, візуальній, 
звуковій формах. Кожен інтернет-ресурс має домен (своє ім’я), унікаль-
ну електронну адресу, що дозволяє ідентифікувати ресурс та здійсню-
вати доступ до нього. Домен – це інтелектуальний продукт, який має 
власну вартість та стає об’єктом купівлі-продажу. Способи користу-



324

Частина ІІІ. Формування і використання інтелектуального капіталу організації

вання інтернет-ресурсами визначаються інтернет-технологіями – за-
собами створення та підтримки різних інформаційних ресурсів 
у комп’ютерній мережі: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних 
бібліотек та енциклопедій.

Розвиток ІКТ має як позитивні наслідки (підвищення ефективнос-
ті діяльності фірм, прискорення економічного зростання світової та 
національних економік, зміни у якості життя людей, перш за все вна-
слідок розширення можливостей спілкування, отримання освіти та ін.), 
так і негативні наслідки. Останні перш за все пов’язані з розширенням 
сфери злочинної діяльності, яка набуває різноманітних форм. Сфера 
інформаційних технологій включає розповсюдження шкідливих ві-
русів, злом паролів, логінів, хакерські війни, крадіжку номерів кредит-
них карток та інших банківських реквізитів (фішинг), розповсюджен-
ня протиправної інформації (наклепу, порнографії, матеріалів, що 
розпалюють національну ворожнечу, і т. п.). Найбільш загрозливими 
є різного роду шахрайства. Усе це створює загрозу для національної, 
корпоративної та особистої безпеки, посилює ризики недобросовісної 
конкуренції. 

Інформаційно-комунікативні технології можуть бути класифікова-
ні відповідно до їх функцій на технології комунікацій (на основі яких 
формуються «павутиння», що дозволяє підтримувати контакти, коор-
динувати та контролювати роботу), технології виробництва (напри-
клад, управління роботами), технології збереження інформації (з ме-
тою накопичення знань), технології моніторингу (призначені для до-
слідження середовища функціонування фірм), технології моделюван-
ня (що дозволяють створювати моделі різних сценаріїв бізнес-середо-
вища), технології дизайну (з тим, щоб протестувати та проаналізувати 
розробку нового продукту), технології доставки продукту. 

На основі інформаційно-комунікаційної технології формуються 
мережеві організації. Вони створюють можливість і основу для фор-
мування віртуальної організації, що є співтовариством функціональних 
партнерів, які керують проектуванням, виробництвом та реалізацією 
продуктів і послуг з використанням сучасних інформаційних техноло-
гій, а також системи контрактів із незалежними робочими групами та 
структурами. Термін «віртуальна організація» відображає етап еволю-
ції бізнесу, що принципово змінює спосіб поєднання як ресурсів, так 
і їх власників. У мережі віртуального підприємства користувачі отри-
мують доступ до необхідним їм ресурсів, а сама мережа забезпечує 
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канал з’єднання та виділення необхідної полоси пропускання. Безумов-
но, для оптимізації діяльності багатьох віртуальних організацій по-
трібна нова мережева інфраструктура, що дозволить раціоналізувати 
об’єднання багатьох віртуальних підприємств. Віртуальна організація 
створюється шляхом відбору необхідних організаційно-технологічних 
ресурсів із різних підприємств та їх інтеграції з використанням комп’ю-
терної мережі. Це призводить до формування гнучкої, динамічної ви-
робничо-організаційної системи, що більш адаптована до змін ринко-
вої ситуації.

Специфічними ознаками віртуальної організації є: 
– непостійний характер функціонування; 
– здійснення управлінських зв’язків на основі інтегрованих і ло-

кальних інформаційних систем і телекомунікацій; 
– формування зв’язків між партнерами на основі серії угод, до-

говорів та взаємне володіння; 
– утворення тимчасових альянсів організацій у суміжних сферах 

діяльності; 
– часткова інтеграція у материнську компанію і збереження від-

носин власності доти, доки це вважається вигідним; 
– установлення взаємозв’язків між працівниками та адміністра-

цією в усіх ланках на договірній основі.
Перехід до віртуальної організації стає можливим завдяки сучасній 

інформаційній технології і новому типу управлінського мислення. 
Групи працівників, що з’єднані за допомогою комп’ютерних мереж, 
здатні працювати не тільки послідовно, але й одночасно в різних міс-
цях, навіть по всьому світу. Віртуальні організації функціонують за 
такими принципами, як:

– скасування відносин переважного підпорядкування; 
– цілеспрямування на індивідуальну вигоду (прибуток); 
– географічне розпорошення; 
– спільна власність і мінливість її структури; 
– об’єднання ключових технологій і компетенції; 
– прискорене виробництво та обслуговування; 
– безперервна освіта в рамках організації; 
– спільна робота замовників, постачальників, керівників та вико-

навців [22]. 
Ключова ознака віртуальних форм організацій – це можливість 

обирати і використовувати найкращі ресурси, знання та здібності 
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з меншими трансакційними (виробничими, організаційними, управ-
лінськими) витратами. На основі цієї суттєвої ознаки складаються 
характерні особливості виробничих процесів віртуальних організацій.

По-перше, незначна матеріально-фізична структура організації 
означає, що матеріальні активи (будівлі, обладнання, логістика та ін.) 
віртуальних організацій значно менші, ніж у традиційних форм під-
приємств. Фізична інфраструктура замінюється зв’язками між 
комп’ютерами. Більш того, у перспективі віртуальні організації можуть 
бути повністю структуровані у віртуальному форматі, а зв’язок між 
комп’ютерами може взагалі існувати в кіберпросторі, що безумовно 
призводить до збільшення економічного ефекту від масштабу вироб-
ництва. Різнорідні активи об’єднуються у гібридні форми різного 
контуру.

По-друге, значні нематеріальні активи об’єднані в мережу. Нема-
теріальні активи вкладаються у людський капітал, науково-дослідні 
роботи, інтелектуальний капітал (торговельна марка, бренд, репутація, 
ноу-хау), формалізовані знання, корпоративну культуру, навички, про-
цеси управління, стійку клієнтську базу, професійність менеджерів та 
персоналу.

По-третє, відсутність таких атрибутів «реальної організації», як 
вертикальна інтеграція, центральний офіс, ієрархія управління, при-
зводить до встановлення дистанційних форм роботи, де відсутній фі-
зичний контакт працівників.

По-четверте, значно збільшується мобільність виконання роботи, 
оскільки відсутня необхідність тісного фізичного контакту різних під-
розділів. Проектні команди можуть бути зібрані з відокремлених пра-
цівників, що проживають у різних країнах та не мають змоги бачити 
один одного. Такі групи можуть створюватися на короткотривалий 
період та переформуватися відповідно до нових завдань. 

По-п’яте, розмитість організаційних форм дозволяє об’єднувати 
постачальників, дистриб’юторів, клієнтів у такі тісні ланцюжки, що 
важко визначити, де закінчується одна компанія та починається інша. 
У цьому випадку споживач і виробник настільки взаємопов’язані один 
з одним, що створення послуги потребує участі кожного з них. Най-
розвинутішою формою такого зв’язку стають інтерактивні фінансові 
послуги. 

По-шосте, гнучкість та швидкість реакції на зміни ринкової ситу-
ації. Віртуальні організації для досягнення бізнес-цілі формуються 
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з різних елементів та можуть швидко демонтуватися після її досягнен-
ня. Крім того, віртуальні організації можуть швидко реструктурувати 
свої активи, якщо змінюється стратегія та з’являється нова мета. 

По-сьоме, формування надчуттєвої системи взаємовідносин між 
суб’єктами віртуального простору. Це означає, що не комунікативні 
технології відіграють центральну роль у функціонуванні віртуальної 
організації. Вони стають лише інструментом виконання роботи. Струк-
тура віртуальної організації складається через комплекс чуттєвих (не-
матеріальних) відносин між людьми за допомогою комунікаційних 
технологій. Суб’єкти мережевих організацій будують свій віртуальний 
простір на основі використання інформації, розуму, власної пам’яті, 
уявлень, знань, тобто речей, які не мають матеріально-фізичної суб-
станції. 

Особливості віртуальних організацій надають їм певні конкурент-
ні переваги у ринковому середовищі. До них належать: швидкість 
виконання ринкового замовлення; зниження сукупних витрат; більш 
повне задоволення потреб замовника; гнучка адаптація до змін навко-
лишнього середовища (можливість легко та швидко змінювати конфі-
гурацію команди після вирішення поставленої мети); подолання 
бар’єрів виходу на нові ринки. 

Позитивні риси віртуальної організації діалектично поєднані з пев-
ними недоліками, до яких можна віднести: надмірну економічну авто-
номність та вузьку спеціалізацію членів мережі; пріоритет горизон-
тальних зв’язків, що породжує слабку координацію дій працівників; 
практичну відсутність соціальної та матеріальної підтримки своїх 
партнерів унаслідок відмови від класичних довгострокових договірних 
форм і звичайних трудових відносин; небезпечно надмірне ускладнен-
ня організації спільної діяльності, що випливає з різнорідності членів 
організації, неясності щодо членства у ній; відкритість мережі зв’язків, 
яка приводить до проникнення недобросовісних суб’єктів (партнерів, 
постачальників); висока динаміка самоорганізації, що збільшує ступінь 
неконтрольованості, невизначеності у плануванні для членів віртуаль-
ної організації; складність передачі групових цінностей і підтримки 
корпоративної культури. 

Неможливість використання класичних організаційно-управлінських 
принципів потребує певних замінників, більш адекватних у рамках ме-
режевого підходу. Такими субститутами стають принципи мережевої 
культури взаємності і клімат довіри. Остання як інститут спілкування 
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на основі очікування та передбачуваності поведінки інших суб’єктів 
існує у персоніфікованому (довіра до певних індивідів) та інституціо-
нальному (довіра до певних інституцій, організацій, сайтів) вигляді. 
Посилення ролі довіри у віртуальній фірмі багато в чому обумовлене 
деперсоналізацією та анонімністю комп’ютерного спілкування. 

Бізнес віртуальних компаній заснований, як і у будь-якого іншого 
підприємства, на використанні капіталу – як матеріального, так і не-
матеріального, що забезпечує створення нової вартості. На відміну від 
класичних форм підприємств, у віртуальному підприємстві змінюють-
ся структура та пріоритети використання капіталу. Найвагомішу роль 
у створенні вартості віртуального підприємства відіграє нематеріаль-
ний капітал, який створює нові фактори впливу на вартість продукту. 
Основний ефект нематеріального капіталу віртуальної фірми визна-
чається такими основними його елементами, як інновації, навички 
(накопичене знання), знання ринку, знання середовища, внутрішня 
координація [20, c. 140]. Роль та значення цих елементів принципово 
змінюються. Кожна зі складових нематеріального капіталу віртуаль-
ного підприємства певним чином впливає на збільшення додаткової 
вартості (прибутку). Так, будь-яке підприємство спрямовує свою ді-
яльність на задоволення потреб своїх споживачів. Більшість техноло-
гій, що використовуються у віртуальних компаніях, є завжди доступ-
ними для інших представників бізнесу. У той же час важко визначити 
конкурентів та їх можливості щодо використання нових технологій. 
Це вимагає від віртуального підприємства весь час намагатися утри-
муватися у фарватері технологічного прогресу, а це можливо лише за 
умов безперервної орієнтації на інновації. Будь-які інновації потребу-
ють витрат, ефективність яких виявляється лише при додаванні нової 
вартості, що є прямою вигодою віртуального підприємства.

По-іншому бере участь у створенні додаткової вартості викорис-
тання навичок (актуалізація постійно повторюваних дій, що приводить 
до нового рівня знання). Поділ праці у віртуальному просторі значно 
менший, ніж у традиційних організаціях, тому від працівників вима-
гають більш глибоких та різнопланових навичок (знань). Останні до-
дають цінності новому продукту шляхом покращення його якості та 
зниження витрат на його виробництво. 

Додаткову цінність надає віртуальній фірмі знання ринку. Особли-
вості діяльності віртуальної фірми, що пов’язані з неможливістю 
персонального спілкування з клієнтами, приводять до посилення зна-
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чення знання ринку у віртуальному просторі. Це потребує від праців-
ників принципово інших інструментів пізнання закономірностей, 
тенденцій та ситуації на ринку певного продукту або послуги. Праців-
никам віртуальних фірм необхідно створювати образ свого споживача, 
виявляти його уподобання, смаки на основі нових способів обробки 
інформації та багатьох нових умінь. Знання ринку дозволяє підпри-
ємствам вибудовувати свою стратегію з урахуванням нових сегментів 
попиту на продукцію, займаючи там лідерські позиції, що, у свою 
чергу, дозволяє отримувати додаткову вартість. 

