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3 

ВСТУП 

 

Актуальність теми магістерської дисертації. Розвиток будь-якого 

суспільства є комплексним процесом, котрий включає економічну, політичну, 

соціальну, екологічну, культурну та інші складові, котрі, в свою чергу, 

потребують матеріальних, інструментальних, інтелектуальних, енергетичних 

ресурсів. На різних стадіях розвитку людської спільноти певна група ресурсів 

займала ключову позицію та була основною рушійною силою розвитку. При 

переході від доіндустріальної фази розвитку суспільства природні ресурси 

втратили роль ключового ресурсу, на зміну їм в індустріальному суспільстві 

прийшли такі фактори виробництва, як праця та капітал, а в сучасному 

суспільстві на перше місце поступово виходять знання та інтелект. Небувале 

зростання інформаційних потоків та постійні трансформації повсякденних 

практик створили високий попит на якісне та безперервне навчання людей та 

організацій.  

В сучасних умовах глобальної конкуренції вирішальним фактором 

забезпечення соціально-економічного зростання є динамізм, стійкість і 

масштабність інноваційного розвитку. Інновації не виникають спонтанно, вони 

з'являються в результаті цілеспрямованого впливу значної кількості людей в 

умовах досить сприятливого середовища. Саме тому науково-технічний 

прогрес та інтелектуалізація основних факторів виробництва є невід’ємними 

складовими інноваційного розвитку сучасних суспільств. Фундаментальним 

критерієм економічного зростання все більше стає розуміння людських та 

інтелектуальних ресурсів і використання їх на практиці. Процес глобалізації 

прискорюється, формується наукомістка, високотехнологічна і інформаційна 

економіка, в якій істотно змінюється роль людини. Інтелектуальний капітал 

стає домінуючим фактором розвитку економіки. З його допомогою економіка 

країни стає більш ефективною і конкурентоспроможною. Все це підсилює увагу 

науки до проблематики, пов'язаної з дослідженнями інтелектуального капіталу 

та його ролі в інноваційних процесах. 
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Об’єкт дослідження  – інноваційний розвиток України. 

Предмет дослідження – особливості інтелектуального капіталу України 

та його роль в інноваційному розвитку держави. 

Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз наявного в Україні 

інтелектуального капіталу та можливостей його застосування для переходу до 

інноваційної моделі розвитку. 

В ході дослідження тематики магістерської дисертації висуваються 

наступні завдання: 

-аналіз та узагальнення поняття  «інноваційний розвиток» сучасної 

держави; 

-окреслення основних теоретичних підходів до пояснення категорії 

«інтелектуальний капітал»; 

-визначення структури інтелектуального капіталу в Україні та його 

особливостей; 

-аналіз можливостей та передумов розбудови моделі «потрійної спіралі» 

інновацій  в Україні; 

-здійснення оцінки наявних інтелектуальних ресурсів національної 

інноваційної системи; 

-визначення перспективних напрямків розвитку інтелектуального 

капіталу інновацій в Україні. 

Наукова розробленість проблеми дослідження. Проблемами 

інноваційної активності та інноваційного розвитку національної економіки в 

цілому привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

Значний вклад щодо вивчення цих процесів внесли наступні вітчизняні вчені: 

С.С. Арутюнян [14], В.М. Геєць [22,23,24], В.А. Гросул [27], Н.В. Данік [30], 

А.В. Ключник [49], Г.І. Мерніков [61], Л.І. Федулова [82,83] та інші. Більшість з 

яких вважають, що саме від активності державної політики залежить 

інноваційний розвиток економіки. Проте розробка заходів щодо інноваційного 

розвитку економіки та формування його стратегічних напрямів в контексті 

трансформаційних перетворень економіки залишаються актуальними.  
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Дослідженням проблем та економічних умов інноваційного розвитку 

вітчизняних підприємств присвятили свої праці українські вчені, серед яких 

М.П.Денисенко [31], Ж.А. Говоруха [26], Р. С. Квасницька та Н. С. Ардашкіна 

[48], Буркинський Б.В. [19]. Однак враховуючи швидкоплинність економічних 

процесів питання інноваційного розвитку підприємств потребують подальших 

досліджень. 

Проблемам становлення та розвитку інноваційних процесів в Україні 

присвячено також праці О. Амоша [11] та М. Гаман [21]. Разом з тим, 

враховуючи актуальність даної теми дослідження, багато питань, які 

стосуються інноваційного розвитку України та становлення національної 

інноваційної системи, залишаються нерозв’язаними і потребують подальшого 

вивчення. 

Моделювання процесів сталого розвитку в контексті глобалізації світової 

економіки здійснює колектив Інституту прикладного системного аналізу НТУУ 

„КПІ” та НАН України під керівництвом академіка М. Згуровського. Ряд його 

робіт присвячено аналізу ролі дослідницьких університетів як центрів 

інноваційного розвитку країни [35]. На думку М. З. Згуровського «…Україна 

вичерпала сировиннопереробні, низькотехнологічні напрями свого розвитку. 

Переорієнтовуючись на високотехнологічний шлях подальшого поступу, 

держава має зробити ставку виключно на людський капітал, а не на природні, 

інфраструктурні чи промислові ресурси, включити конкурентоспроможну 

науку і передову освіту в число головних двигунів своєї економіки [37, С.160].  

Вітчизняні вчені в області соціології та економіки дедалі частіше 

присвячують свої роботи аналізу категорії «інтелектуального капіталу» та 

«інноваційного розвитку», однак досі лишається недостатньо кількість та якість 

робіт з комплексної оцінки інтелектуального потенціалу інноваційної системи в 

Україні, що обумовлено, в першу чергу, важкістю вимірювання 

інтелектуального капіталу та відсутність в нашій країні розробленої системи 

обліку нематеріальних активів і т.п. Дуже часто, дослідження з даної тематики 

носять описовий та декларативний характер, що не дозволяє на їх основі 
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розробити стратегію інноваційного розвитку. Ситуація ускладнюється також 

небажанням владних структур та законотворчих органів перейти від 

декларативного характеру інноваційної політики до чіткого плану дій 

поліпшення інтелектуальних ресурсів та їх застосування з метою здійснення 

інноваційного прориву. 

Методи дослідження. Дослідження базується на використанні низки 

загальнотеоретичних методів, принципів і підходів. При написанні дисертації 

було використано методи порівняння та узагальнення (для вивчення робіт 

вітчизняних та зарубіжних авторів), аналізу та синтезу (для концептуалізації 

понятть «інноваційний розвиток» та «інтелектуальний капітал», а також для 

оцінки інтелектуальних ресурсів національної інноваційної системи), 

систематизації (при визначенні специфіки та структури інтелектуально капіталу 

національної інноваційної системи). Такі методи дозволяють вирішити 

завдання, поставлені в ході написання дисертації. Застосування методології 

SWOT-аналізу дало змогу розробити ряд рекомендацій для вибору 

оптимального шляху інноваційного розвитку, уникнення небезпек і 

максимально ефективного використання наявні інтелектуальних ресурсів. 

Наукова новизна результатів, одержаних в дисертації.  

1. Узагальнено існуючі теоретичні визначення та підходи до поняття 

«інтелектуальний капітал» та продемонстровано його зв’язок з категорією 

«інноваційного розвитку». 

2. Проведено систематизацію методів оцінки та вимірювання 

інтелектуального капіталу інновацій в українських реаліях. 

3. Здійснено комплексний аналіз стану інтелектуальних ресурсів 

національної інноваційної системи. 

4. Визначено передумови розбудови в Україні моделі «потрійної спіралі» 

інноваційного розвитку. 

5. Встановлено перспективні напрямки розвитку інтелектуального 

капіталу інновацій в Україна за допомогою застосування методу SWOT - 

аналізу.  
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Теоретична цінність роботи. У роботі було здійснено узагальнюючу 

оцінку інтелектуального капіталу інноваційного розвитку України та 

встановлено основні стратегічні напрямки розвитку інтелектуальних ресурсів 

національної інноваційної системи. 

Практична цінність роботи. Результати роботи можуть бути 

використані для подальшого дослідження перспектив інноваційного розвитку 

України з урахуванням її інтелектуальних ресурсів та розбудови стратегічних 

кроків, для переходу до інноваційної моделі економіки. 

Структура магістерської дисертації. Структура роботи зумовлена 

логікою дослідження і складається із вступу, чотирьох розділів, десяти 

підрозділів, висновків та рекомендацій, а також списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи – 112 сторінок, з них основного тексту – 91 

сторінок. Список використаних джерел містить 109 найменувань. 

Апробація результатів дисертації. Публікації знайшли відбиток в 

матеріалах міжнародних конференцій з соціології: 

1. Зосим В.О. Системний підхід до аналізу соціальних інновацій / 

В.О.Зосим // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія 

панування та спротиву в епоху модерну: матеріали V міжнар. наук.-практ. 

конф., м.Київ, 26-27 листопада 2015р. / укладачі А.А. Мельниченко, П.В. 

Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С. 361-362. 

2. Зосим В.О. Проблемні аспекти формування інтелектуального капіталу 

інноваційного розвитку в Україні / В.О. Зосим // Історична соціологія 

цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю: матеріали міжнародної 

наук.-практ. конф., м.Київ, 30-31 травня 2016р. / укладачі А.А. Мельниченко, 

П.В. Кутуєв. – К.: Політехніка, 2016. – С. 86-88.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

1.1 Інноваційний розвиток як предмет наукового аналізу 

 

Сьогодні гостро стоїть завдання системного вивчення не тільки 

конкретних інновацій і шляхів їх реалізації, а й самої динаміки здійснення 

інноваційних процесів у всіх сферах, перш за все в соціальній. Соціологічні 

інтерпретації інноваційного розвитку змінюється з часом, однак головним 

критерієм дослідженням інноваційного розвитку завжди виступає людина, а 

точніше, її розвиток, підвищення якості її життя. Необхідність соціологічного 

аналізу категорії «інноваційного розвитку» обумовлена необхідністю вивчення 

соціальної природи інновацій, а саме, розвитку інноваційного потенціалу з 

метою управління суспільним прогресом. 

Інноваційний розвиток є комплексним поняттям, тому буде доречним 

розглянути підходи до трактування двох його складових: «інновація» та 

«розвиток».  

Велика радянська енциклопедія визначає розвиток, як процес, 

спрямований на зміну матеріальних і духовних об'єктів з метою їх 

удосконалення [18, С. 583]. В словнику російської мови С.І. Ожегова 

«розвиток» трактується як «процес переходу з одного стану в інший, більш 

досконалий, від простого до складного, від нижчого до вищого» [68, С. 521]. 

У філософському словнику «розвиток» - це необхідний рух і зміна в часі 

[64, С. 375-376]. Радянський енциклопедичний словник дає наступне 

визначення: «розвиток є необоротна, спрямована закономірна зміна матерії і 

свідомості, їх універсальних властивостей; в результаті розвитку виникає новий 

якісний стан об'єкта - його складу або структури» [76, С. 816-817]. 

Англійський бізнес-словник розглядає розвиток, з одного боку, як 

систематичне використання науково-технічних знань для задоволення 
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конкретних цілей або вимог, з іншого боку – як процес економічної і соціальної 

трансформації, яка заснована на складних культурних і екологічних факторах 

та інтересах їх взаємодій [62, С. 601]. 

Оксфордський словник англійської мови пропонує кілька варіантів 

трактування поняття «development» - «розвиток», одне з яких можна віднести 

до економічної категорії, як стан зростання або просування [109]. Електронний 

словник Кембриджського університету пропонує наступну інтерпретацію 

поняття «розвиток» - це процес, в якому хтось або щось зростає і розвивається, 

стає кращим; процес розробки чогось нового [101]. 

І. Пригожин розглядає розвиток з точки зору процесу розвитку системи, 

як процес послідовних переходів в ієрархічній системі дисипативних структур 

складності, яка безперервно зростає [72, С.51.]. І.Б. Новик розуміє розвиток як 

процес і систему вибору можливих альтернатив в ході їх аналізу [67, С. 14-17]. 

Б.Л.Кучин, Е.В. Якушева розглядають розвиток як сукупну зміну 

взаємопов'язаних кількісних, якісних і структурних категорій в системі [55, С. 

27-30]. 

Розвиток економіко-виробничих систем досліджує В.А.Забродський і 

Н.А.Кизим [34, С. 12-13]. Вони стверджують, що це процес переходу 

економіко-виробничої системи в новий, більш якісний стан за рахунок 

накопичення кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури. Результат 

розвитку економіко-виробничої системи є підвищенням стійкості системи до 

негативного впливу зовнішнього середовища і підвищення ефективності її 

функціонування. 

З точки зору М.П. Торадо, розвиток - це багатовимірний процес, який 

включає реорганізацію та переорієнтацію всієї економічної і соціальної системи 

[80, С. 42]. 

Сьогодні в соціологічній літературі також використовується безліч 

визначень поняття «розвиток». Наприклад, розвиток передбачає накопичення 

якісних новоутворень [13, С. 51-55]; розвиток як процес і результат 

цілеспрямованої управлінської діяльності в умовах мінливості економічного 



 

 

10 

середовища [15, С. 17]; розвиток як інструмент ефективного перерозподілу 

ресурсів [16, С. 136]; розвиток і / або оновлення організації як процес 

пропозиції, створення і збереження під контролем необхідних життєво 

важливих для організації змін [17, С. 12] і т.д. 

Виходячи з цих визначень, в основі розвитку лежать якісні зміни, 

пов'язані в значній мірі з вдосконаленням адміністративної (управлінської) 

системи. Розвиток організацій, компаній чи країн в цілому відбувається завдяки 

впровадженню інновацій. 

Інноваціям, як соціальному процесу притаманна динамічність, тому 

аналіз даної категорії доцільніше проводити з точки зору її становлення, а не 

існування. Ще відносно недавно зміни, як в технічній, так і в соціальній сферах 

ототожнювалися з соціальним прогресом, потім популярною стає ідея криз, при 

яких зміни, інновації спричиняють негативні наслідки, як правило, у зв'язку з 

дефектами прогнозування. 

Традиційно під «інновацією» прийнято розуміти внесення будь-яких змін 

(нововведень) в різноманітні види людської діяльності з метою підвищення 

ефективності цієї діяльності. 

У зарубіжній і вітчизняній літературі наводяться різні трактування 

категорії «інновація». Так, Б.А. Райзберг і Л.Ш. Лозовський визначають 

інновацію як нововведення в галузі техніки, технології, організації праці та 

управління, засновані на використанні досягнень науки і передового досвіду, а 

також використання цих нововведень в різних областях і сферах діяльності [73, 

С.130]. 

К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю використовують поняття інновація і 

нововведення як синоніми, маючи на увазі під ними запуск виробництва нового 

продукту, впровадження нового виробничого методу або застосування нової 

форми організації бізнесу [58, С.564]. 

Ф. Котлер визначає інновацію як ідею, товар, послугу або технологію, 

запущені в масове виробництво і представлені на ринку, які споживач сприймає 
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як принципово нові або які ті, що володіють тими чи іншими унікальними або 

корисними властивостями [52, С.761]. 

В. Кінгстон зазначає, що інновація - «це процес перетворення нової ідеї 

або винаходу в соціально значиму продукцію, що володіє принципово новими 

техніко-економічними показниками або перетворення ідей в конкретні 

предмети» [88, С. 18]. 

Ф. Ніксон вважає, що інновація - це сукупність технічних, виробничих і 

комерційних заходів, що приводять до появи на ринку нових і поліпшених 

промислових процесів і обладнання [66, С. 41]. 

Й. Шумпетер вважає, що інновація - це нова науково-організаційна 

комбінація виробничих факторів, мотивована підприємницьким духом. У 

внутрішній логіці нововведень - новий момент динамізації економічного 

розвитку [86, С. 78]. 

І. Перлакі диференціює терміни «нововведення» та «інноваційний 

процес». Нововведенням в організаціях він називає будь-яку зміну, яка сприяє 

розвитку, зростанню і підвищенню ефективності роботи даної організації. Під 

інноваційними процесом розуміє «...процес виникнення, розробки і реалізації 

нововведення» [69, С. 33]. 

Більшість авторів сходиться на тому, що інновації притаманні три основні 

ознаки: новизна, широка область застосування і наявність позитивного ефекту 

від практичної реалізації. У зв'язку з цим можна віддати перевагу визначенню, 

наведеному в роботі В. І. Винокурова: «Інновація (нововведення) - результат 

інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або 

вдосконаленого продукту, котрий застосовується в практичній діяльності, або 

нової чи вдосконаленої організаційно-економічної форми, що забезпечує 

необхідну економічну та / або громадську вигоду» [20, сС 6]. 

На думку Р. А. Фатхутдінова, інновація - це кінцевий результат 

впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління й одержання 

економічного, соціального, науково-технічного ефекту [81, С. 174-175]. 
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Таким чином, нововедення (ідея, проект, новація і т.п.) може стати 

інновацією лище за умови досягнення своєї кінцевої мети – реалізації з метою 

отримання конкретного результату. Це, в першу чергу, потребує соціального 

ефекту – сприйняття інновації споживачем (населенням, працівниками, 

покупцями тощо). «Інновації у найзагальнішому розумінні засадничо 

потребують соціальності, як поширення серед інших— адже щось вигадане і 

нове може скільки завгодно залишатись новим і одиничним, і так і не стати 

інноваціями…»[89, С. 60]. Досягнення соціального ефекту для реалізації 

інноваційних проектів потребує інституційних умов. Саме властивості наявного 

інституційного середовища, на думку неоінституціоналіста Д. Норта, 

визначають які нововведення можуть бути прийнятті, а які – відкинуті [90, С. 

156]. Процес створення інновацій вимагає глибокої і продуманої державної 

політики, формування повного спектру заходів і механізмів, спрямованих на 

підтримку суб'єктів інновацій на всіх стадіях інноваційного ланцюжка. Аналіз 

інституційного середовища з точки зору мікроекономічного підходу включає 

особливості ведення бізнесу в окремо взятій країні. Це можуть бути як 

економіко-правові, так і соціокультурні чинники. Наприклад, закони, що 

регулюють придбання прав власності, оподаткування, ліцензування окремих 

видів діяльності, терміни та плата за організацію бізнесу та ін. 

Макропідхід до оцінки ІС обумовлений необхідністю вдосконалення 

національного законодавства та інституційної структури в цілому для 

формування середовища, що відповідає потребам інноваційної економіки. 