Знання середовища у віртуальному просторі впливає на створення 
вартості в такий спосіб. На відміну від традиційних видів бізнесу, 
у віртуальному існує еластичне реагування виробництва на зміни 
навколишнього середовища, оскільки інформація обробляється та 
передається з більшою швидкістю. Тим самим на основі знання сере-
довища раніше з’являються неочікувані рішення, ініціатива, що сприяє 
збільшенню отриманої вартості. 

Специфічним чином на вартісні параметри віртуальної фірми впли-
ває такий елемент нематеріального капіталу, як внутрішня координація, 
яка інтегрує всі інші елементи капіталу (інновації, навички, знання 
ринку та середовища). Внутрішня координація спрямовує корпоратив-
ну діяльність на пошук більш результативних технологічних систем 
на основі ретельної розробки стратегії фірми, що робить її роботу 
більш ефективною та продуктивною, унаслідок чого собівартість ство-
реного продукту стає нижчою. 

Ефект нематеріального капіталу досягається завдяки його складо-
вим та джерелам його формування (табл. 8.2). 

Таблиця 8.2
Джерела та типи нематеріальних активів віртуальної фірми [20, c. 154]

Типи Джерела
Люди Технології Організація

Капітал 
знання

Інтелектуальна ді-
яльність, особисті 
творчі якості людей

Інструменти для 
аналізу, моделюван-

ня та ін.

Організаційні фор-
ми та культура, які 
полегшують управ-
ління знаннями

Людський 
капітал

Спільне користу-
вання досвідом, 

творчістю та знан-
нями

Технології, що 
розширюють мож-
ливості співробіт-

ників

Управління персо-
налом та інвестиції 

в робітників
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Типи Джерела
Люди Технології Організація

Організа-
ційний

Команди та групи 
для проведення на-
укових досліджень 
та впровадження 

інновацій

Мережі комуніка-
цій, що надають 
можливості для 

ефективної та про-
дуктивної роботи

Стратегії та струк-
тури

Використання нематеріального капіталу змінює природу віртуаль-
ної діяльності, яка за своєю характеристикою є більш розмитою, не-
чіткою, аморфною. Саме тому у віртуальній компанії неможливо ви-
користовувати традиційні та функціональні форми праці. Віртуальна 
діяльність має специфічні ознаки. По-перше, робота у віртуальній 
фірмі потребує від працівників виконання менш спеціалізованих функ-
цій, оскільки вони повинні підключатися до вирішення різних завдань 
та проектів. Тим самим робітники мають більший досвід та більш 
глибокі знання і розвинуті навички. Для робітників віртуальної фірми 
необхідні різноманітні вміння працювати з новітніми технологіями, 
спілкуватися не з конкретними особами (коли можливо інтерпретува-
ти візуальні знаки), а з віртуальними образами, сигналами, а також 
кваліфіковані знання письмової мови (оскільки необхідно користува-
тися електронною поштою). По-друге, віртуальна діяльність більш 
персоналізована за простором і часом, оскільки робітники мають своє 
власне місце роботи, обирають свій особливий режим праці, можуть 
використовувати власні напрацювання. Крім того, висококваліфікова-
ні види праці вимагають певного ступеня ототожнення роботи з пра-
цівниками, які розглядають її вже не як відчужену діяльність, а як 
власну справу. По-третє, віртуальна праця більш орієнтована не на 
завдання, а на результат. Це цілком зрозуміло, оскільки на відміну від 
традиційних видів праці віртуальна діяльність оцінюється не за кожним 
кроком виконання, а в цілому. По-четверте, віртуальна діяльність по-
требує більшої персональної відповідальності, оскільки, значно зни-
жується зовнішній контроль, робітники самостійно керують власною 
кар’єрою. Віртуальна діяльність потребує іншого способу мотивації, 
оскільки, на відміну від традиційних спонукальних факторів (отри-
мання більшого заробітку) та наявності групових цінностей, способи 
соціалізації у віртуальних компаніях переходять на вищий рівень пі-
рамід потреб – самовираження та самореалізацію. Зрозуміло, що 
співробітники не будуть працювати ефективно, якщо їх не влаштовує 

Закінчення табл. 8.2
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система мотивації, якщо вони не отримують стимулів і заслуженого 
визнання від колег, менеджерів, клієнтів, а також не відчувають ефек-
ту перспективи, розширення горизонту своєї зайнятості в організації. 

Виникнення віртуальних підприємств висуває для економічної 
теорії нові аспекти дослідження. Перш за все виникає необхідність 
аналізу особливостей мережевої економіки, яка набуває суттєво від-
мінні від ринкової економіки властивості. У доповіді Європейської 
комісії глобальна мережева економіка (networked economy) визнача-
ється як середовище, в якому будь-яка компанія або індивід, що зна-
ходяться в будь-якій точці економічної системи, можуть контактувати 
легко і з мінімальними витратами з приводу спільної роботи для тор-
гівлі, обміну ідеями, ноу-хау або просто для задоволення [23]. 

Виникнення мережевої економіки призводить до появи якісно но-
вої форми економічного порядку, еволюції сучасних економічних 
систем у бік неринкових механізмів регулювання, витіснення ієрархіч-
них форм взаємодії економічних суб’єктів, виникнення безгалузевої 
структури, де будуть переважати горизонтальні зв’язки. Важливою 
ознакою мережевої економіки стає практично абсолютна повнота ін-
формації, користування якою буде обмежено лише когнітивними здіб-
ностями людей. У зв’язку з чим принципово змінюються правила 
конкурентного середовища, для якого можливість отримання інфор-
мації є принципово важливою рисою. В умовах мережевої економіки 
відбувається інтенсивне заміщення матеріальних субстанцій на інфор-
маційні при інтенсивному зростанні «інтелектуальної складової» ви-
робленої продукції. Мережева економіка за аналогією з біологічними 
системами характеризується активним проявом механізмів самоорга-
нізації та самооновлення, при цьому відмирають старі форми і заро-
джуються нові. Унаслідок цього по мірі розвитку мережевої економіки 
об’єктивно буде відбуватися демонтаж індустріальної економіки та 
створення гнучкої мережі нових структур і нових форм організації 
виробничої та економічної діяльності. У мережевих формах організа-
ції економіки з’являються нові можливості отримання доходів, які 
втрачають ознаки конкретних видів (заробітної плати, прибутку, еко-
номічної ренти), а перетворюються в гібридні та різнорівневі форми, 
що потребує адекватних механізмів їх функціонування. 

У мережевій економіці з розширенням електронних можливостей 
тиражування та доставки продукції практично зникає така ознака то-
вару, як його винятковість, а тому вартісні сигнали перестають бути 
ефективними орієнтирами для механізмів ринкового попиту та пропо-
зиції. У багатьох секторах економіки придбання товару перестає бути 
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прозорим та релевантним, оскільки відбувається на основі довготри-
валих відносин між покупцями та продавцями, а значить, з’являються 
нові способи розподілу та обміну товару [24].

Важливою ознакою мережевої економіки стають зміни у відносинах 
власності. Остання за своєю природою завжди має спільно-розділений 
характер [25]. В умовах товарного, переважно індустріального способу 
господарювання на перший план висувається розділений характер (як 
основи приватної власності, конкретної праці та виникнення споживчої 
вартості), у той час як спільний характер виявляється у залежності при-
ватної власності від суспільних потреб, абстрактної праці та існування 
мінової вартості. В умовах мережевої економіки на перший план вису-
вається спільний характер власності, що ні в якому разі не заперечує її 
розділений характер. Але залежність учасників економічної діяльності 
один від одного, зростання їх спільної зацікавленості, існування від-
критих систем (тобто можливість використання результатів праці інших 
суб’єктів), переміщення мети на кінцевий результат призводить до ви-
никнення всезагальної праці, вартість якої вже не може бути результатом 
тільки її індивідуального характеру. Власність стає всезагальною, що 
змінює не тільки її господарські, але і правові форми. 

Слабко дослідженими є не тільки економічні, а й соціальні, куль-
турні, правові аспекти формування мережевої економіки. Це пов’язано 
з появою нових соціальних норм поведінки господарюючих суб’єктів 
між собою й у відносинах із громадськими інститутами, що вимагати-
ме захисної реакції держави щодо забезпечення стабільної і безпечної 
господарської системи.

Принципово новою проблемою віртуального простору стає поява 
віртуальних платіжних засобів – біткоїнів (від англ. bit – одиниця 
інформації, coin – монета), які використовуються для придбання та 
продажу віртуальних товарів у мережевих системах. Особливістю 
віртуальної грошової одиниці є відсутність органу, який здійснює її 
емісію, забезпечує ліквідність, гарантує платоспроможність. Емісія 
та оборот біткоїнів повністю децентралізовані, їх обіг та збереження 
здійснюються розподільчою базою даних, через яку вони можуть бути 
доставлені будь-якому користувачу системи. Біткоїни є електронною 
готівкою без боргових зобов’язань емітента та застосовуються лише 
для безготівкових розрахунків. Котирування біткоїнів побудовано на 
довірі до них та формується виключно балансом попиту та пропо-
зиції. Умовою зростання курсу біткоїнів є перш за все збільшення 
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обсягу пропозиції товарів та послуг з використанням біткоїнів не 
тільки у віртуальному просторі, а також у реальній економіці. Сьо-
годні важко прогнозувати тенденції розвитку віртуальної грошової 
системи. Існує вочевидь небезпечна ситуація як для національних 
економік, так і глобального грошового обігу. Це пов’язано, по-перше, 
з тим, що держава втрачає монополію на друкування грошей, по-друге, 
з точки зору законодавства біткоїни не можуть бути визнані платіж-
ним засобом, оскільки вони нічим не забезпечені, по-третє, існує 
ризик їх використання для відмивання нелегальних доходів, оскільки 
ця грошова одиниця має високий ступінь анонімності, по-четверте, 
біткоїни можна використовувати як спекулятивний засіб, що може 
призвести до глибоких диспропорцій у грошовому господарстві та 
будування фінансової піраміди. Саме тому багато держав вживають 
спеціальні заходи щодо захисту від використання біткоїнів. Так, 
у Таїланді вони повністю заборонені. У КНР влада заборонила ком-
паніям не тільки торгувати, а навіть публікувати котирування бітко-
їнів, у той час як багато громадян можуть на них заробляти (без га-
рантій захисту своїх прав із боку держави). Сенат США не забороняє 
використовувати цю валюту, працюючи над способами регулювання 
цього бізнесу. У Німеччині біткоїни проголосили приватними гроша-
ми, за допомогою яких можна проводити операції. У Сінгапурі про-
понується обкладати біткоїни спеціальним податком. У Швейцарії 
вирішують питання щодо визнання біткоїнів як особливої іноземної 
валюти. 

Безумовно, віртуальний простір підіймає глобальну та національні 
економіки на принципово новий рівень розвитку, що буде пов’язано 
з безперервними та непередбачуваними змінами структури всього 
комплексу економічних, соціальних, правових відносин. Перефразую-
чи О. Пушкіна, можна сказати: «О сколько нам открытий чудных го-
товит виртуальный мир». 

8.3. Управління інтелектуальним 
капіталом організації: 
зміст та функції 

Очевидно, що діяльність фірм у нематеріальній економіці потребує 
особливих процедур щодо планування, організації, координації, моти-
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вації роботи та відповідних управлінських підходів. Економічний успіх 
фірми на ринку, ступінь її конкурентоспроможності зумовлені здатніс-
тю до інноваційної діяльності, можливостями створювати та розробля-
ти нову продукцію, яка б задовольняла глибоко індивідуалізовані по-
треби споживачів. Тому для ефективної роботи фірмі необхідний 
певний запас знань, які акумулюються та застосовуються на різних 
рівнях – рівні окремого працівника, рівні колективу/підрозділу/групи/
команди, а також організації у цілому. Разом із тим завданням мене-
джменту фірми є не просто нагромадження знань, а їх перетворення 
на інтелектуальний капітал, отримання комерційного ефекту.