Національні інституційні структури створюють основу для розвитку 

інноваційної діяльності та експансії радикальних інновацій за межі країни. 

Повертаючись до розгляду категорії «інновації» варто навести офіційне 

визначення, приведене в Законі України «Про інноваційну діяльність»: 

«інновації -  новостворені  (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні  

технології,  продукція  або  послуги,  а   також  організаційно-технічні   рішення  

виробничого,  адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
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істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» 

[5]. 

Отже, інновація - це загальноекономічна закономірність, двигун і 

спонукальний мотив прогресу суспільства, який переслідує підвищення 

результативності за рахунок нової ідеї та її матеріального втілення. 

Соціологічний підхід до інтерпретації інноваційного розвитку виходить з 

розуміння інноваційної діяльності та інноваційних процесів як фактора, що 

забезпечує соціальний розвиток. В сучасному світі інноваційний розвиток 

визначається ступенем реалізації інноваційного потенціалу, однак цьому 

передувала зміна різних підходів до визначення даного поняття. 

Як модель розвитку, інноваційний розвиток, бере свій початок з часів 

Великої депресії (1929-1933 рр.), котра позначилася тривалою стагнацією 

економіки багатьох країн. Саме в цей період йде активне стимулювання і 

підтримка урядом США і західних Європейських країн нововведень в 

організації та технології виробництва. У післявоєнний період йде масове 

формування інноваційних стратегій розвитку країн і регіонів, створення нових 

моделей економіки. Цьому послужив початок «холодної війни», а лідерами в 

інноваційному розвитку стали аерокосмічна і військова промисловість. США в 

1976 році приймає закон, в якому передбачені основні положення інноваційної 

політики і визначені джерела її фінансування [40, С. 103-113]. Пізніше подібні 

законодавчі акти приймаються в інших країнах Західної Європи, зокрема 

Франції та Німеччині. 

Що стосується визначення поняття «інноваційний розвиток», то воно 

розглядається вченими як тип розвитку підприємства, галузі, регіону і 

економіки в цілому. Л.І. Федулова розглядає інноваційний розвиток як 

зростання показників економіки в цілому за рахунок реалізації інноваційних 

проектів і впровадження результатів інновацій, які виражаються в позитивній 

динаміці основних економічних показників [83, С. 26]. С.М. Ілляшенко трактує 

інноваційний розвиток як процес постійного пошуку та використання нових 

способів реалізації потенціалу підприємств в умовах зміни зовнішнього 
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середовища в рамках місії підприємства, його мотиваційної діяльності, і 

пов'язані з модифікацією нових ринків збуту [42, С.27-28]. Дане визначення 

можна застосувати і на рівні країни, в такому разі інноваційний розвиток 

держави є сталим процесом пошуку способів реалізації інноваційного 

потенціалу, пов’язаним з модифікацією світового ринку.   

Інноваційний розвиток - складний процес прикладного характеру, завдяки 

якому створюються і впроваджуються інновації, метою яких є досягнення 

якісних змін об'єкта управління й одержання економічного, соціального, 

екологічного, науково-технічного або іншого виду ефектів, пов'язаного з 

необхідною умовою виживання і розвитку підприємств в довгостроковій 

перспективі, як вважає Д. О. Карлюка [47, С.12]. 

Л.О. Куцеконь вводить поняття інноваційно-спрямованого розвитку і 

трактує його як «розвиток, який досягається шляхом тісної взаємодії соціальної 

політики, науки і виробництва та спрямований на задоволення соціальних 

потреб населення, забезпечення якісних перетворень, впровадження нової 

техніки, прогресивних технологій, підвищення інтелектуального потенціалу, 

використання нових організаційних форм і методів управління, підвищення 

рівня і глибини використання інноваційних ресурсів підприємства» [54, С.194-

199.]. 

М.С. Рошка та О.Ф. Веремейчик пропонують розглядати «інноваційний 

розвиток як процес переходу від одного конкурентного, фінансово-

економічного стану і позиції на ринку в інше, краще, сильніше і стійке в 

довгостроковій перспективі за рахунок реалізації інновацій різного ступеня 

складності і сфери використання [74, С.185 ]. 

На думку ректора НТУУ «КПІ» М.З. Згуровського, одним з найбільш 

ефективних шляхів інноваційного розвитку є впровадження моделі «потрійної 

спіралі» [35, 36]. Теоретичні засади цієї моделі було закладено на початку XXI 

ст. Г. Іцковіцем. Вона базується на синтезі ряду соціологічних теорій та описує 

міжорганізаційні взаємодії трьох інститутів (наука (або університет) – держава -

бізнес) на кожному етапі створення інноваційного продукту. Якщо раніше, в 
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індустріальну епоху взаємодія між інститутами була лінійною, то в сучасній 

економіці вона нагадує зчеплення спіральних структур ДНК, що дозволяє 

інститутам переймати і утримувати деякі характеристики одне одного. Її 

основними елементами є: 1) посилення  ролі університетів у взаємодії з 

промисловістю та урядом, формування суспільства, заснованого на знаннях; 2) 

три інститути (університет-держава-бізнес) прагнуть до співпраці, при цьому 

інноваційна складова генерується цією взаємодією, а не з ініціативи держави; 3) 

на додаток до традиційних функцій, кожен з трьох інститутів частково бере на 

себе функції інших інституціональних сфер, а здатність виконувати 

нетрадиційні функції є джерелом інновацій [95, С. 320-321]. 

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячених 

інноваційному розвитку організацій, показує, що поняття «інноваційний 

розвиток» найчастіше пов'язують з наступними аспектами: 

• зі зростанням інноваційного потенціалу, розкриваючи при цьому 

ресурсне забезпечення інноваційної діяльності [15, С. 140]; 

• зі зміною рівня конкурентоспроможності. При цьому інновація виступає 

основною конкурентною перевагою [28, С. 118]; 

• з досягненням максимальної ефективності інноваційного процесу, яка 

визначається кількісно за повнотою і швидкістю руху по інноваційному циклу 

[53, С. 78]; 

• з можливістю вводити технології в господарський оборот, маючи на 

увазі при цьому під рушійним фактором інноваційного розвитку ступінь 

новизни інновацій [59, С.84-86]. 

До основних ознак інноваційного типу розвитку можна віднести: 

1) зростання ролі науки і наукового потенціалу в житті суспільства, у 

розвитку людини і підвищенні якості життя; 

2) гнучкість організаційно-управлінських форм, які сприяють 

формуванню та розвитку інноваційної культури та інноваційної активності 

населення, промисловості і т.д.; 
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3) здійснення державного управління інноваційним розвитком за 

допомогою реалізації державних програм, спрямованих на досягнення 

стратегічних цілей інноваційної політики [56, С. 91-93]. 

Тому, на сучасному етапі інноваційний розвиток можна визначити: 

• як динаміку і спрямованість змін в різних сферах соціального життя, що 

відбуваються під впливом інновацій. 

• як якісну зміну компонентів і структури соціальних відносин, їх 

функцій, що відбувається необоротно (постійно), закономірно (не випадково, 

необхідно) і направлено [29, С. 335]; 

• як програму удосконалення можливостей інноваційної діяльності в 

вирішенні соціальних проблем, об'єктивувати в різних соціальних сферах, а 

також в оновленні системи соціальних взаємодій переважно за рахунок 

розвитку інноваційної культури; 

• управлінську діяльність, спрямовану на забезпечення безперервного та 

інтенсивного вдосконалення соціальної сфери за допомогою комплексу заходів, 

реалізованих через управлінські рішення з метою прямого і (або) непрямого 

впливу на підвищення рівня інноваційної активності; 

• динаміку і спрямованість змін в різних сферах соціального життя, що 

відбуваються під впливом інновацій. 

Один з провідних дослідників інноваційних процесів в Україні Геєць 

В.М. звертає увагу на те, що «інноваційний розвиток за своєю природою є 

порушенням рівноваги та її відновленням на новому рівні…» [22, С. 16]. На 

думку вченого «інноваційність є родовою ознакою людини, яка виникла разом з 

нею і є основою всякого прогресу. У розвитку інноваційності можна виділити 

три великі періоди: 

 інноваційність є спорадичним явищем, яке присутнє, але не визначає 

основні домінанти розвитку суспільств. Протягом багатьох поколінь 

здійснюється просте відтворення. А після накопичення якісних змін 

відбувається перехід на новий рівень, на якому знову панує просте відтворення. 

Така ситуація характерна для доіндустріального суспільства; 
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 інноваційність стає системним явищем, що зумовлює ряд технологічний 

переворотів у межах існуючої суспільної форми (індустріально-ринкового 

господарства), але за кожним якісним стрибком на новий рівень настає 

достатньо довгий період його екстенсивного поширення; 

 інноваційність перетворюється на елемент, який переважає над 

відтворенням старої якості і стає визначальною характеристикою типу 

розвитку. Це відбувається в умовах формування інформаційно-мережевої 

економіки» [Там само, С. 18-20]. 

Таким чином, інновації відіграють важливу роль, як на рівні організацій, 

так і на рівні держави в цілому. Інноваційна політика підприємства може 

включати в себе розробку і впровадження нових видів товарів і послуг, 

технологій, методів і способів виробництва і управління. Інновативність 

держави полягає в формуванні політики впровадження нововведень і змін у 

всіх сферах суспільного життя: правова і адміністративна системи, державна 

служба, охорона здоров'я та освіта, соціальна політика. 

В сучасних умовах запорукою переходу до інноваційної моделі 

суспільства, є націленість національної інноваційної системи на пріоритетність 

у розвитку інтелектуальних ресурсів, використання яких є обов'язковою 

умовою, що детермінує ефективний науково-технічний розвиток і активне 

впровадження наукоємних технологій. 

 

 

1.2. Визначення та структура інтелектуального капіталу інновацій 

 

В кінці ХХ – початку ХХI століть у всіх країнах світу вчені та громадські 

діячі намагалися і намагаються осмислити суть і роль людини в сучасному 

суспільстві, у соціальній, економічній, політичній, екологічній та ін. сферах. 

Про це свідчать багато численні терміни, котрі виникли до кінця сторіччя 

та намагаються охарактеризувати місце і значимість інтелектуального капіталу   

в цих системах. Наприклад,  "людський фактор", і REMM (resourceftil, evaluativ, 
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maximizing man) - винахідлива, оцінююча, максимізуючи людина, і 

"соціологічна людина", і "гуманістична людина", і "економічна людина". 

В наш час інтелектуальний капітал визнано найголовнішим ресурсом 

успішного, стійкого і безпечного розвитку будь-якої країни. Для того, щоб 

розкрити сутність даної категорії, потрібно розглянути ряд «родинних» 

інтелектуальному капіталу понять, а також визначити їх співвідношення.  

Перш за все, основною складовою інтелектуального капіталу є людські 

ресурси. Виникнення теорії людського капіталу на початку 60-х років ХХ ст. на 

тлі науково-технічної революції і посилення значущості "людського фактора" 

було зумовлено попереднім розвитком соціо-економічних теорій як в 

методологічному, так і в розрахунково-аналітичному аспектах. Ідея розгляду 

людського потенціалу як вигідного вкладення на майбутнє знайшла своє 

відображення в концепції "органічного капіталу", "економії людини", 

"господарської вартості людини" і т.п. Вона неодноразово висловлювалася як 

на Заході, так і у вітчизняній літературі ще до її оформлення в самостійну 

теорію людського капіталу. 

Одне з перших формулювань ідеї людського капіталу можна знайти в 

роботі "Політична арифметика" У. Петті [70, С. 122-124]. Він одним із перших 

здійснив вдалі спроби поширення економічного аналізу на найрізноманітніші 

сфери життя суспільства. Петті включає до складу багатства та його джерел не 

тільки землю і принесену нею ренту, капітал і прибуток (відсоток) на нього, а й 

людей, праця яких, в залежності від кваліфікації і здоров'я працівників створює 

їм той чи інший дохід. 

Пізніше ці ідеї знайшли відображення в роботах інших авторів: «Багатстві 

народів» А. Сміта, «Принципах» А. Маршалла та роботах багатьох інших 

вчених. 

Суть категорії капітал вдалося чітко сформулювати А. Сміту,  

основоположнику класичної політичної економії, якій сформулював поняття 

капіталу, як частини запасів, «від якої очікують отримувати дохід» [75, С. 361]. 
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Зокрема, він говорив про витрати на освіту або навчання людини як про 

капіталовкладення в її здатність заробляти в майбутньому.  

Наступний етап розвитку науки про капітал характеризується вченням К. 

Маркса, який дав абсолютно новий сенс поняттю капіталу. На його думку, 

капітал є економічними відносинами, в результаті яких власник засобів 

виробництва отримує прибуток. Він визначив, що з точки зору безпосереднього 

процесу розвитку людських здібностей «можна розглядати виробництво 

основного капіталу, причому цим основним капіталом є сама людина» [60, 

С.221]. 

Економістами XVIII і XIX століть були розроблені окремі елементи теорії 

людського капіталу. Але ці елементи були слабо пов'язані між собою і не 

уявляли собою організованою системи. 

Роль першовідкривачів сучасної теорії людського капіталу належить двом 

економіста "чиказької школи", які отримали світове визнання та удостоєні 

Нобелівської премії з економіки - Теодор В. Шульц в 1979р. і Гері Беккер в 

1992р. Основні положення теорії були викладені Т. Шульцем в статтях 

"Формування капіталу освіти" (1960р.) [97, С.12-14] та "Інвестиції в людський 

капітал" (1961р.) [98, С.54] У цей же час проблему розробляв і Г. Беккер, який в 

1964 р. опублікував свою фундаментальну працю "Людський капітал: 

теоретичний і емпіричний аналіз", в якому він виклав свою базову теоретичну 

модель людського капіталу [93, С. 79]. Ця книга стала основою для всіх 

наступних досліджень в даній області і була визнана класикою сучасної 

економічної науки. 

Потрібно було лише кілька років, щоб концепція людського капіталу 

зміцніла, оформилася і зайняла чільне місце в структурі економічних, 

соціальних, філософських та інших досліджень, а пізніше на основі цієї 

концепції виникло більш ширше за своєю сутністю та комплексніше поняття 

інтелектуального капіталу.  

Категорія інтелектуального капіталу сформувалася під час переходу 

суспільства до постіндустріальної стадії розвитку економіки, коли 
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нематеріальні фактори стали грати важливу роль у виробництві поряд з 

фізичним капіталом і працею. Вперше термін «інтелектуальний капітал» 

використовував Д.К. Гелбрейт, який розумів під ним щось більше, ніж «чистий 

інтелект» людини, що включає інтелектуальну діяльність [25, С.41]. 

Один з визнаних дослідників в цій області, Т. Стюарт пише, що 

«інтелектуальний капітал – це «невловимі» активи, такі як таланти працівників, 

ефективність системи управління, стиль відносини зі споживачами і клієнтами» 

[78, С.93]. Л.Едвінссон та М. Мелоун виділяють в інтелектуальному капіталі дві 

великі складові частини: 

- людський капітал, втілений у працівниках компанії у вигляді їхнього 

досвіду, знань, навичок, здібностей до нововведень, цінностей; 

- структурний капітал, що включає патенти, ліцензії, торгові марки, 

організаційну структуру, бази даних, електронні мережі та інші об'єктивні 

фактори [87, С. 430-432]. 

Іноді, при аналізі інтелектуального капіталу фірми чи організації, 

окремою складовою розглядають споживчий капітал, котрий характеризує 

відносини фірми з споживачами її продукції і постачальниками ресурсів. 

 В наш час під людським капіталом в широкому сенсі фахівці розуміють 

придбаний людиною обсяг знань, навичок і мотивації, які застосовуються у 

виробничому процесі і сприяють підвищенню продуктивності праці і доходів 

працівника [32, С.83]. Його головне завдання - розробка та використання 

нововведень. В економіці знань, він є головним фактором економічного 

розвитку [71, С. 36]. 

Структурний капітал включає такі нематеріальні активи, як технології, 

патенти, ноу-хау системи управління, технічне і програмне забезпечення, 

оргструктура. Даний вид капіталу характеризує організаційні здібності фірми, 

компанії, а на макрорівні – держави,  відповідність вимогам зовнішнього 

середовища. Структурний капітал входить у власність фірми, і на відміну від 

інших видів інтелектуального капіталу може бути проданий на ринку. 



 

 

21 

Структуру інтелектуального капіталу суспільства можна зообразити, 

екстраполювавши модель Л. Едвінссона і М. Мелоуна [87, С. 436]. Модель, що 

виходить в результаті має наступну структуру: 

1. інтелектуальний капітал: 

     1.1 людський капітал; 

     1.2 структурний капітал: 

 клієнтський капітал; 

 організаційний капітал. 

На думку цих авторів, людський капітал — це "сукупність знань, 

практичних навичок та творчих здібностей працівників компанії, що 

застосовуються для виконання поточних завдань. Іншою його складовою є 

моральні цінності компанії, культура праці та загальний підхід до справи. 

Людський капітал не може бути власністю компанії" [Там само, С. 434]. 

Що стосується структурного капіталу, то до його складу, на думку 

Едвінсона та Мелоуна, можна віднести "технічне і програмне забезпечення, 

організаційна структура, патенти, торговельні марки і все те, що дає 

можливість працівникам компанії реалізовувати свій виробничий потенціал — 

іншими словами, те, що залишається в офісі, після того як працівники йдуть 

додому. Структурний капітал також включає відносини, що склалися між 

компанією та її клієнтами. На відміну від людського капіталу, структурний 

капітал може бути власністю компанії, а відтак і об'єктом купівлі-продажу"[Там 

само]. 

Схожі підходи були використані Н. Бонтісом [94], котрий досліджував 

інтелектуальний капітал арабських країн, аналітиками лісабонської програми 

ЄС Д. Андріессеном і К. Стамом [92], Й. Малхортой [96, С. 5–15]. 

Значимість наукового внеску Едвінсона та Мелоуна полягає також в тому, 

що вони одними з перших обгрунтували цінність господарського обліку 

інтелектуальних ресурсів: «Бухгалтерський облік, що ґрунтується на 

інтелектуальному капіталі, дає унікальну можливість комплексного 

використання всього того, без чого на сьогодні неможливий розвиток 
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динамічних високотехнологічних віртуальних корпорацій: тісних і 

довгострокових ділових зв'язків із контрагентами; постійності клієнтури; знань 

та компетенцій співробітників; прагнення компанії до постійного 

вдосконалення та розвитку; іміджу корпорації, цінностей, які вона сповідує» 

[87, С.436]. 