Особливості нематеріальної економіки та її специфічний характер 
змінюють і функції віртуального менеджменту, організаційними пара-
метрами якого стають: 

– уніфікація мети, профілю та цінності організації, що обумовлено 
спільними уявленнями про кінцевий результат на основі підтримки 
синхронності операцій і обов’язковості їх виконання; 

– поєднання залежності членів команди з підтримкою їх незалеж-
ного існування на основі розподілу частки прибутку;

– добровільний взаємозв’язок на основі вільного вибору партнер-
ських зусиль;

– численність лідерів, оскільки кожен робітник у бізнес-системі, 
що базується на мережі, володіє особливою унікальністю здійснювати 
сприяння в будь-якій точці процесу. Гнучкість системи залежить від 
конфігурації лідерів у групі;

– багаторівневість віртуальної бізнес-системи, оскільки мережі 
оперують на різних рівнях, тобто одночасно може здійснюватися ко-
операція між організаціями, підрозділами, клієнтами. 

У сучасній практиці господарювання широко використовуються 
різні елементи управління інтелектуальним капіталом: навчання пер-
соналу, формування клієнтських та кадрових баз даних, запроваджен-
ня автоматизованих систем управління тощо. Однак для фірми, яка 
працює в умовах «нової економіки», цього виявляється замало. 
З’являється потреба у налагодженні системи самонавчання працівни-
ків, регулярного внутрішнього обміну знаннями, створенні, розвитку, 
зберіганні, поширенні та застосуванні знань. Тому метою управління 
інтелектуальним капіталом можна вважати створення організації, що 
навчається, – такої структурної господарської одиниці, яка здатна по-
стійно створювати нові знання, забезпечувати їх перетворення на ін-
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телектуальний капітал та завдяки цьому генерувати імпульси само-
розвитку, постійно оновлюватися.

Етапи управління інтелектуальним капіталом:
– оцінка стану та рівня розвитку наявного інтелектуального 

капіталу з позицій досягнення стратегічної мети фірми. Напрями 
оцінки інтелектуального капіталу різноманітні: безпосередня грошова 
оцінка різних складових інтелектуального капіталу; оцінка ринкової 
капіталізації фірми; оцінка рентабельності інтелектуальних активів; 
оцінка індексів та індикаторів, які впливають на величину інтелекту-
ального капіталу. Бажаним є порівняння отриманих результатів із по-
казниками діяльності конкурентів;

– виявлення відхилень наявного інтелектуального капіталу від 
бажаного рівня та встановлення їх причин. Причини відхилень мо-
жуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Зовнішні причини зу-
мовлені факторами, безпосередньо не пов’язаними з діяльністю фір-
ми. До них відносять: вади у національній освітній системі (немож-
ливість забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів або необхідної 
кількості фахівців певної спеціалізації); низький рівень оплати праці, 
що сприяє посиленню імміграційних процесів; слабкість національної 
інноваційної системи; недостатній правовий захист інтелектуальної 
власності. На відміну від зовнішніх факторів, внутрішні є результатом 
діяльності фірми, відтак легше піддаються корекції;

– розробка стратегії використання інтелектуального капіталу, 
яка передбачає реалізацію програм коригування відхилень, визначення 
напрямів подальшого використання інтелектуальних активів. На 
цьому етапі здійснюються заходи з підвищення ефективності викорис-
тання інтелектуального капіталу, його подальшого нагромадження.

Основні складові управління інтелектуальним капіталом наведені 
у табл. 8.2.

Зазначимо, що управління інтелектуальним капіталом передбачає 
у тому числі значні витрати на інвестиції як у людський капітал фірми, 
так і витрати на дослідження і розробки. Оскільки людський капітал 
є невідчужуваним від свого носія, капіталовкладення у людський ка-
пітал пов’язані зі значними ризиками. Так, фірма, здійснивши інвес-
тиції у корпоративну освіту, соціальну інфраструктуру тощо, має бути 
впевнена у їх окупності. Тому важливим моментом є інституціоналі-
зація подібних витрат у системі договорів та угод. 
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Наприклад, якщо працівник, на професійну підготовку якого були 
витрачені значні ресурси, звільняється до завершення терміну дії 
контракту, доцільним є укладання угоди про розподіл доходу від ка-
піталовкладень у його освіту. Якщо ж працівник підвищує кваліфікацію 
за власний рахунок, він може претендувати на додаткову трудову ви-
нагороду.

Крім того, значні ризики виникають під час організації мережі 
передачі знань через розголошення комерційної таємниці, свідому або 
несвідому втечу інформації, носіями якої є працюючі. Зменшення таких 
ризиків можливе лише за умов розбудови дієвої системи захисту прав 
інтелектуальної власності.

Окремим напрямом управління інтелектуальним капіталом можна 
вважати формування інноваційних команд, в яких важливими стають 
інтелектуальний потенціал працівників, їх професіоналізм, індивіду-
альність, відповідальність, уміння працювати в команді, Тому основ-
ним об’єктом управління в організації стає компетенція. Під остан-
ньою розуміють, з одного боку, особисту здатність робітника вирішу-
вати професійні завдання, а з другого – вимоги (знання, досвід, нави-
чки) до особистих професійних якостей робітників та їх груп. Управ-
ління компетенціями передбачає вміння ідентифікувати та залучати 
ключові компетенції, необхідні для реалізації проекту, а також на 
основі залучених компетенцій організувати процес створення і збуту 
продукції (аспекти функціонування мережі). Способами управління 
компетенціями стають: визначення вимог (завдань) проекту, пошук та 
оцінка можливих партнерів (виконавців), які оптимально відповідають 
завданням; залучення і розподіл виконавців, постійне відстеження 
і перерозподіл партнерів та ресурсів за завданнями. Носіями компе-
тенції є працівники фірми, тому особливого значення набуває HR-
менеджмент (кадровий менеджмент) – сукупність механізмів, форм та 
методів впливу на формування, розвиток і використання персоналу 
організації. У системі управління персоналом віртуального підпри-
ємства робітники як носії компетенції стають основним активом, який 
необхідно весь час нарощувати, на відміну від традиційних форм ор-
ганізації, де співробітники розглядаються як джерело витрат, усклад-
нень та суперечностей, які потребують багато часу для їх узгодження. 

У віртуальних організаціях менеджер повинен, з одного боку, вва-
жати доцільним забезпечення свободи та самоорганізації співробітни-
ків, які формують гнучкість організації, а з другого – організувати 
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управління та координацію роботи багатьох співробітників на прин-
ципах регламентації їх роботи. 

Управління персоналом у віртуальній організації передбачає робо-
ту у гнучкому інноваційному середовищі, що вимагає нестандартних 
підходів і рішень. Зміна завдань, які стоять перед організацією, вима-
гає зміни конфігурації команд, оновлення та заміни управлінських 
систем.

Успішне управління командою співробітників у віртуальній орга-
нізації передбачає:

1) необхідність визначення цільових установок для кожного спів-
робітника, відповідно до яких буде оцінюватися результат його роботи, 
внесок у реалізований проект організації;

2) створення можливості накопичення специфічного людського 
капіталу в організації за допомогою дистанційного навчання праців-
ників, сприяння отриманню та збереженню нових навичок;

3) вимірювання кінцевого результату діяльності, а не процесу;
4) появу нової функції, що пов’язана з управлінням кадровими 

ризиками. Це пов’язано з тим, що найбільш цінні співробітники орга-
нізації можуть відмовитися брати участь у новому проекті, будуть 
чинити опір інноваціям в організації, можуть звільнитися та ін.;

5) створення та підтримку атмосфери довіри в команді. Довіра стає 
нематеріальним ресурсом, який не кодифікований, але є незримою 
умовою спільної діяльності. Наявність довіри означає, що на всіх ста-
діях створення продукту – досліджень, прийняття рішень і проведення 
їх у життя – повинні існувати впевненість у діях кожного працівника 
та очікування від них заздалегідь визначених результатів. Довіра стає 
важливим гарантом дотримання договору між працівником і робото-
давцем.

Особливість HR-менеджменту організацій нового типу породжу-
ється сучасним контекстом змін, що відбуваються в неоднорідних 
системах. Змінюється парадигма спільної діяльності, де збільшується 
вага пізнавальних елементів; прийняті рішення стають все більш 
пов’язаними; на зміну детермінізму і максимізації як домінант пове-
дінки економічних агентів приходять пристосовуваність і творчість на 
основі навчання [28]. У зв’язку з цим виникає необхідність, по-перше, 
розробити механізм поєднання управління персоналом та управління 
знаннями, по-друге – вчитися керувати креативом, тобто здатністю 
індивіда до прийняття та створення принципово нових ідей, що від-
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хиляються від традиційних або прийнятих алгоритмів мислення у вір-
туальних організаціях. Це означає зміни мотиваційних схем і програм 
розвитку креативності в організаціях. Так, для кожного учасника вір-
туальної фірми необхідно створити стандарт опису профілю робітни-
ка, що специфікує найбільш важливі характеристики їх діяльності, 
активність, взаємовідносини з іншими (партнерами, клієнтами та ін.). 
Єдина форма опису дозволяє побудувати єдиний інформаційний про-
стір між різними мережами без необхідності створення єдиної бази 
даних. Такі ідентифікатори дозволяють однозначно ідентифікувати 
людину, а також надати всю необхідну для віртуальної організації ін-
формацію [28, с. 100–101]. 

У віртуальній організації знаходять свою специфіку і технології 
управління персоналом: організація найму та відбору персоналу, оцін-
ка їх професійних якостей, адаптація до нової ситуації, навчання у но-
вих галузях знання, управління кар’єрою, мотивація і організація 
праці управління конфліктами і стресами. Зокрема, співробітники 
в організацію відбираються не тільки за професійними якостями, а й 
за особливими додатковими здібностями. Організація може мати вибір 
між набором співробітників, що володіють навичками, здібностями та 
бажанням працювати «віртуально», і навчанням тих співробітників, 
які даними якостями володіють меншою мірою, але є професіоналами 
у своїй галузі. І якщо у першому випадку досить складно визначити 
навички, здібності і бажання працювати у віртуальній організації, то 
друга проблема розв’язується за допомогою тренінгів. Важливо, щоб 
потенційний працівник не просто професійно підійшов би роботодав-
цю, а і був би в змозі працювати у гнучкій мережі, влитися в команду. 
У зв’язку з цим ускладнюється завдання агентств, що здійснюють по-
шук відповідних працівників для таких організацій. Адже для про-
фесійних агентств головним є не тільки те, щоб кандидат професійно 
підійшов роботодавцю, а органічно ввійшов у колектив. 

Глобалізація економіки та вихід віртуальних організацій за націо-
нальні кордони вимагають від HR-менеджерів знання особливостей 
різних культур. Різні національні і регіональні культури світу можуть 
бути приблизно розділені на такі групи: моноактивні, що орієнтовані 
на завдання (task-oriented) та чітко планують діяльність; поліактивні, 
що орієнтовані на людей (people-oriented), інтровертні (respect-oriented 
listeners), що орієнтовані на збереження поваги. Також виділяють куль-
тури, що орієнтовані на діалог (Італія, Франція, Португалія, Латинська 
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Америка, арабські країни, Індія та ін.), і культури, що орієнтовані на 
безособистісний збір інформації (США, Німеччина, Швеція та ін.). 
У зв’язку з цим віртуальна організація видається більш комфортною 
для індивідів – представників культур, орієнтованих на формалізовані 
методики отримання інформації, у той час як управління працівника-
ми – представниками культур, орієнтованих на діалог, буде пов’язано 
з додатковими комунікаційними труднощами [28]. 

Управління інтелектуальним капіталом не слід розглядати як окре-
мий функціональний напрям менеджменту. Навпаки, її слід сприймати 
як таку, що стосується всіх напрямів діяльності організації. Адже ге-
нераторами знань виступають не тільки працівники, а і цілі підрозділи, 
а також уся фірма в цілому. Інтелектуальний капітал за цих умов стає 
результатом індивідуального, колективного, організаційного навчання 
та самонавчання.