Варто зазначити, що в контексті дослідження інтелектуального капіталу 

організації чи країни, людські ресурси цікавлять дослідників саме з точки зору 

інтелектуальних (а не фізичних) властивостей. Умовно кажучи, 

інтелектуальний капітал індивідуума є міні-моделлю інтелектуального капіталу 

організації чи країни з деякими винятками. Цю думку підтверджують слова Б. 

Леонтьев: «Під інтелектуальним капіталом того чи іншого суб'єкта розуміється 

сукупність наявних у нього законних прав на результати його творчої 

діяльності, його природних і набутих інтелектуальних здібностей і навичок, а 

також накопичені ним бази знань і корисних відносин з іншими суб'єктами» 

[81, С. 167-169]. 

Теоретичного розмежування також потребують поняття «інтелектуальний 

капітал» та «інтелектуальна власність», які часом вживаються як синоніми. 

Оскільки навички та здібності людини є невідчужуваними від неї, вони не 

можуть бути об'єктом власності. Однак результати роботи людини, отримані 

шляхом застосування вмінь та навичок, є речами більш матеріалізованими і 

щодо них можуть виникати відносини в сфері прав власності. Таким чином, 

поняття інтелектуального капіталу ширше поняття інтелектуальної власності. 

Взаємозалежність цих двох понять гарно продемонстровано у визначенні, 

В.О. Супрун, на думку якої, інтелектуальний капітал - це сукупність «знань, 

навичок, умінь людини, її мобільність (здатність до сприйняття нової 

інформації, навчання, перепідготовки, адаптації до нових знань) і здатністі до 

творчості (як унікальної діяльності людини), що забезпечують можливість 

створення продукту в процесі руху інтелектуального капіталу як частини 

людського капіталу і нематеріального потенціалу суспільства, в тому числі і у 

вигляді нематеріальних активів» [79, С.102]. 
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Аналіз поняття інтелектуального капіталу дозволяє зробити висновок про 

те, що дана категорія в своєму розвитку пройшла шлях від рівня людини через 

рівень організації до рівня суспільства. При цьому слід врахувати, що на 

кожному ієрархічно вищому рівні дане поняття збагачується, набуваючи нового 

змісту: 

• рівень індивіда: інтелектуальні ресурси людини, людський капітал - 

накопичений науково-освітній потенціал і досвід індивіда, особистості (запас 

знань, досвіду і здібностей); 

• рівень організації - інтелектуальні ресурси організації, інтелектуальний 

капітал організацій, що включає в себе людський капітал працівників, 

клієнтський капітал, організаційний капітал (по класифікації Л. Едвінссона і М. 

Мелоуна [87, С. 432]); 

• рівень суспільства - інтелектуальні ресурси суспільства, 

інтелектуальний капітал суспільства. 

Використовуючи термін «інтелектуальний капітал», дослідники в 

основному відносять до нього всі інтелектуальні та нематеріальні активи, які 

мають потенціал для створення економічної цінності (наприклад, знання, 

програмне забезпечення, бренд і т.д.). 

На зразок фізичного капіталу, інтелектуальний капітал утворюється за 

рахунок вкладень в нього різних ресурсів. Також як і фізичний капітал, 

інтелектуальний має здатність знецінюватися і застарівати. Основною 

відмінністю, між цими двома видами капіталу є нематеріальна природа 

інтелектуального капіталу. Наприклад, виміряти та оцінити його вкрай важко в 

зв'язку з тим, що важко знайти одиницю виміру, яка могла б справедливо і 

точно підрахувати такі показники, як знання, якими володіють співробітники, 

їх інтуїцію і досвід, креативність і т.п. 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки інтелектуальний капітал 

є провідним капіталом будь-якого підприємства та країни в цілому. Його 

головна функція полягає в прискоренні приросту маси прибутку за рахунок 

формування і реалізації необхідних підприємству чи державі систем знань, 
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речей і відносин, які, в свою чергу, забезпечують високоефективну 

господарську, виробничу діяльність. Зокрема, інтелектуальний капітал визначає 

якість його системи управління. Саме інтелектуальний капітал задає темп і 

режим оновлення технології виробництва і його продукції, які потім стають 

головною конкурентною перевагою на ринку. 

 

 

1.3. Методика SWOT-аналізу в дослідженнях інноваційного розвитку 

суспільства 

 

Важливим інструментом управління інноваційними процесами є 

дослідження, накопичення та аналіз факторів, які відображають специфіку 

інтелектуальних ресурсів інноваційного розвитку та сприяють оцінці їх 

ефективності. Визначення поточного стану національної інноваційної системи 

та її інтелектуальної складової, а також прогнозування можливостей та загроз 

інноваційного розвитку, є важливими кроками для розробки державних 

інноваційних програм, котрі відповідатимуть соціальним потребам і світовим 

тенденціям соціально-економічного розвитку. 

В даний час SWOT - аналіз досить широко застосовується в різних сферах 

економіки, управлінні та соціології. Його універсальність дозволяє 

використовувати його на різних рівнях і для різних об'єктів: аналіз продукції, 

підприємств чи організацій, міст, регіонів, країн і т.д. 

SWOT (або TOWS) - це абревіатура, що складається зі слів «Strengths» 

(сильні сторони), «Weaknesses» (слабкості), «Opportunities» (можливості) і 

«Threats» (загрози). SWOT-аналіз – метод ситуаційного аналізу, що дозволяє 

співставляти внутрішні можливості організації (її сильні і слабкі сторони) і 

умови навколишнього середовища (її можливості і загрози). Це одна з 

найважливіших діагностичних процедур, яку можна розгядати як «технологію 

оцінки початкового стану суб'єкта дослідження, незадіяних ресурсів і загроз 

діяльності» [12, С.18]. Вона спирається на концепцію стратегічної відповідності 
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ресурсів і можливостей організації до зовнішніх умов довкілля, котра була 

вперше запропонована в 1971 р. Кеннетом Ендрюсом [91].  

Об'єктом SWOT-аналізу може бути не тільки організація, а й інші 

соціально-економічні об'єкти: галузі економіки, державно-громадські 

інститути, наукова сфера, політичні партії, некомерційні організації, окремі 

фахівці. 

Модель SWOT-аналізу може бути представлено у вигляді таблиці 1.1, яка 

вигдядає наступним чином: 

 

Таблиця 1.1 

Модель SWOT-аналізу 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє середовище 
Strengths (сильні 

сторони) 

Weaknesses (слабкі 

сторони) 

Зовнішнє середовище 
Opportunities 

(можливості) 
Threats (загрози) 

 

Фактори внутрішнього середовища - це сильні і слабкі сторони 

організації, спільноти, країни тощо. Вони мають найбільший вплив на успіх її 

діяльності, а головне – працівники, учасники спільноти, суспільство можуть їх 

контролювати, посилювати чи усувати. 

На макрорівні, рівні держави чи суспільства загалом, сильні сторони 

(Strengths) - це те, що з хорошого боку виділяє країну на фоні інших, надає їй 

перевагу над конкурентами, створює високий імідж і є підґрунтям для 

подальшого розвитку.  

Слабкі сторони (Weaknesses) - це проблеми, які вимагають уваги, сфери 

та області діяльності, котрі потребують вдосконалення та покращення.  

Фактори зовнішнього середовища визначаються можливостями та 

загрозами. Вони перебувають поза контролем організації чи держави, але їх 
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варто обов’язково враховувати. Можливості (Opportunities) – це ті області, які в 

перспективі можуть перетворитися в сильні сторони, надати конкурентну 

перевагу та позитивний розвиток.  

Загрози - це фактори зовнішнього середовища, які можуть завдати шкоди 

і ставлять під питання можливості подальшого розвитку. Складність 

дослідження та вимірювання загроз та можливостей полягає в тому, що при 

аналізі сильних сторін підприємства чи держави можна зробити певний 

кількісний висновок про виробничо-технічну базу, а в разі аналізу загроз та 

можливостей, зовнішні фактори практично не піддаються кількісному аналізу, 

особливо зважаючи на практично повну відсутність інструментів для їх 

формалізації. 

Процедура проведення SWOT-аналізу складається з чотирьох етапів. На 

першому етапі здійснюється збір аналітичної інформації (дані держ. 

статистики, попередніх досліджень і т.п.) 

Сутність другого етапу полягає в аналізі внутрішнього і зовнішнього 

середовища, виявленні сильних і слабких сторін країни, організації, компанії 

тощо. Оцінку кожної складової потенціалу отримують в результаті опитувань, 

проведених серед експертів, а також на основі вивчення показників 

внутрішньої документації. Таким чином, з'являється можливість домогтися 

максимальної конкретності сильних і слабких сторін по відношенню до 

досліджуваних критеріїв.  

Третій етап - це зіставлення сильних і слабких сторін з факторами 

зовнішнього середовища. 

Даний етап передбачає побудову матриці на основі стандартної методики. 

На четвертому етапі робиться висновок про рівень інноваційного 

потенціалу, актуального для того чи іншого поєднання сил, можливостей і 

загроз. 

Для успішного застосування методології SWOT-аналізу важливо вміти не 

тільки оцінити можливості, розкрити загрози, а й спробувати на підставі цього 

врахувати отриману інформацію в майбутніх стратегіях розвитку. SWOT - 
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аналіз дозволяє вибрати оптимальний шлях розвитку, уникнути небезпек і 

максимально ефективно використовувати наявні в розпорядженні ресурси [12, 

С.19]. 