342

Розділ 9
УПРАВЛІННЯ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ 
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ

9.1. Обґрунтування доцільності 
та вибір напрямів інвестування 
в інтелектуальний капітал 
підприємств

У сучасному світі головними чинниками високої конкурентоспро-
можності економічних суб’єктів стають знання та інформація. Для 
багатьох видів продукції більша частка їх вартості створюється не на 
стадії безпосереднього виробництва, а на стадіях НДДКР, маркетин-
гової та збутової діяльності. Тому саме раціональне використання ін-
телектуального капіталу – сукупності знань, інформації, досвіду, ор-
ганізаційних можливостей, інформаційних каналів, які можна вико-
ристовувати, щоб створювати багатство [1], – зумовлює здатність 
підприємств отримувати надприбуток. Відтак питання ефективного 
управління інвестиціями в інтелектуальний капітал стають дедалі ак-
туальнішими.

Ефективне управління – це безперервний процес, який передбачає 
постійний моніторинг ситуації та прийняття відповідних рішень, спря-
мованих на досягнення цілей організації. Управління інвестиціями 
в інтелектуальний капітал підприємств передбачає проходження таких 
етапів, що циклічно повторюються:

– визначення мети інвестиційної діяльності;
– аналіз середовища фірми;
– обґрунтування доцільності інвестицій в інтелектуальний капітал 

підприємства, визначення їх пріоритетних напрямів та необхідних об-
сягів;

– пошук джерел інвестування;
– реалізація інвестиційного проекту;



343

Розділ 9. Управління інвестиціями в інтелектуальний капітал підприємств

– контроль над виконанням інвестиційних планів та аналіз мас-
штабів і причин відхилень фактичних показників від запланованих; 
за необхідності коригування планів.

Загальною метою інвестицій в інтелектуальний капітал, як і будь-
яких інших інвестицій, є отримання прибутку, соціального ефекту або 
морального задоволення інвестора. Деталізація цієї мети на більш 
конкретні цілі та підцілі є унікальною для кожного інвестиційного 
проекту і залежить від конкретних прагнень власника.

Середовище фірми – це сукупність усіх факторів, що впливають 
на її діяльність. Залежно від можливостей підприємства впливати на 
ці чинники середовище поділяють на зовнішнє і внутрішнє. На ефек-
тивність діяльності, пов’язаної з інтелектуальним капіталом, як і на 
ефективність будь-якої господарської діяльності, впливають:

– чинники внутрішнього середовища – ті, що контролюються 
з боку підприємства. Це: стратегія управління, цілі та напрями діяль-
ності підприємства, асортимент і номенклатура продукції, персонал, 
техніка та технології, організаційна структура підприємства, методи 
управління тощо;

– чинники зовнішнього середовища – ті, що не можуть бути зміне-
ні за бажанням підприємства; у свою чергу, поділяються на дві групи:

1) чинники прямого впливу (зовнішнього мікросередовища) – ті, 
що мають безпосередній вплив на діяльність підприємства. До них 
відносять споживачів, постачальників, конкурентів, податкові органи, 
органи державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, 
державні органи із захисту прав інтелектуальної власності, профспіл-
ки, місцеву громаду, податкове та господарське законодавство тощо;

2) чинники непрямого впливу (зовнішнього макросередовища) – ті, 
що діють опосередковано. Серед них: політична ситуація, стан націо-
нальної економіки, досягнення науково-технічного прогресу, соціаль-
но-культурні особливості, демографічна ситуація в країні, вплив з боку 
іноземних держав та міжнародних інститутів тощо.

Це загальний перелік чинників середовища, характерний для пере-
важної більшості суб’єктів господарювання. Але при здійсненні ана-
лізу середовища інвестицій в інтелектуальний капітал особливо слід 
зосередитися на чинниках, що мають вагомий вплив саме в цій сфері.

Нагадаємо, що інтелектуальний капітал неоднорідний за своєю 
структурою. На сьогодні немає єдиного загальновизнаного підходу до 
визначення структури інтелектуального капіталу підприємства, різні 
дослідники мають власні точки зору щодо цього питання (табл. 9.1).
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Таблиця 9.1
Структурні елементи інтелектуального 

капіталу підприємства [2; 3]

Автор 
класифікації 

Перелік структурних елементів 
капіталу підприємства

Л. Едвінсон Людський капітал;
структурний капітал

К. Свейбі Зовнішня структура;
внутрішня структура;
індивідуальна компетенція

Е. Брукінг Ринкові активи;
людські активи;
інфраструктурні активи;
ринкова вартість

Т. Стюарт Людський капітал;
організаційний капітал;
клієнтський капітал

Р. Каплан, Д. Нортон Клієнти;
внутрішня структура підприємства;
інноваційні та навчальні процеси;
фінанси

А. Чухно Людський капітал;
технологічний капітал

О. Кедюхов Персоніфікований капітал;
інфраструктурний капітал;
клієнтський капітал;
марочний капітал;
формалізована інтелектуальна власність

П. Цибульов Людський капітал;
структурний капітал;
права на об’єкти інтелектуальної власності

Однією з найбільш відомих є класифікація, запропонована Л. Ед-
відсоном та використана у Scandia Navigator – методиці оцінки інте-
лектуального капіталу організації. Ця методика була вперше викорис-
тана великою шведською компанією Scandia для аналізу власної ді-
яльності (рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Структура інтелектуального капіталу, використана 
у Scandia Navigator [4, с. 149]

Але найбільшого поширення набула класифікація, запропонована 
Т. Стюартом (табл. 9.1) [1]:

1. Людський капітал – знання, практичні навички, інтелектуальні 
та творчі здібності, моральні цінності робітників підприємства, тобто 
все те, що має безпосереднє відношення до людини.

2. Організаційний капітал – технології, НДДКР, системи управлін-
ня, технічне та програмне забезпечення, організаційна структура, 
культура організації, ноу-хау, документи, що закріплюють права інте-
лектуальної власності тощо.

3. Споживацький (клієнтський) капітал об’єднує систему відносин, 
що склалися у підприємства з контрагентами, у першу чергу зі спо-
живачами, а також бренди, торговельні марки, імідж організації, тобто 
все, що дозволяє збільшувати ступінь проникнення на ринок та забез-
печувати відданість споживачів.

Класифікація, запропонована К. Свейбі, тісно корелює з класифі-
кацією Т. Стюарта. Так, зовнішня структура відповідає клієнтському 
капіталу, внутрішня структура – організаційному капіталу, індивіду-
альна компетенція персоналу – людському капіталу.

Зважаючи на високу популярність класифікації К. Свейбі, у по-
дальших дослідженнях будемо спиратися саме на неї. Так, у табл. 9.2 
наведені чинники зовнішнього та внутрішнього середовища підпри-
ємства, що мають особливий вплив на окремі складові інтелектуаль-
ного капіталу. 
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Таблиця 9.2
Чинники середовища, що впливають 

на інтелектуальний капітал підприємства

Чинники Людський 
капітал

Організаційний 
капітал

Споживацький 
капітал

Чинники 
внутріш-
нього сере-
довища

Система відбору кадрів
Цілі та цінності робітників усіх рівнів
Проведення навчання, тренінгів тощо
Система мотивації творчої, інтелектуальної діяльності
Заохочення керівництвом ініціативи робітників
Організаційна структура підприємства
Ставлення робітників до можливості застосування методів 
недобросовісної конкуренції, у тому числі переманювання 
фахівців, викрадення клієнтських баз, промислового шпи-
гунства тощо
Наявність дієвої системи захисту від недобросовісної конку-
ренції з боку інших суб’єктів господарювання
Система мотивації висококвалі-
фікованих фахівців до передачі 
своїх знань іншим учасникам ро-
бочого колективу
Наявність технічних умов для 
проведення наукових досліджень 
та розв’язання практичних за-
вдань високої складності

Унікальність товару.
Стиль спілкування із 
споживачами
Дотримання обіцянок сто-
совно якості товарів або 
послуг, їх вартості, гаран-
тійного та постгарантійно-
го обслуговування тощо; 
виправлення помилок 
коштом фірми
Підтримка зв’язку з клі-
єнтами після придбання 
продукції
Прийоми та методи 
просування продукції, 
у тому числі використан-
ня торговельних марок
Наявність системи за-
хисту клієнтських баз 
даних
Постійний моніторинг 
ринку, тобто аналіз по-
треб споживачів та 
швидке реагування 
на їх зміну

Рівень склад-
ності та струк-
турованості 
завдань робіт-
ників

Ставлення ке-
рівництва до 
необхідності 
створювати або 
купувати об’єкти 
інтелектуальної 
власності
Швидкість 
упровадження 
інновацій
Наявність ко-
манди фахівців 
для захисту прав 
інтелектуальної 
власності
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Чинники Людський 
капітал

Організаційний 
капітал Споживацький капітал

Чинники 
зовнішнього 
мікросере-
довища

Навчальні заклади різного рівня, здатні надавати знання, 
необхідні для творчої та інтелектуальної діяльності
Державні організації, що здійснюють захист прав інтелекту-
альної власності
Консалтингові організації, що надають юридичні, фінансові, 
аудиторські та інші послуги
Конкуренти, які можуть застосувати методи недобросовісно-
го суперництва, у тому числі переманювання фахівців, викра-
дення клієнтських баз, промислового шпигунства тощо
Нормативні акти із захисту прав інтелектуальної власності.
Наявність об’єктів ринкової та виробничої інфраструктури
Венчурні організації, що здій-
снюють розробку об’єктів інте-
лектуальної власності для по-
дальшого продажу
Наявність надійних постійно об-
новлюваних баз даних об’єктів 
інтелектуальної власності

Наявність споживачів, 
відданих продукції фірми.
Кількість конкурентів
Якість продукції конку-
рентів, ціни на неї, сис-
тема просування продук-
ції у конкурентів тощо.
ЗМІ, рекламні агенції

Чинники 
зовнішнього 
макросере-
довища

Державна інноваційна політика, у тому числі наявність ді-
євої системи захисту прав інтелектуальної власності
Освітня політика держави
Особливості менталітету, зокрема ставлення до творчої та 
інтелектуальної праці
Рівень життя, що, зокрема, визначає можливість отримання 
якісної освіти та потенційні обсяги споживання продукції
Природні здібності населення: вроджені розумові, творчі та ко-
мунікативні здібності людини, здібність до навчання, психоме-
тричні характеристики (енергія, позитивізм, неконфліктність; 
уміння застосовувати здобуті знання; передавати накопичений 
досвід та обмінюватися інформацією з іншими людьми тощо)
Цінності та пріоритети населення, зважаючи на їх націо-
нальні, релігійні та інші ознаки
Обсяги національного виробництва
Особливості зовнішньоекономічної політики держави, що 
впливає на рівень іноземної конкуренції, можливість за-
лучення іноземних капіталів, доступ до новітніх іноземних 
розробок; доступ до зарубіжних ринків тощо
Участь у діяльності міжнародних інституцій, що займаються 
розробкою, упровадженням новітніх технологій, освітньою 
діяльністю, захистом прав інтелектуальної власності тощо 

Закінчення табл. 9.2
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Подальшу оцінку середовища підприємства доцільно проводити, 
застосовуючи методику SWOT-аналізу, розроблену К. Ендрюсом на 
початку 1970-х рр. та вдосконалену А. Томпсоном і А. Стріклендом. 
Так, будується матриця SWOT (рис. 9.2), куди заносяться всі чинники 
середовища, попередньо поділені на 4 групи [5, с. 66–67]:

– strengths (сильні сторони) – позитивні риси внутрішнього середо-
вища фірми, що обумовлюють її переваги або додаткові можливості; 

– weaknesses (слабкі сторони) – негативні риси внутрішнього се-
редовища, що зумовлюють нездатність фірми вчасно реагувати на 
загрози та реалізовувати можливості; 

– opportunities (можливості) – позитивні риси зовнішнього сере-
довища фірми, що дають фірмі додаткові шанси на зміцнення своїх 
ринкових позицій, отримання додаткового прибутку тощо;

– threats (загрози) – негативні риси зовнішнього середовища, що 
можуть призвести до додаткових втрат.

Можливості:
1.
2.
3.
…

Загрози:
1.
2.
3.
…

Сильні сторони:
1.
2.
3.
…

Поле «СМ» Поле «СЗ»

Слабкі сторони:
1.
2.
3.
…

Поле «СлМ» Поле «СлЗ»

Рис. 9.2. Матриця SWOT [5, с. 67]

Як бачимо, матриця SWOT дає змогу виявити, чи наявні у підпри-
ємства внутрішні ресурси для реалізації можливостей та протидії за-
грозам та які саме заходи фірма має вжити, щоб її слабкості не стали 
бар’єром у досягненні успіху. Зауважимо, що при побудові цієї матриці 
в першу чергу слід аналізувати можливості і загрози, наслідки яких 
є масштабними, а ймовірність реалізації – високою. Таким чином, SWOT-
аналіз дає можливість визначити пріоритетні напрями інвестування.
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Визначивши можливі напрями інвестування, важливо оцінити об-
сяг необхідних капіталовкладень та їх очікувану ефективність. 

При обґрунтуванні обсягів капіталовкладень в інтелектуальний 
капітал слід зважати на те, що збільшення вартості інтелектуального 
капіталу підприємства може відбуватися як за рахунок додаткових 
інвестицій, так і без них. Так, нарощування інтелектуального капіталу 
часто відбувається внаслідок здійснення поточної діяльності та не ви-
магає витрат додаткових коштів. Зокрема, йдеться про:

– знання, практичні навички, моральні цінності працівників тощо, 
які можуть бути отримані в процесі виконання поточних завдань (люд-
ський капітал); 

– систему управління, організаційну структуру, культуру органі-
зації, ноу-хау тощо (організаційний капітал);

– систему відносин, які склалися у підприємства з контрагентами, 
в першу чергу зі споживачами, імідж організації тощо (споживацький 
капітал).

Що стосується нарощування вартості інтелектуального капіталу за 
рахунок здійснення інвестицій, то відповідні інвестиційні проекти 
можна поділити на дві групи:

– проекти, для яких можна досить точно прорахувати обсяг необ-
хідних капіталовкладень. У більшості випадків ідеться про залучення 
інтелектуального капіталу, створеного за межами підприємства: при-
дбання об’єктів інтелектуальної власності; залучення висококваліфі-
кованих фахівців тощо;

– проекти, для яких складно дати точну кількісну оцінку потреби 
підприємства в капітальних ресурсах. Вона може виявитися як суттє-
во заниженою, так і суттєво завищеною. У першу чергу йдеться про 
створення об’єктів інтелектуальної власності в межах самого підпри-
ємства. При цьому існує тісний зв’язок між точністю оцінки обсягу 
необхідних інвестицій та етапом розробки/впровадження об’єкта ін-
телектуальної власності (опосередкованим свідченням правильності 
цього висновку можна вважати дані, наведені в табл. 9.3). У таких 
випадках розрахунки слід вести з урахуванням можливих ризиків.

Оцінка ефективності інвестицій в інтелектуальний капітал має 
здійснюватися на загальних принципах: шляхом порівняння очікуваних 
результатів з обсягами необхідних капіталовкладень. Якщо розглядати 
лише економічні вигоди інвестора, відкинувши соціальний ефект та 
моральне задоволення, то результатом вкладення коштів в інтелекту-
альний капітал є:
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– приріст прибутку підприємства за певний період, найчастіше 
за рік;

– приріст вартості інтелектуального капіталу підприємства за 
певний період, найчастіше за рік.

Таблиця 9.3
Оцінка ймовірності комерційного успіху 

залежно від початкової стадії інноваційного проекту [6, с. 69]

Інноваційні проекти залежно 
від початкової стадії

Імовірність комерційного успіху, %
Удосконалений 

продукт/
технологія

Новий продукт/
технологія

Інноваційні проекти, пов’язані 
винятково з просуванням готово-
го інноваційного продукту

90 80–90

Інноваційні проекти з незаверше-
ною стадією впровадження 80–90 70–80

Інноваційні проекти з незаверше-
ною стадією дослідно-конструк-
торських розробок

70–80 60–70

Інноваційні проекти з незаверше-
ною стадією науково-дослідних 
робіт

60–70 50–60

Інноваційні проекти з незавер-
шеною стадією пошукових до-
сліджень

50–60 40–50

Порівнявши сумарний результат від інвестицій за період з їх необ-
хідним обсягом, можна оцінити їх рентабельність. Порівнявши остан-
ню з рівнем ефективності альтернативних інвестиційних проектів, 
можна прийняти рішення про доцільність певних капіталовкладень 
в інтелектуальний капітал підприємства.

Обґрунтувати доцільність капіталовкладень підприємства в інте-
лектуальний капітал можна і шляхом порівняння їх обсягу з приростом 
доходів підприємства протягом усього періоду використання цього 
капіталу або із загальним приростом вартості підприємства, які мали 
місце внаслідок цих капіталовкладень. Зауважимо також, що якщо 
розрахунки стосуються тривалого періоду часу, то вони вимагають 
проведення додаткової процедури дисконтування.

Ефективність використання інтелектуального капіталу можна 
також оцінити, розглянувши показники його окремих складових 
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у динаміці або у порівнянні з аналогічними показниками підпри-
ємств-конкурентів.

Таким чином, важливим етапом оцінки ефективності інвестицій 
в інтелектуальний капітал є визначення його загального розміру.

Зважаючи на високу неоднорідність інтелектуального капіталу 
підприємства, цілком виправданим здається підхід до розрахунку його 
загального обсягу як суми попередньо визначених обсягів його струк-
турних елементів (людського, організаційного, споживацького капіта-
лів). Однак такий підхід знаходить підтримку не в усіх дослідників 
інтелектуального капіталу. Так, деякі з них [7; 8] стверджують, що 
загальна вартість інтелектуального капіталу (ІС) дорівнює:

IC = HC + SC + CC,
де  HС – людський капітал;

SC – організаційний капітал;
CC – споживацький капітал.
Але більшість дослідників наголошують на відсутності подібного 

лінійного зв’язку. По-перше, це пояснюється тим, що різні складові 
інтелектуального капіталу перетинаються, перетікають з однієї форми 
в іншу (рис. 9.3). По-друге, існування синергетичного ефекту від вза-
ємодії різних структурних елементів інтелектуального капіталу при-
зводить до перевищення його загальної вартості над вартістю його 
складових [1].

Рис. 9.3. Співвідношення структурних елементів інтелектуального 
капіталу підприємства [1]
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Інтелектуальний капітал – неоднорідний за своєю структурою. Ви-
значити вартість одних складових, скажімо патентів, знаків для товарів 
і послуг, відносно просто. Оцінити інші, зокрема організаційну струк-
туру, здібності та знання працівників, набагато складніше. Тому для 
оцінки його окремих елементів доцільно використовувати різні мето-
дики та підходи.

Наступне важливе питання, яке слід розв’язати, досліджуючи ін-
телектуальний капітал підприємства, стосується переліку необхідних 
показників, а також одиниць їх виміру. Як відомо, при оцінці складних 
явищ (а саме таким є інтелектуальний капітал та його складові елемен-
ти) зазвичай використовують вартісні (грошові) показники. Однак 
з такою позицією погоджуються далеко не всі дослідники. Це пов’язано 
у першу чергу з тим, що більшість елементів інтелектуального капіта-
лу складно оцінити в грошових одиницях, тому ведеться пошук аль-
тернативних варіантів. Так, К. Свейбі зазначає, що негрошові (нефі-
нансові) показники кращі за грошові (фінансові). Він пояснює при-
хильність аналітиків до вартісних індикаторів звичкою та зауважує, 
що величини, виражені в натуральних одиницях, також дуже часто 
використовуються у дослідженнях. До того ж, на його думку, при за-
стосуванні фінансових індикаторів увага фіксується на результаті, 
а можливість виявити першопричини явищ та подій відсутня. Розв’язати 
цю проблему дозволяє використання негрошових (нефінансових) ви-
мірників [9, с. 157; 10]. Але й негрошові (нефінансові) індикатори 
недосконалі. Вони мають суттєві недоліки, серед яких: неможливість 
порівняння і додавання окремих елементів інтелектуального капіталу, 
виражених у різних натуральних одиницях, а також сумнівна досто-
вірність результатів виміру [9, с. 156; 10]. 

Отже, залежно від того, як оцінюється інтелектуальний капітал 
компанії та його складові, виділяють такі підходи [11]:

− структурний підхід – базується на використанні різних одиниць 
виміру для кожного з елементів інтелектуального капіталу; він не пе-
редбачає загальної вартісної оцінки, використовується в негрошових 
(нефінансових) моделях;

− вартісний підхід – застосовують при визначенні загальної вар-
тості інтелектуального капіталу підприємства, при цьому вартість його 
окремих компонентів не розраховується.

У сучасних умовах, коли єдина загальновизнана методика оцінки 
інтелектуального капіталу та його складових відсутня, цілком виправ-
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даним є паралельне використання як вартісних, так і натуральних по-
казників.

Так, для оцінки людського капіталу можливо використовувати такі 
показники:

– кількість працівників на підприємстві, у тому числі за професі-
ями;

– рівень освіти працівників;
– стаж роботи в межах професії, у тому числі на даному підпри-

ємстві;
– частота проходження підвищення кваліфікації;
– кількість годин, витрачених на підвищення кваліфікації протягом 

року;
– вік працівників;
– обсяг продажу в середньому на одного працівника;
– додана вартість в середньому на одного працівника;
– коефіцієнт плинності персоналу та ін.
Для оцінки клієнтського капіталу – такі:
– кількість клієнтів та частка серед них постійних;
– середня вартість покупок у розрахунку на одного клієнта про-

тягом року;
– середня кількість та вартість покупок у розрахунку на одного 

постійного клієнта протягом року;
– середня тривалість співпраці з постійними клієнтами;
– частка різних способів взаємодії з клієнтами (роздрібна, оптова 

торгівля, система multilevel marketing, інтернет-торгівля тощо) у за-
гальній кількості та вартості покупок;

– середній прибуток на одного клієнта протягом року, у тому чис-
лі на постійного;

– наявність та кількість клієнтів, що формують імідж організації;
– обсяг витрат на маркетингові заходи із залучення нових та утри-

мання старих клієнтів тощо.
Організаційний капітал може бути оцінений шляхом застосування 

показників:
– частка продукції, що випускається на основі інновацій, права 

власності на які закріплені у відповідних документах, що належать 
фірмі;

– частка продукції, яка випускається з використанням знаків фірми 
для товарів і послуг;
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– обсяг додаткового прибутку, який фірма отримала протягом року 
внаслідок використання інновацій, а також торгових знаків для товарів 
і послуг;

– кількість документів, отриманих фірмою протягом року, що за-
свідчують її права на об’єкти інтелектуальної власності, а також обсяг 
прибутку, який фірма очікує отримати від їх використання;

– обсяг інвестицій у вдосконалення менеджменту, у НДДКР, в ін-
формаційне забезпечення діяльності підприємства, у тому числі ви-
трати на комп’ютери та Інтернет;

– кількість святкових, спортивних, творчих та інших заходів, що 
проводяться фірмою протягом року для укріплення командного духу; 
частка персоналу, що бере у них участь;

– кількість людино-годин, втрачених унаслідок недостатньо ефек-
тивних дій менеджменту або поганого клімату в колективі: простоїв, 
страйків, виробничих конфліктів;

– частка працівників зі стажем роботи в даній організації понад 
два роки (щоб оцінити стабільність персоналу) та ін.

Судячи з переліку показників, оцінці підлягає поточний стан інте-
лектуального капіталу, заходи з його збільшення, а також результати 
його застосування в господарській практиці. 

При визначенні вартості інтелектуального капіталу підприємства 
у цілому використовують вартісні індикатори. При цьому в залежнос-
ті від особливостей кожної окремої ситуації застосовують витратний, 
дохідний або ринковий підходи [12, с. 136].

Відповідно до дохідного підходу вартість інтелектуального капіта-
лу підприємства дорівнює дисконтованому потоку доходів, які очіку-
ють отримати протягом усього періоду використання цього капіталу. 

Витратний підхід передбачає, що вартість певного активу дорівнює 
або сумі витрат, які були здійснені раніше задля його створення чи 
придбання, або сумі витрат, необхідних на отримання аналогічного 
активу в сучасних умовах. На жаль, цей метод має дуже обмежене 
використання при оцінці вартості інтелектуального капіталу. Адже 
результати витрат в інтелектуальній, науково-дослідній сфері як ніде 
непередбачувані та не мають тісного прямого зв’язку з обсягами ка-
піталовкладень: іноді суттєві витрати залишаються безплідними, а іно-
ді достатньо незначних зусиль, щоб зробити геніальне відкриття, яке 
дозволить помітно покращити позиції організації на ринку та збіль-
шити обсяги отриманих прибутків.
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Ринковий підхід передбачає оцінку вартості певного активу відповід-
но вартості аналогічних активів, що купуються-продаються на ринку (з 
урахуванням можливих відмінностей). Цей підхід дає досить точні резуль-
тати, але має обмежене використання. Він може бути застосований тільки 
для тих складових інтелектуального капіталу, які мають такі аналоги.