Результати проведеного аналізу зводяться в таблицю, яка дає наочний 

матеріал для планування подальшої діяльності з подолання недоліків та 

реалізації переваг організації з урахуванням виявлених можливостей і загроз 

[85, С.51]. 

Важливо зазначити, що SWOT-аналіз не існує ізольовано. З одного боку, 

він є, окрім методу контролю і діагностики, прийняття рішень і корекції 

управління, інноваційним компонентом управління. З іншого боку, результати 

контролю і діагностики є вхідною інформацією для SWOT-аналізу, а його 

результати, в свою чергу, вхідна інформація для прийняття рішень. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Отже, в сучасних умовах увага вчених світу прикута до розуміння 

сутності інтелектуального капіталу та його ролі в інноваційних процесах. Якщо 

конкурентні переваги в традиційній економіці забезпечували доступ до 

природних джерел і сировини, то в економіці знань запорукою успіху стали 

інновації і підприємництво, які ґрунтуються на знаннях і інформації з 

розвиненою інфраструктурою (інтернет, бази даних, телекомунікації, 

мобільний зв'язок). Соціологічний підхід до аналізу категорій 

«інтелектуального капіталу» та «інноваційного розвитку» передбачає, в першу 

чергу,  розгляд цих понять через процеси становлення (динаміки), враховуючи 

їх соціальну природу. На сучасному етапі розвитку людського суспільства, 

ключовими ресурсом здійснення інноваційного прориву виступає 

інтелектуальний капітал, котрий включає людський капітал (як сукупність  

знань, вмінь, навичок, практичного досвіду, загальної та трудової культури, 

моральних цінностей працівників, накопичених в результаті інвестицій в освіту 

та навчання) та структурний капітал (все те, що дає змогу співробітникам 

реалізуватися людському капіталу: технічне і програмне забезпечення, 



 

 

28 

організаційна структура, науково-виробнича інфраструктура, патенти, 

торговельні марки і знаки обслуговування і т.д.) На макрорівні, також можна 

виділити технологічний капітал, який являє собою інтелектуальні активи 

країни, які підтримують її поточне функціонування, включаючи поділ, обмін, 

потік, зростання і перетворення знань на шляху від людського капіталу до 

структурного капіталу. Ці ресурси включають інформаційні системи, 

лабораторії, технології, рівень менеджменту. Довгострокове макроекономічне 

зростання може бути досягнуте, якщо людський капітал інтегрований в існуючу 

структурну технологічну систему. 

В контексті інноваційного розвитку важливим також є відновлювальний 

капітал, який є детермінантою майбутнього інтелектуального капіталу. Це 

поняття включає в себе інвестиції, які забезпечують формування передових 

інтелектуальних галузей, накопичення інноваційних ідей і їх перехід в додану 

вартість продуктів і послуг для успішного майбутнього економічного 

зростання. 

Інноваційний розвиток - це не суто інноваційний процес сам по собі, а й 

розвиток системи факторів і умов, необхідних для його здійснення. Одним з 

основних чинників інноваційного розвитку як організацій, так і країн в умовах 

економіки знань виступає інтелектуальний капітал.  
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РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Особливості вимірювання та оцінки інтелектуального капіталу 

інновацій  

 

Проблеми розвитку національних інноваційних систем та вдосконалення 

інноваційного потенціалу є пріоритетним напрямком соціо-економічних 

досліджень для всіх розвинених країн і профільних міжнародних організацій. 

На основі оцінки ефективності використання накопиченого людського капіталу 

та розвитку інноваційної системи країни базуються прогнози довгострокового 

економічного зростання [50, С.18-21]. Досвід багатьох зарубіжних країн 

свідчить, що наявність високого інноваційного потенціалу є необхідним 

чинником економічного зростання. В Україні, як і в більшості країн з 

перехідною економікою, різко зростає вплив інтелектуальних ресурсів на 

впровадження інновацій. Важливим завданням виступає підбір інструментарію, 

що дозволить оперативно і сфокусовано аналізувати рівень інноваційного 

розвитку і здатність до випереджаючого економічного зростання як єдине ціле.  

Для системного вивчення даних інноваційного розвитку в світовій 

практиці все частіше використовується рейтинговий підхід. Існують різні 

методики вимірювання інноваційного потенціалу, найбільш відомими з яких є 

Глобальний інноваційний індекс, що розраховується бізнес-школою INSEAD, 

Корнельського університету і Всесвітньою організацією інтелектуальної 

власності; Індексу глобальної конкурентоспроможності, що розраховується 

Всесвітнім економічним форумом; Індекс економіки знань, розроблений 

Інститутом Світового банку, Глобальний індекс креативності; а також Табло 

інноваційного союзу, запропоноване Європейською комісією. До цього 

переліку можна включити також Індекс людського розвитку (до 2013 р. – 

Індекс розвитку людського потенціалу), оскільки в основі його методології 
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лежить вимірювання доходів населення, освіти та довголіття – фактори, що на 

пряму пов’язані з оцінкою стану інтелектуального капіталу. Ці міжнародні 

індикатори інновацій стають важливим інструментом оцінки ефективності 

інноваційної політики держави. 

Розглянемо кожен з індексів детальніше. Глобальний інноваційний індекс 

(Global Innovation Index, GII) ґрунтується на оцінці інноваційного клімату країн, 

з метою вдосконалення  системи оцінки результатів інноваційної діяльності та 

покращення  розуміння ролі інновацій. Автори дослідження вважають, що 

успішність економіки пов'язана, як з наявністю інноваційного потенціалу, так і 

умов для його втілення. Тому Індекс розраховується як зважена сума оцінок 

двох груп показників: 

1. наявні ресурси і умови для проведення інновацій (Innovation Input): 

 інститути; 

 людський капітал і дослідження; 

 інфрастурктура; 

 розвиток внутрішнього ринку; 

 розвиток бізнесу. 

2. Досягнуті практичні результати здійснення інновацій (Innovation 

Output): 

 розвиток технологій і економіки знань; 

 результати креативної діяльності [106]. 

Ще одним надійним джерелом інформації щодо інтелектуального 

потенціалу інноваційного розвитку є  Індекс економіки знань - комплексний 

показник, що характеризує рівень розвитку економіки, заснованої на знаннях, в 

країнах і регіонах світу [102]. Він був розроблений в  2004 році групою 

Світового банку в рамках спеціальної програми «Знання для розвитку» для 

оцінки здатності країн створювати, приймати і поширювати знання. 

Передбачається, що даний Індекс повинен використовуватися державами для 

аналізу проблемних моментів в їх політиці та для вимірювання готовності 

країни до переходу на модель розвитку, заснованої на знаннях. 



 

 

31 

В основі розрахунку Індексу економіки знань лежить запропонована 

Світовим банком «Методологія оцінки знань», яка включає комплекс з 109 

структурних і якісних показників, об'єднаних у чотири основні групи [Там 

само]: 

1. Індекс економічного та інституційного режиму - умови, в яких 

розвиваються економіка і суспільство в цілому, економічне та правове 

середовище, якість регулювання, розвиток бізнесу і приватної ініціативи, 

здатність суспільства і його інститутів до ефективного використання існуючого 

та створення нового знання. 

2. Індекс освіти - рівень освіченості населення та наявності у нього 

стійких навичок створення, поширення і використання знань. Показники 

грамотності дорослого населення, відсоток зареєстрованих учнів до кількості 

осіб відповідного віку, ряд інших показників. 

3. Індекс інновацій - рівень розвитку національної інноваційної системи, 

що включає компанії, дослідницькі центри, університети, професійні 

об'єднання та інші організації, які сприймають та адаптують глобальне знання 

для місцевих потреб, а також створюють нове знання й засновані на ньому нові 

технології. Кількість науковців, зайнятих в НДДКР; кількість зареєстрованих 

патентів, число і тираж наукових журналів і т.д. 

4. Індекс інформаційних і комунікаційних технологій - ІКТ - рівень 

розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури, яка сприяє 

ефективному поширенню і переробці інформації. 

По кожній групі показників країнам виставляється оцінка в балах - від 1 

до 10. Чим вище бал, тим більш високо оцінюється країна за даним критерієм. 

При розрахунку враховуються і загальні економічні та соціальні індикатори, 

включають показники щорічного зростання валового внутрішнього продукту 

(ВВП) і значення Індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП) країни. 

Методологія оцінки знань пропонує також два зведених індекси: 

1. Індекс економіки знань - комплексний показник для оцінки 

ефективності використання країною знань з метою її економічного і 
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суспільного розвитку. Характеризує рівень розвитку тієї чи іншої країни або 

регіону по відношенню до економіки знань. 

2. Індекс знань - комплексний економічний показник для оцінки здатності 

країни створювати, приймати і поширювати знання. Характеризує потенціал 

тієї чи іншої країни або регіону по відношенню до економіки знань. Індекс 

економіки знань - це середнє значення з чотирьох індексів - індексу 

економічного та інституційного режиму, індексу освіти, індексу інновацій та 

індексу інформаційних технологій і комунікацій. 

Індекс знань - це середня величина трьох з них - індексу освіти, індексу 

інновацій та індексу інформаційних технологій і комунікацій. Ці індекси 

підраховуються для кожної країни, групи країн і всього світу в цілому. 