На практиці іноді вдаються до поєднання цих підходів. Так, метод 
надлишкових прибутків розроблений на основі комбінації витратного 
та дохідного підходів та базується на такому положенні: якщо фірма 
отримує стабільно високі прибутки, вищі за середні у галузі, то це 
є наслідком застосування її інтелектуального капіталу. Алгоритм роз-
рахунку вартості останнього такий [12, с. 138–140]:

1. Розраховується вартість матеріальних активів підприємства 
(ВМА) як різниця між балансовою вартістю всіх його активів (ВА) та 
балансовою вартістю нематеріальних активів (ВНМА):

ВМА = ВА – ВНМА.
2. Розраховується середня для галузі рентабельність матеріальних 

активів (РсерМА) як виражене у відсотках співвідношення сумарного 
прибутку (ΣП) всіх інших підприємств галузі до сумарної вартості їх 
матеріальних активів (ΣВМА):

РсерМА = (ΣП / ΣВМА )* 100 %.
3. Оцінюється розмір прибутку (ПМА), який має отримати підпри-

ємство від своїх матеріальних активів:
ПМА = ВМА * РсерМА / 100 %.

4. Розраховується розмір надлишкового прибутку, який розгляда-
ється як результат застосування нематеріальних активів у роботі під-
приємства (ПНМА):

ПНМА = П – ПМА,
де П – прибуток підприємства за період.

5. Загальна вартість нематеріальних активів підприємства (НМА) 
розраховується за формулою:

НМА = (ПНМА / К),
де К – коефіцієнт капіталізації, розмір якого є оберненою величиною 
до n – кількості років (зазвичай не більше 5), протягом яких плануєть-
ся отримувати надлишковий прибуток від використання певних не-
матеріальних активів:

K = 1 / n.
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З одного боку, цей метод дає можливість розрахувати не тільки 
величину нематеріального капіталу підприємства, а й розмір при-
бутку від його застосування – надлишкового прибутку. З другого, 
метод містить багато припущень та неточностей, які обмежують його 
практичне застосування. Так, скажімо, при оцінці прибутку інших 
підприємств вважається, що він повністю є результатом використан-
ня лише їх матеріальних активів. Тому для галузей, де у вартості 
активів фірм нематеріальна складова суттєва, цю методику застосо-
вувати неможливо.

Поширеною є також така класифікація методів оцінки інтелекту-
ального капіталу [11, 13, с. 10; 14–15; 16, с. 84]:

– методи прямого виміру інтелектуального капіталу (direct 
intellectual capital methods) засновані на безпосередній грошовій оцін-
ці різних складових інтелектуального капіталу;

– методи ринкової капіталізації (market capitalization methods) 
оцінюють різницю між ринковою вартістю й балансовою вартістю 
активів;

– методи рентабельності активів (return on assets methods) – різни-
ця між рентабельністю підприємства і середньогалузевою рентабель-
ністю активів є додатковою ефективністю, що генерує інтелектуальний 
капітал;

– методи підрахування балів (scorecard methods) передбачають 
застосування низки індексів й індикаторів, які, як передбачається, 
впливають на величину інтелектуального капіталу. Оцінка у грошовій 
формі не здійснюється.

Для оцінки інтелектуального капіталу фірми використовують також 
коефіцієнт q-Тобіна (Дж. Тобін, Нобелівський лауреат у галузі еконо-
міки 1981 р.), який розраховується як співвідношення ринкової вартос-
ті фірми (дорівнює ринковій ціні всіх її акцій) та відновної вартості її 
активів (дорівнює сумі витрат, необхідних для придбання матеріальних 
активів фірми за поточними цінами) [17].

Значення коефіцієнта q-Тобіна, яке перевищує 1, є свідченням того, 
що ринок високо оцінює нематеріальну складову фірми – її інтелекту-
альний капітал, практичне використання якого дає їй можливість 
отримувати надприбутки. 

Сьогодні значення коефіцієнта q-Тобіна для ефективних компаній 
сягає 5–10 одиниць. У наукомістких галузях воно ще вище, а для фірм, 
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зайнятих у сфері комп’ютерних технологій і виробництва програмно-
го забезпечення, коефіцієнт q-Тобіна може досягати декількох сотень. 
Це засвідчує, що в таких компаніях головним виробничим фактором 
виступає інтелектуальний капітал, а матеріальні активи, практично не 
створюючи вартості, виступають у ролі інфраструктурного забезпе-
чення [18, с. 15].

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що посилення впливу знань 
та інформації на розвиток економічних суб’єктів усіх рівнів зумов-
лює існування нагальної потреби в удосконаленні методики оцінки 
інтелектуального капіталу та його структурних елементів. Але осо-
блива неоднорідність об’єкта дослідження, відсутність матеріально-
речової форми у переважної частини його елементів, висока непе-
редбачуваність результатів відповідних інвестицій – усе це значно 
ускладнює дослідження в цьому напрямі. До того ж структура ін-
телектуального капіталу підприємств має високий ступінь залеж-
ності від сфери його діяльності. 

Те, що спроби оцінити інтелектуальний капітал та його скла-
дові часто здійснюються комерційними компаніями, лише засвід-
чує, що це питання сьогодні є не стільки об’єктом роздумів науков-
ців-теоретиків, скільки важливою проблемою практичної госпо-
дарської діяльності. Так, Л. Едвінсон очолював креативну групу 
шведської компанії у сфері фінансових послуг Scandia, за ім’ям 
якої названий Навігатор інтелектуального капіталу; Д. Нортон був 
президентом консалтингової фірми Renaissance Solutions; Т. Стю-
арт – директором відділу маркетингу знань у глобальній амери-
канській консалтинговій компанії Booz & Company; Е. Брукінг 
десять років (з 1990 р.) працювала на посаді головного виконав-
чого директора компанії The Technology Broker [9, с. 156]. Кожна 
з цих методик не є досконалою і певною мірою розроблена «під 
компанію».

Таким чином, цілком очевидно, що на сьогодні не існує єдиної 
загальновизнаної методики оцінки інтелектуального капіталу та його 
окремих структурних елементів. І, зважаючи на сутнісні характерис-
тики об’єкта дослідження, виникають сумніви у можливості розроб-
ки досконалої методики. Тому виходом із подібної ситуації на сучас-
ному етапі є комплексне використання існуючих методів та індика-
торів із корекцією під особливості та потреби кожного конкретного 
підприємства. 
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9.2. Управління ризиками інвестування 
в інтелектуальний капітал

При обґрунтуванні доцільності інвестицій в інтелектуальний капі-
тал важливо також оцінити ризики, пов’язані з цією діяльністю. Управ-
ління ризиками – це сукупність дій з ідентифікації й аналізу ризиків, 
а також прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію негативних 
і максимізацію позитивних наслідків ризикових ситуацій [19, с. 223].

Ризик як імовірність відхилення реального результату діяльності 
від запланованого притаманний будь-яким інвестиційним проектам. 
При цьому ризик оцінюється за двома основними напрямами:

1) імовірність відхилення фактичних результатів від запланованих;
2) масштаби такого відхилення. Додатково слід наголосити, що 

враховується будь-яке відхилення: як позитивне, так і негативне.
Базовою причиною ризику є невизначеність умов реалізації про-

ектів, тобто наявність декількох можливих варіантів розвитку подій.
До джерел невизначеності та ризику, які зазвичай мають найбіль-

ший вплив, слід віднести [20, с. 237–238]:
– спонтанність природних процесів і явищ;
– випадковість, яка обумовлена ймовірнісною суттю соціально-

економічних та технологічних процесів;
– імовірнісний характер науково-технічного прогресу;
– обмеженість, недостатність матеріальних, фінансових, трудових 

та інших ресурсів, потрібних для здійснення підприємницької діяль-
ності;

– неповноту, недостатність, низьку якість інформації, яка викорис-
товується при прийнятті управлінських рішень;

– відносну обмеженість свідомої діяльності людей, неминучі від-
мінності в соціально-психологічних установках, ідеалах, намірах, 
оцінках, стереотипах поведінки та ін.;

– неможливість однозначного пізнання об’єкта при сформованих 
в даних умовах рівні і методах наукового пізнання;

– наявність антагоністичних тенденцій, зіткнення суперечливих 
інтересів.

Очевидно, що переважна більшість названих джерел невизначе-
ності та ризику особливо яскраво проявляються при здійсненні інвес-
тицій в інтелектуальний капітал. Адже операції з інформацією мають 
найвищий ступінь невизначеності порівняно з операціями з будь-якими 
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іншими економічними ресурсами. Тому при здійсненні інвестицій 
в інтелектуальний капітал аналізу ризиків та обґрунтуванню шляхів їх 
оптимізації слід приділити підвищену увагу.

Процес управління ризиками, у тому числі й ризиками інвестуван-
ня в інтелектуальний капітал, здійснюється в декілька етапів (рис. 9.4):

Рис. 9.4. Етапи здійснення управлінської діяльності в ситуації ризику

Отже, при дослідженні ризиків починати слід з їх якісного аналізу, 
сутність якого полягає у виявленні всіх видів ризиків, що мають місце 
при реалізації проекту. Існує багато видів ризику та багато ознак, за 
якими можна здійснити їх класифікацію. У табл. 9.4 представлена 
класифікація ризиків за найбільш вагомими ознаками.

Таблиця 9.4
Види ризиків при здійсненні інвестиційної діяльності підприємств

Класифікаційні
ознаки Види ризиків

За залежністю джерела 
небезпеки від людської ді-
яльності

Природні;
техногенні;
змішані

За характером діяльності Виробничі;
комерційні (торгові);
фінансові (у тому числі інвестиційні)

За наявністю можливості 
впливати на джерело ри-
зику

Зовнішні;
внутрішні
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Класифікаційні
ознаки Види ризиків

За сферою виникнення Політичні;
економічні;
соціальні;
екологічні тощо

За можливістю додатко-
вих вигід

Чисті (статистичні);
спекулятивні (динамічні)

За можливістю передба-
чення

Прогнозовані;
непрогнозовані

За розміром можливих 
втрат

Допустимі;
критичні;
катастрофічні

За ймовірністю появи Високі;
середні;
малі

За об’єктами, на які спря-
мований ризик

Особисті;
майнові;
ризики відповідальності

За формою втрат Матеріальні;
трудові;
фінансові;
втрати часу;
спеціальні (втрата інформації, доброго імені 
тощо)

За рівнем прояву 
наслідків

Ризики проекту;
ризики підприємства;
ризики регіону/галузі;
ризики країни;
ризики світу

За можливістю диверси-
фікації

Диверсифіковані;
недиверсифіковані

За можливістю страху-
вання

Такі, що можуть бути застраховані;
такі, що не можуть бути застраховані

За повторюваністю ризи-
кової ситуації

Ординарні;
неординарні

За діями, що породжують 
ризик

Активні (ризики дій);
пасивні (ризики бездіяльності)

За тривалістю існування Постійні;
тимчасові

За можливістю розкласти 
ризик на декілька ризиків

Прості;
складні

Закінчення табл. 9.4
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Ризики інвестицій в інтелектуальний капітал можна розбити на дві 
частини:

– загальні – притаманні будь-якій інвестиційній діяльності;
– специфічні – мають місце при інвестиціях саме в інтелектуаль-

ний капітал підприємств.
Серед основних ризиків, з якими пов’язане фінансування будь-

якого проекту, є такі [19, с. 220]:
– ризик змін у господарському та податковому законодавстві;
– ризик змін економічної ситуації в країні (економічна криза, ін-

фляція, безробіття, зміна доходів населення, коливання валютних 
курсів тощо);

– ризик зміни соціально-політичної ситуації в країні;
– ризик зміни умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
– ризик настання несприятливих природно-кліматичних явищ;
– ризики, пов’язані з недостатньою якістю інформації про зовніш-

нє та внутрішнє середовище підприємства;
– ризики, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням 

своїх обов’язків із боку контрагентів: постачальників, посередників, 
споживачів, фінансових організацій тощо;

– виробничо-технологічні ризики, пов’язані з можливістю аварій, 
простоїв, виробничого браку тощо.

Однак інвестиції в інтелектуальний капітал супроводжуються до-
датковими ризиками, які породжені сутнісними характеристиками 
останнього:

– результати наукових досліджень непередбачувані: значні капіта-
ловкладення не є гарантією збільшення інтелектуального капіталу 
підприємства;

– знання та інформація є особливим об’єктом власності: щоб мати 
можливість одержувати від них ефект важливо не просто їх отримати, 
слід зробити це першим, до того ж вчасно захистити свої права влас-
ності (тобто існує ризик того, що хтось зробить це раніше і витрати 
підприємства не принесуть бажаних результатів);

– носієм знань є людина, а людина як така не може бути об’єктом 
власності, її дії не можна повністю контролювати. Тому захист прав 
власності на складові інтелектуального капіталу є особливо складною 
справою, що супроводжується ризиком або повної їх втрати (звільнен-
ня кваліфікованого робітника), або втрати монопольного права їх ви-
користання (розголошення певної інформації). До того ж втрата фахів-



362

Частина ІІІ. Формування і використання інтелектуального капіталу організації

ців на фазі теоретичних або прикладних досліджень може поставити 
проект під загрозу закриття та стати причиню збитків в обсязі всіх 
попередніх капіталовкладень;

– знання та інформація зазвичай швидко застарівають, знеціню-
ються, що породжує ризик недоотримання очікуваного прибутку через 
недостатній термін їх використання;

– існує також ризик того, що інші суб’єкти господарювання, за-
стосовуючи методи нечесної конкуренції, використають інтелектуаль-
ний капітал підприємства на власну користь, зменшуючи вигоди від 
останнього для його власника.

Важливо зауважити, що ризик несе в собі не тільки негативні на-
слідки; окремі зміни можуть обумовити додаткові вигоди. Так, скажімо, 
можливі «прориви» у дослідженнях, тоді навіть незначні капітало-
вкладення приводять до можливості отримувати надприбутки протягом 
тривалого періоду часу. Однак все ж таки, визначаючи ризики, най-
частіше говорять про можливі збитки або недоотримані прибутки.

До того ж у сфері управління інтелектуальним капіталом ризик 
бездіяльності може бути навіть вищим за ризик дій. Адже стрімкий 
розвиток технологій, постійне підвищення вимог до знань та вмінь 
робітників, поява нових та вдосконалення старих методів організації 
господарської діяльності, у тому числі у сфері співпраці з контраген-
тами (споживачами, постачальниками, конкурентами), обумовлюють 
потребу в нарощуванні інтелектуального капіталу як головної умови 
успіху сучасної фірми. У сучасних умовах відсутність інвестицій в ін-
телектуальний капітал є навіть більшою загрозою існуванню підпри-
ємства, аніж невдалі інвестиції.

З’ясувавши перелік ризиків, що загрожують ефективним капітало-
вкладенням, необхідно перейти до їх кількісної оцінки. Спочатку слід 
визначити ймовірність певного розвитку подій та розмір втрат / до-
даткового доходу, що матимуть місце в цьому випадку, а потім кількіс-
но оцінити масштабність відповідних відхилень відносно очікуваних 
результатів реалізації інвестиційного проекту.

Існує ціла низка методів кількісної оцінки ризику, які укрупнено 
можна поділити на дві групи: 

– об’єктивні – що базуються на активному використанні матема-
тичного апарату для всебічної обробки об’єктивних кількісних даних 
щодо досліджуваного інвестиційного проекту;

– суб’єктивні – базуються у першу чергу на досвіді експертів, які 
здійснюють оцінку; математичні розрахунки при цьому носять допо-
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міжний характер, базова інформація для їх проведення може бути менш 
повною, точною або достовірною.

Серед методів першої групи слід назвати: статистичний метод; 
аналіз чутливості; метод сценаріїв; імітаційне моделювання та ін. 
[21, с. 139]. До методів другої групи можна віднести методи експертної 
оцінки (метод Дельфі, ранжування, попарне порівняння, метод бальних 
оцінок тощо) та метод аналогій [21, с. 134–136]. 

Головною перевагою об’єктивних методів є висока надійність, 
точність та обґрунтованість отриманих результатів. Однак вони мають 
і суттєвий недолік: для їх застосування потрібні достовірні, точні, пов-
ні та своєчасні дані, отримати які зазвичай дуже дорого, а подекуди 
і зовсім неможливо. Суб’єктивні методи позбавлені цього недоліку, але 
це обумовлює їх слабку сторону – недостатню надійність отриманих 
результатів кількісної оцінки ризику. Отже, вибір методу кількісної 
оцінки ризику залежить від:

– цілей такої оцінки;
– наявності часових та фінансових ресурсів для проведення до-

сліджень;
– наявності необхідної інформації та можливості залучення фахів-

ців для проведення відповідних математичних розрахунків;
– можливості залучення досвідчених експертів.
Зважаючи на те, що інвестиції в інтелектуальний капітал мають 

вищий ступінь невизначеності порівняно з іншими інвестиційними 
проектами, очевидно, що суб’єктивні методи кількісної оцінки ризику 
тут будуть застосовуватися частіше.

Результатом цього етапу здійснення управлінської діяльності має 
стати виявлення масштабів наслідків настання тієї чи іншої ризикової 
ситуації та порівняння їх із критичними межами, за які підприємство 
не може вийти за будь-якого розвитку подій. На основі цієї інформації 
має бути обраний метод реагування на ризик.

До основних методів реагування на ризики відносять [19, с. 234–
235]: ухилення від ризику, передавання ризику, зменшення ризику; 
прийняття (утримання) ризику.

Ухилення використовується за надмірного ризику, якщо негативні 
наслідки досить суттєві або ймовірність їх появи висока. Сутність 
цього методу полягає у відмові від реалізації занадто ризикованих 
проектів або операцій. Цей метод дістав широкого розповсюдження, 
але він не є універсальним, оскільки для сфери управління інтелекту-
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альним капіталом характерна особливо висока непередбачуваність 
результатів діяльності. За невиправданого ухилення від реалізації про-
екту виникає ризик втрат від нереалізованих можливостей.

Сутність методу прийняття (утримання) ризику полягає в тому, що 
фірма не здійснює жодних дій, щоб запобігти можливим збиткам; бере 
весь ризик на себе. Його використання часто супроводжується локалі-
зацією ризику: фірма створює дочірню компанію, покладає на неї ре-
алізацію ризикового завдання, максимально її підтримує; при цьому 
відповідальність обмежується лише майном дочірньої компанії. Така 
схема при управлінні інтелектуальним капіталом широко розповсю-
джена та часто реалізується шляхом створення венчурних підприємств, 
які спеціалізуються на створенні та впровадженні інновацій.

Метод передачі ризику передбачає перенесення відповідальності 
за нього на третіх осіб при збереженні рівня ризику. До основних спо-
собів передачі ризику належать: укладення контрактів (з робітниками, 
державними організаціями, покупцями, постачальниками, посеред-
никами тощо), страхування (має обмежене використання у сфері управ-
ління інтелектуальним капіталом через високий рівень невизначенос-
ті операцій з останнім) та хеджування (з використанням форвардних, 
ф’ючерсних операцій, свопів та опціонів; також рідко використовуєть-
ся при операціях з інтелектуальним капіталом).

Методи зменшення ризику, спрямовані на зниження розміру збит-
ків або їх імовірності, мають широке використання щодо операцій 
з інтелектуальним капіталом. До основних із цих методів відносять:

– диверсифікацію – вона здійснюється шляхом розподілу ресурсів 
за декількома напрямами, для того щоб зменшити ймовірність одно-
часної невдачі та компенсувати збитки від одних проектів за рахунок 
прибутків від інших;

– лімітування – установлення меж, максимальних масштабів окре-
мих операцій (скажімо, максимально можливих капіталовкладень 
у певну розробку, максимальної вартості придбання патенту, макси-
мальної заробітної плати, гарантованої працівникові, тощо);

– самострахування – метод, схожий на страхування, але здійсню-
ється за рахунок власних коштів – страхових (резервних) фондів;

– розподіл (сегрегація) ризику – при цьому ймовірні збитки роз-
поділяються між декількома учасниками так, щоб для кожного з них 
вони були незначними;



365

Розділ 9. Управління інвестиціями в інтелектуальний капітал підприємств

– придбання додаткової інформації – спрямоване на зменшення 
рівня невизначеності, при цьому вигоди від отримання додаткової ін-
формації мають перевищувати необхідні для цього витрати.

У практичній діяльності максимізувати прибутки (мінімізувати 
збитки) можна лише шляхом комплексного використання зазначених 
методів реагування на ризикову ситуацію.

Після обґрунтування стратегії та тактики реалізації інвестицій 
в інтелектуальний капітал в умовах ризику слід перейти до практичної 
реалізації обраних напрямів дій. Наступний етап – організація діяль-
ності – передбачає відбір виконавців, визначення їх прав та обов’язків, 
надання їм доступу до необхідних ресурсів, налагодження зв’язків між 
ними.

Практична реалізація заходів, спрямованих на максимізацію при-
бутків (мінімізацію збитків) в умовах ризику, має супроводжуватися 
постійним контролем якості та термінів виконання поставлених за-
вдань, а також моніторингом внутрішнього та зовнішнього середовища 
з метою вчасного реагування на його можливі зміни. Таким чином 
знову відбувається перехід до першого етапу здійснення управлінської 
діяльності в умовах ризику (рис. 9.4), що свідчить про її циклічний 
характер.

9.3. Джерела фінансування проектів, 
пов’язаних з інтелектуальним 
капіталом

Інтелектуальний капітал організації може створюватися та наро-
щуватися двома шляхами: через діяльність у межах самої організації 
або через залучення інтелектуального капіталу, попередньо створено-
го за її межами. Тому, розглядаючи в цьому контексті питання фінан-
сування, слід виокремлювати інвестиції в інтелектуальний капітал 
(якщо його створення чи нарощування відбувається на самому підпри-
ємстві) та інвестування інтелектуального капіталу (якщо відбувається 
його залучення) [22, с. 75].

У будь-якому випадку при здійсненні інвестицій у проекти, по-
в’язані з інтелектуальним капіталом, одним із провідних є питання про 
джерела фінансування відповідних процесів. Як і для переважної 
більшості інвестицій, джерелами фінансування проектів зі створення 
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або нарощування інтелектуального капіталу можуть виступати власні, 
залучені, позичкові кошти, а також їх комбінації [23, с. 92–93].

До власних джерел суб’єктів господарювання відносять: внески 
засновників; реінвестований прибуток; амортизаційні відрахування; 
страхові відшкодування; державні дотації та субсидії; майно, отрима-
не в дарунок, тощо.

Залучені кошти – ті, які отримані від продажу акцій (у тому числі 
венчурне фінансування) та в результаті добровільних внесків еконо-
мічних суб’єктів, здійснених на безповоротній основі. 

До складу позичкових входять: кредити банків та інших фінансово-
кредитних установ; кредити нефінансових організацій, у тому числі 
комерційні кредити; кошти, отримані шляхом випуску облігацій та 
інших боргових цінних паперів; податковий кредит; лізинг; інші дже-
рела, у тому числі кредиторська заборгованість, заборгованість з ви-
плати заробітної плати, зі сплати обов’язкових платежів до державно-
го бюджету та позабюджетних фондів. 

Переважна більшість названих джерел широко застосовуються при 
фінансуванні будь-яких інвестиційних проектів. Однак є й такі, що 
мають особливе значення саме у сфері впровадження інновацій. Ідеть-
ся про венчурне фінансування (фінансування діяльності венчурних 
фірм) та податковий інвестиційний кредит.

Венчурні фірми – фірми, що займаються високоризиковою діяль-
ністю з розробки та впровадження продуктів або технологій, пов’язаних 
з базисними інноваціями (видатними винаходами, що стають основою 
формування нових поколінь чи напрямів розвитку техніки).