Методологія дозволяє порівнювати окремі показники різних країн, а 

також середні показники, що характеризують групи країн. Порівняння можна 

проводити як за окремими показниками, так і за зведеними індикаторами.  

Національна інноваційна політика повинна базуватися на світових 

стратегічних критеріях і механізмах підвищення конкурентоспроможності 

економіки як на світовому, так і внутрішньому ринках. Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) - глобальне 

дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником 

економічної конкурентоспроможності за версією Всесвітнього економічного 

форуму (World Economic Forum) [103]. Індекс конкурентоспроможності оцінює 

здатність країн забезпечити високий рівень добробуту своїх громадян. Що в 

першу чергу залежить від того, наскільки ефективно країна використовує 

ресурси, якими володіє. При цьому для підтримки рівня життя в умовах 

вільного ринку, як правило, необхідно постійне підвищення продуктивності 

праці і якості товарів / послуг. 

Об’єктами оцінювання є 4 групи показників: економічні показники (78 

критеріїв) оцінюють досягнення країни у розвитку внутрішньої економіки, 

міжнародної торгівлі, залученні міжнародних інвестицій, забезпеченості 

зайнятості населення, а також стан державних фінансів; ефективність уряду 
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(урядової політики) (71 критерій) оцінюється за такими напрямами: державні 

фінанси, податково-бюджетна політика, інституційні рамки, бізнес-

законодавство; ефективність бізнесу (68 критеріїв) визначає ступінь 

стимулювання національним середовищем підприємств до роботи в 

інноваційній та іншій господарській діяльності, оцінюючи їхні досягнення за 

показниками: продуктивності та ефективності (в розрізі секторів економіки – 

сільське господарство, промисловість, сфера послуг), оплати праці, залучення 

іноземної робочої сили, розвитку фондового ринку та доступу до нього 

інвесторів; інфраструктура (114 критеріїв) оцінюється в розрізі параметрів 

базової, наукової, медичної інфраструктури та стану навколишнього 

середовища, освітньої інфраструктури та захисту авторських прав [57]. При 

цьому, оціночні фактори Глобального індексу конкурентоспроможності 

згруповані у три групи: базові умови розвитку (інститути, інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, здоров’я і початкова освіта), фактори - 

підвищувачі ефективності (вища освіта та професійна підготовка, ефективність 

товарного ринку, ефективність ринку праці, розвиненість фінансового ринку, 

технологічний рівень, розмір ринку) та фактори інновацій та розвитку 

(конкурентоспроможність бізнесу, інновації).  

Для кожної з економік, охоплених дослідженням, звіт містить детальні 

описи країни і національної економіки з результатами по загальній позиції в 

рейтингу і по найбільшим конкурентним перевагам і недолікам, які були 

виявлені на підставі аналізу даних, що використовуються для розрахунку 

індексу. 

Глобальний індекс креативності оцінює і ранжує держави за трьома 

ключовими показниками - технології, талант і толерантність - трійка «Т» 

економічного розвитку. Технології: інвестиції в наукові дослідження і 

розробки, число дослідників і патентів на душу населення. Талант: рівень і 

характер освіти і наявність креативного класу. Толерантність: оцінка індексу 

толерантності ґрунтується на даних соціологічних опитувань на тему ставлення 
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суспільства до іммігрантів, расових і етнічних меншин, а також до сексуальних 

меншин [105].  

Оцінку інтелектуального капіталу інновацій за допомогою глобальних 

індексів можна доповнити статистичними даними національного рівня. У 

вітчизняній статистиці для характеристики інноваційної діяльності всієї 

національної економіки в цілому і окремих компонентів інфраструктури 

використовується велика кількість показників. Держкомстат дає визначення 

деяким з них [64]: 

1. Кількість організацій (підприємств), що виконують наукові та науково- 

технічні роботи – організації незалежно від організаційно-правових форм 

господарювання, які займалися у звітному році наукової і науково-технічною 

діяльністю. Починаючи з 2006 року в число цих організацій не включаються 

організації, які протягом звітного періоду не виконували науково-дослідні 

роботи або науково-технічні розробки. 

2. Чисельність науковців – чисельність наукових та інженерно-технічних 

працівників, які професійно займаються науковими дослідженнями і 

розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, а також 

фахівців, які виконують технічні та допоміжні функції, пов'язані з проведенням 

наукових досліджень і розробок (до них відносяться дослідники та техніки). 

3. Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт –

враховується чисельність працівників організацій, зайнятих в основному чи 

допоміжному видах діяльності (включно з дослідниками, техніками, 

допоміжним персоналом та іншими працівниками). 

4. Витрати на виконання робіт – загальна сума витрат на виконання 

наукових і науково-технічних робіт з урахуванням робіт, виконаних 

співвиконавцями, з початку звітного періоду, включаючи як поточні, так і 

капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне 

відновлення основних фондів). Не включаються витрати на виконання робіт 

(послуг), які не є науково-технічними, а також платні послуги населенню. 
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5. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт – обсяг робіт, 

який визначається як загальна вартість виконаних власними силами організації 

фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок, а 

також наданих науково-технічних послуг (без ПДВ). 

6. Чисельність докторів наук в економіці України – фахівці, які мають 

науковий ступінь доктора наук і зайняті в економіці країни. 

7. Чисельність кандидатів наук в економіці України – фахівці, які мають 

вчений ступінь кандидата наук і зайняті в економіці країни. 

8. Інноваційна діяльність – це комплекс наукових, технологічних, 

організаційних, фінансових та маркетингових заходів, спрямованих на 

створення і впровадження інновацій (проведення і придбання наукових 

досліджень, нових технологій, виробниче проектування, інші види підготовки 

виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових методів їх 

виробництва, придбання машин, обладнання, установок, інших основних 

засобів і капітальні витрати, пов'язані з впровадженням інновацій, маркетинг, 

реклама і т.д.). Ці заходи не завжди приводять до впровадження інновацій, але є 

необхідними для їх створення. Починаючи зі звіту за 2007 рік. до інноваційної 

діяльності включаються дослідження і розробки, не пов'язані безпосередньо з 

підготовкою конкретної інновації. 

9. Нові продукти – товари і послуги, які значно відрізняються за своїми 

характеристиками або призначенням від продуктів, які вироблялися 

підприємством раніше. 

10. Впровадження інновацій (інновація) – це діяльність підприємства, 

пов'язана з впровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно 

вдосконалених продуктів (продуктові інновації) та процесів (процесні 

інновації). Інновація вважається впровадженою, якщо вона (її результат) 

потрапила на ринок або використовується у виробничому процесі. 

11. Придбання нових технологій – це придбання нових технологій, які 

застосовуються для реалізації технологічних інновацій, включаючи придбання 

підприємством виняткових прав власності на винаходи, корисні моделі, 
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промислові зразки, ліцензії, ліцензійні договори на використання зазначених 

об'єктів; комерційні таємниці (формули, розрахунки, плани, креслення, 

незапатентовані винаходи та інше; інструкції, опис, вимоги, дані, методи і 

методики); проекти; технології в розукомплектованому вигляді; товарні знаки 

(товарні знаки, придбані в зв'язку з проведенням підприємством інновацій); 

інші інжинірингові, консалтингові послуги (виключаючи дослідження і 

розробки), придбані від сторонніх організацій, приватних осіб тощо (без 

урахування виробів, зразків, машин, апаратів, комплектуючих або запасних 

частин, інструментів і т.п., придбаних в комплекті з документами). 

Підприємство може придбати технологію як у матеріальній, так і в 

нематеріальній формі. Починаючи зі звіту 2007 року назву показника замінено 

на «придбання інших зовнішніх знань». 

12. Підготовка виробництва для впровадження інновацій це – виробниче 

проектування, інші види робіт з підготовки до випуску нових продуктів, 

впровадження нових методів їх виробництва. Виробничі проектно-

конструкторські роботи, пов'язані з технологічним оснащенням, організацією 

виробництва і початковим етапом випуску продукції. До них може відноситися 

проектування промислового об'єкта, інші проектно-конструкторські роботи, 

спрямовані на окремі виробничі процеси та методи, технічні специфікації, 

експлуатаційні особливості (властивості), необхідні для виробництва 

технологічно нових продуктів і здійснення нових процесів. Зазначені роботи не 

входять до складу досліджень і розробок та є, як правило, початковою стадією 

проекту створення нових продуктів або технологічних процесів. Починаючи зі 

звіту за 2007 рік дані показника віднесені до інших витрат. 

13. Придбання машин і обладнання, пов'язаних із впровадженням 

інновацій – це придбання прогресивних (на новій технологічній основі) машин, 

обладнання та інших засобів виробництва, враховуючи інтегроване програмне 

забезпечення, необхідне для впровадження нових або вдосконалених 

технологічних процесів, машин і обладнання, які необхідні для випуску нової 

продукції, незалежно від того, придбані вони окремо або в комплекті з 
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документами комерційних таємниць. Починаючи зі звіту за 2007 рік назву 

показника замінено на «придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення (за винятком витрат на обладнання для НДДКР) ». 

14. Кількість впроваджених інноваційних видів продукції, найменувань – 

кількість впроваджених у виробництво у звітному періоді інноваційних видів 

продукції, які можуть бути новими як для ринку, так і тільки для 

підприємства; в т.ч. нові види машин, устаткування, приладів, апаратів і т.д. 