Це переважно малі підприємства, які можна поділити на дві групи:
– незалежні інноваційні підприємства, які використовують залу-

чені кошти інших суб’єктів господарювання;
– малі підприємства, створені великими корпораціями з метою 

мінімізації ризиків при реалізації інноваційних проектів.
Таким чином, венчурне підприємство отримує кошти, необхідні 

для інноваційної діяльності, а інвестор стає його співвласником або 
власником. Найчастіше це відбувається шляхом передавання інвесто-
рові певної частки акцій інноваційного підприємства. У подальшому 
за умови успішної реалізації проекту інвестор може продати свої акції 
за більш високою ціною, що принесе йому додатковий прибуток (окрім 
дивідендів).
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Упровадження новітніх технологій та виробництво інноваційної 
продукції, з одного боку, може стати джерелом надприбутків, а з друго-
го – через високий ступінь непередбачуваності має високі ризики фі-
нансових втрат, які посилюються відсутністю будь-яких гарантій по-
вернення залучених коштів із боку венчурної фірми. Перше обумовлює 
значний інтерес інвесторів до інноваційних проектів, друге – їх осо-
бливу увагу до вибору об’єкта інвестування та процесу управління 
венчурним підприємством.

Для інноваційних фірм венчурне фінансування є джерелом отри-
мання коштів на безвідсотковій та на безповоротній основі. Однак за 
це вони змушені платити втратою частки власності та самостійності 
у здійсненні управлінської діяльності.

Інвесторами венчурного капіталу можуть бути:
– фінансово-кредитні установи: венчурні фонди, інвестиційні 

фонди та компанії, банки, страхові компанії тощо;
– нефінансові організації, у тому числі великі корпорації;
– державні установи;
– іноземні економічні суб’єкти.
Податковий інвестиційний кредит слід розглядати як особливе 

джерело фінансування проектів, пов’язаних з інтелектуальним капіта-
лом. Адже у світовій практиці подібну можливість зазвичай отримують 
підприємства, задіяні у пріоритетних сферах розвитку національних 
економік, у першу чергу такі, що займаються розробкою чи впрова-
дженням інновацій.

Інвестиційний податковий кредит розглядається як можливість, що 
надається суб’єкту господарювання, протягом певного терміну і в 
певних розмірах зменшити свої податкові платежі з подальшою поетап-
ною сплатою сум кредиту та нарахованих відсотків [24]. Найчастіше 
інвестиційний податковий кредит стосується оподаткування прибутку, 
хоча може застосовуватися і щодо інших податків і зборів.

Головною перевагою цієї форми державної підтримки є те, що під-
приємство для свого розвитку застосовує власні кошти, не вимиваючи 
дефіцитні вільні кредитні ресурси з ринку та не зменшуючи обсяг 
альтернативних інвестицій. Від використання інвестиційного податко-
вого кредиту виграють як інноваційні підприємства (отримують мож-
ливість використовувати дешеві кредитні ресурси без застав та гаран-
тій), так і держава (через певний термін сума несплаченого податку 
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має бути повернена з відсотками, до того ж у майбутніх періодах суми 
податку на прибуток мають зрости через розширення масштабів ді-
яльності підприємств, що отримували пільгу) та суспільство в цілому 
(зростання обсягів інвестицій, у тому числі в інноваційні проекти; 
зростання обсягів виробництва та споживання, підвищення заробітних 
плат тощо).

Однак ці вигоди можуть бути реалізовані лише за умови цільового 
використання коштів, отриманих через інвестиційний податковий 
кредит. Тому, якщо підприємство порушує ці умови, воно має бути 
позбавлене права використання відтермінування податкових платежів 
та має повернути державі кошти, отримані у попередніх періодах, 
з відсотками на рівні середніх за банківськими кредитами.

Незважаючи на всі переваги цього джерела фінансування іннова-
ційних проектів, в Україні воно не отримало розповсюдження. Ціка-
во, що навіть визначення інвестиційного податкового кредиту в За-
коні України № 334/94-ВР від 28.12.1994 р. «Про оподаткування 
прибутку підприємств» (втратив чинність з 01.01.2013 р.) більше 
схоже на визначення податкових канікул (звільнення від сплати по-
датку на певний період): інвестиційний податковий кредит – це від-
строчка плати податку на прибуток, що надається суб’єкту підпри-
ємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його 
фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступ-
ною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень 
податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано вна-
слідок реалізації інноваційних програм [25]. Як бачимо з визначення, 
відтермінування сплати податку на прибуток не передбачає прямого 
повернення недосплаченої до бюджету суми, ідеться тільки про зрос-
тання надходжень у майбутньому внаслідок розширення масштабів 
діяльності підприємства. Тобто визначення не відповідає сутності 
категорії «кредит», основними ознаками якого є повернення та плат-
ність. У Податковому кодексі України визначення податкового інвес-
тиційного кредиту взагалі відсутнє [26]. Отже, таке важливе джерело 
фінансування проектів, пов’язаних з інтелектуальним капіталом, 
як інвестиційний податковий кредит, в Україні не знайшло свого за-
стосування.

Що стосується інших форм державної підтримки, то важливу роль 
у фінансуванні інноваційних проектів часто відіграють бюджетні ін-
вестиційні асигнування – державні кошти, спрямовані на фінансуван-
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ня важливих для країни об’єктів, які можуть бути виділені з бюджету 
будь-якого рівня. Необхідність державної допомоги у фінансуванні 
проектів зі створення, оновлення або збільшення інтелектуального 
капіталу пояснюється, зокрема, таким [19, с. 212–213]:

– приватний бізнес рідко витрачає кошти на здійснення фундамен-
тальних досліджень через їх значну тривалість та непередбачуваність 
результатів;

– приватний сектор часто не має достатніх коштів для проведення 
масштабних наукових досліджень;

– існують сфери, де держава несе особливу суспільну відповідаль-
ність або де переважає державна форма власності, зокрема йдеться про 
медицину, освіту, енергозбереження, природоохоронну, військову, 
аерокосмічну діяльність тощо.

Окрім прямого фінансування, держава може застосовувати методи 
непрямого фінансування. Зокрема, йдеться про спрощення процесів 
реєстрації економічних суб’єктів, які здійснюють інвестиції в інтелек-
туальний капітал, про надання їм пільг при кредитуванні або оподат-
куванні, спрощення процедур, пов’язаних із захистом їх прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, надання безкоштовних консультацій з еко-
номічних та правових питань, подальше розширення та вдосконален-
ня інноваційної інфраструктури тощо.

У цілому відповідно до Закону України від 04.07.2002 р. № 40-IV 
«Про інноваційну діяльність» суб’єктам інноваційної діяльності для 
виконання ними інноваційних проектів може бути надана фінансова 
підтримка шляхом [27]:

а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної 
індексації) пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів 
Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республі-
ки Крим та коштів місцевих бюджетів;

б) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах 
інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки 
Крим та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до фінансуван-
ня проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших 
суб’єктів інноваційної діяльності;

в) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного 
бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та 
коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб’єктами іннова-
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ційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним 
установам за кредитування інноваційних проектів;

г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійсню-
ють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;

д) майнового страхування реалізації інноваційних проектів у стра-
ховиків відповідно до Закону України «Про страхування».

Але у сучасній Україні, незважаючи на наявний арсенал методів 
підтримки інновацій, діяльність держави в цій сфері має незначні 
масштаби та низьку ефективність. Так, частка держави у фінансуванні 
інноваційної діяльності протягом 2000–2012 рр. коливалася в межах 
0,8–2,4 % (табл. 9.5).

Таблиця 9.5
Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності 

в Україні за джерелами [28, с. 195; 29, с. 183; 30, с. 3]
Джерела 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Усього, млн грн 1757,1 5751,6 8045,5 14333,9 11480,6 9562,6
у т. ч. за рахунок, %:
власних коштів 79,6 87,7 59,4 52,9 63,9 72,9
державного, місцевих бю-
джетів та позабюджетних 
фондів

2,4 0,8 1,2 1,2 2,1 1,9

вітчизняних інвесторів 2,8 1,4 0,4 0,3 1,3 1,3
кредитів 6,3 7,1 7,8 38,3 21,0 6,6
іноземних інвесторів 7,6 2,7 30,0 0,4 8,7 13,1
інші джерела 1,3 0,3 9,6 7,0 3,0 4,2

При цьому необхідно відзначити загальний низький рівень видат-
ків на фінансування науково-дослідної діяльності. Свідченням цього 
є дані табл. 9.6: у 2011 р. частка видатків на НДДКР в Україні стано-
вила 0,73 %, у той час коли в США вона сягала 2,77 %, Німеччині – 
2,84 %, Японії – 3,26 % (дані за 2010 р.), Ізраїлі – 4,39 %. А якщо вра-
хувати той факт, що ВВП на душу населення в Україні на порядок 
нижчий, аніж у згаданих країнах, то стає зрозумілим, що за розміром 
середньодушових видатків на НДДКР Україна відстає від них у декіль-
ка десятків разів. При цьому розрив тільки збільшується, адже в Укра-
їні з часом частка видатків на НДДКР у ВВП знижується, а у провідних 
країнах світу – залишається стабільною або зростає.
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Таблиця 9.6
Частка видатків на НДДКР у ВВП в окремих країнах світу 

у 1996–2011 рр., % [31]
Країна 1996 2000 2005 2010 2011
США 2,55 2,71 2,59 2,83 2,77
Японія 2,77 3,00 3,31 3,26 –
Німеччина 2,20 2,47 2,51 2,80 2,84
Франція 2,27 2,15 2,11 2,24 2,25
Велика 
Британія 1,83 1,82 1,72 1,80 1,77

Італія 0,98 1,02 1,09 1,26 1,25
Канада 1,65 1,91 2,04 1,85 1,74
Ізраїль 2,71 4,27 4,42 4,35 4,39
Китай 0,57 0,90 1,32 1,76 1,84
Росія 0,97 1,05 1,07 1,16 1,12

Україна 1,19 (дані 
за 1997 р.) 0,96 1,17 0,83 0,73

Очевидно, що недофінансування наукових досліджень і розробок 
гальмує розвиток національної економіки України та збільшує її від-
ставання від провідних країн світу. Серед головних причин цієї ситуації 
часто називають бідність нашої країни і відповідну нестачу коштів для 
фінансування НДДКР. Певною мірою це твердження є вірним, але це 
далеко не головна причина гальмування інноваційної діяльності в су-
часній Україні. Головна причина в іншому: інвестиції в інновації по-
ступаються інвестиціям у владу і за термінами окупності, і за ступенем 
ризику, а часто і за рівнем прибутковості. Під інвестиціями у владу слід 
розуміти будь-які витрати на встановлення зв’язків із представниками 
легітимної та нелегітимної влади (підтримка політичних партій, хабарі 
чиновникам, фінансування криміналітету тощо), які дають підприєм-
ствам можливість діяти в унікальних умовах та отримувати відповідні 
конкурентні переваги. Але найбільша проблема криється ще глибше: 
інвестиції у владу в сучасній Україні стають умовою виживання підпри-
ємств в інституційних умовах, що склалися. Інституційна система кра-
їни, «заточена» під установлення зв’язків з владою та використання 
відповідних переваг, гальмує інновації [32, с. 10–12].

Таким чином, недофінансування НДДКР – лише «верхівка айсбер-
га», маленький прояв хворої, неефективної, несправедливої, безпер-
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спективної системи господарювання, яка сама гальмує свій розвиток. 
Тому в сучасній Україні для реалізації інноваційного шляху розвитку 
недостатньо просто збільшити обсяги фінансування НДДКР, необхід-
но докорінно реорганізувати всю систему суспільних інститутів.

На думку В. Дементьєва та В. Вишневського, «для цього необхідна 
свого роду “нова економічна політика”, що спрямована на перетворен-
ня “квазіринкової” економіки, якою є економічна система України, 
у дійсно ринкову економіку. Інституційна основа такої економіки – ви-
ведення свавілля з економічного життя та обмеження приватної еко-
номічної влади. Політика держави має бути націлена на те, щоб роз-
пустити владні економічні угруповання або обмежити їх функції. При 
цьому, процитуємо ще раз В. Ойкена, економічна політика “має бути 
спрямована не проти зловживань існуючих владних структур, а безпо-
середньо проти виникнення таких узагалі”. Карфаген має бути зруй-
нований! Тільки таким чином можливо створити інституціональний 
базис для переходу до інноваційної економіки» [32, с. 15].

Заходи державного стимулювання та підтримки інновацій є важ-
ливими та необхідними. Але вони є лише надбудовою, базисом для 
якої має бути докорінно змінена інституціональна система. Без ство-
рення базису будь-які спроби вдосконалити систему державної під-
тримки інновацій, будь-які витрати на НДДКР не зможуть вивести 
країну на принципово новий шлях – шлях інноваційного розвитку.
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