(вказується кількість впроваджених у виробництво інноваційних видів машин, 

обладнання, приладів, апаратів і т.д). 

15. Реалізована інноваційна продукція – це обсяг реалізованої 

інноваційної продукції за період з початку року, яка була заново впроваджена, 

зазнала суттєвих технологічних змін або вдосконалювалася впродовж останніх 

трьох років (інноваційна продукція нова як для ринку, так і для підприємства). 

Інновація є новою для ринку, коли підприємство, яке впровадило інновацію, 

першим виводить її на свій ринок. Мінімальний рівень новизни для зарахування 

будь-якої зміни в категорії «інновація» визначається як «нове для 

підприємства». Продукт вже може використовуватися (виготовлятися) на інших 

підприємствах, але якщо він є новим або істотно поліпшеним для даного 

підприємства, то така зміна розглядається для нього як інновація. 

16. Питома вага. Вказується питома вага інноваційних підприємств в 

загальній кількості промислових підприємств. 

 Відсутність чіткого формалізованого оцінювання та вимірювання 

інтелектуального капіталу пов’язано з його нематеріальною природою і 

неможливістю повного відображення в бухгалтерських чи статистичних даних. 

Всі перераховані вище показники державної статистики, а також дані 

міжнародних індексів є скоріше опосередкованими даними, які дають 

можливість оцінити загальну ситуації в області інтелектуальних ресурсів 

національної інноваційної системи. Однак навіть ця процедура є дуже 

важливою при формуванні національної інноваційної політики, оскільки вона 
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дає можливість прослідкувати динаміку в розвитку інтелектуальних ресурсів,  

та інноваційних змін.  

 

 

2.2. Сучасний стан інтелектуальних ресурсів національної 

інноваційної системи України 

 

Статистичні оцінки формування інтелектуального капіталу в Україні 

фрагментарні, що не дає підстав для системного аналізу, однак деяку динаміку 

змін та поточний стан можна прослідкувати через окремі статистичні 

показники та зміну позицій в глобальних світовий рейтингах. 

Наприклад, частка інвестування в нематеріальні активи (які є основою 

інтелектуальних ресурсів компаній та підприємств, включаючи об’єкти 

промислової, інтелектуальної власності і т.п.), не дивлячись на незначні 

коливання у обсязі, лишається дуже низькою. У загальній структурі 

капітальних інвестицій ця частка коливається на рівні 2,9-4,0% (табл. 2.1) [77, 

С.236]. Отже, можна констатувати, що для інвесторів цей напрямок не є 

привабливим. 

Таблиця 2.1 

Капітальні інвестиції за видами активів 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Інвестиції у матеріальні 

активи  

96,3 96,4 97,1 96,0 96,6 

житлові будівлі  15,2 11,4 13,1 15,5 15,1 

нежитлові будівлі  20,6 19,7 19,3 17,9 18,6 

інженерні споруди  21,5 26,0 22,1 22,0 21,2 

машини, обладнання та інвентар  29,2 28,2 29,3 30,2 31,4 

транспортні засоби  6,0 7,3 9,6 6,2 6,3 

земля  0,7 0,9 0,6 0,4 0,5 

довгострокові біологічні активи 

рослинництва та тваринництва  

1,1 1,2 0,7 0,9 1,0 

інші матеріальні активи  2,0 1,7 2,4 2,9 2,5 

Інвестиції в нематеріальні 

активи  

3,7 3,6 2,9 4,0 3,4 



 

 

39 

у тому числі 

програмне забезпечення та 

бази даних  

1,5 1,3 1,2 1,3 1,4 

права на комерційні 

позначення, об’єкти 

промислової власності, 

авторські та суміжні права, 

патенти, ліцензії, концесії 

тощо  

1,6 1,6 1,3 2,1 1,5 

 

Індекс капітальних інвестицій, розрахований Державною службою 

статистики України у відсотковому співвідношенні до попереднього року, 

свідчить про те, що з кожним роком рівень інвестицій в науку та розробку 

нових технологій падає. І хоча в 2014 році відбулося збільшення обсягу 

фінансування професійної та науково-технічної діяльності майже вдвічі, в 

порівнянні з 2013 роком, рівень інвестицій в наукові дослідження та розробки 

зменшився на 60 % в 2014 році (див табл. 2.2) [77, С. 237].  

Таблиця 2.2 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності  

(відсотків до попереднього року) 
 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність  

171,3 90,7 35,3 66,1 

Наукові дослідження та 

розробки  

113,0 108,8 107,3 41,3 

 

Про незадовільну ситуацію з капіталовкладеннями в інтелектуальні 

ресурси, свідчать обсяги прямих іноземних інвестицій в професійну, наукову та 

технічну діяльність. В Україну за 2014 рік із зального обсягу зовнішніх 

інвестицій, лише 6,2 % надійшли в дану сферу (див. табл. 2.3) [Там само, 

C.239].  

Таблиця 2.3 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україну за видами 

економічної діяльності у 2014 році 

 Капітал на 31 грудня, 

млн.дол. США 

Частка у загальному 

обсязі інвестицій, 

відсотків 
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Професійна, наукова та 

технічна діяльність  

2837,0 6,2 

 

В той же час, 85,5 % акціонерного капіталу, котрий вийшов з України в 

інші країни, було вкладено в компанії, що  займаються професійною, науковою 

та технічною діяльність (див. табл. 2.4) [Там само, C.242]. Тобто, ситуація 

погіршується не тільки непривабливістю української науки для зовнішніх 

інвесторів, але й небажанням вітчизняних компаній та акціонерів фінансувати 

дану сферу діяльності в Україні. 

Таблиця 2.4 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України за видами 

економічної діяльності у 2014році 

 Капітал на 31 грудня, 

млн.дол. США 

Частка у загальному 

обсязі інвестицій, 

відсотків 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність  

5429,0 85,5 

 

Таблиця 2.5, наведена нижче, демонструє негативну динаміку зміни 

кількісних показників наукової діяльності підприємств [77, C.309]. Варто 

відмітити, що з 2014 року відмічається, також, зменшення кадрового 

забезпечення науки: зменшилася чисельність науковців загалом, докторів наук 

та кандидатів наук, задіяних в економіці країни.  

Таблиця 2.5 

Наукові кадри та кількість організацій 

  Кількість 

організації, які 

виконують 

наукові 

дослідження й 

розробки
1
 

Кількість 

науковців, осіб 

Кількість 

докторів наук 

в економіці 

України, осіб 
2
 

Кількість 

кандидатів наук 

в економіці 

України, осіб 
2
 

1990 … 313079 … … 

2000 1490 120773 10339 58741 

2005 1510 105512 12014 68291 

2010 1303 89564 14418 84000 

2011 1255 84969 14895 84979 

2012 1208 82032 15592 88057 
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2013 1143 77853 16450 90113 

2014
3
 999 69404 16090 86230 

2015
3
 978 63864 … … 

1 
– починаючи з 2006р. не звітують організації, які виконували лише науково-технічні 

послуги; 
2 

– з 1998р. – станом на 1 жовтня, з 2012р. – на 31 грудня; починаючи зі звіту за 2015 рік, 

державні статистичні спостереження щодо кількості докторів та кандидатів наук в економіці 

України скасовані; 
3 

–
 
дані наведені без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 

 

Дані державної статистики свідчать про те, що найбільша частка 

промислових інноваційно-активних підприємств в Україні припадає на сферу 

виробництва фармацевтичних продуктів і препаратів, а також виробництво 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (див. табл. 2.6) [Там само, 

C.313].  

 

Таблиця 2.6 

Кількість інноваційно активних промислових підприємств за видами 

економічної діяльності у 2014 році 

 Усього, од Відсотків до 

загальної 

кількості 

підприємств 

Промисловість  1609  16,1  

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  32  7,7  

у тому числі  

Добування кам’яного та бурого вугілля  3  6,5  

Переробна промисловість  1449  17,3  

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів  

334  16,8  

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  
82  13,2  

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність  

134  12,1  

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  

8  25,0  

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  

76  24,4  

Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів  

29  38,2  
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Виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції  
158  13,0  

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім виробництва 

машин і устатковання  

138  17,3  

Виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції  
71  34,0  

Виробництво електричного устатковання  64  23,2  

Виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань  
155  25,2  

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів  

69  29,6  

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і устатковання  
131  14,4  

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  
75  14,1  

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами  

53  7,9  

 

Найбільша частка інноваційних витрат у промисловості припадає на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, в той же час 

найменша кількість коштів витрачається на купівлю зовнішніх знань, що 

включає придбання нових технологій, які використовуються для реалізації 

технологічних інновацій, ураховуючи придбання виключних майнових прав 

власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензій, ліцензійних 

договорів на використання зазначених об’єктів; комерційних таємниць 

(формули, розрахунки, плани, креслення, незапатентовані винаходи та інше; 

інструкції, описи, вимоги, дані, методи і методики); проектів; технологій у 

розукомплектованому вигляді; товарних знаків (товарні знаки, придбані у 

зв’язку з проведенням підприємством інновацій); інших інжинірингових, 

консалтингових послуг. 

Розвиток та запровадження інновацій фактично забезпечують наукові 

дослідження та технічні розробки (НДТР). Тож з метою підвищення рівня 

економічного зростання держава має стимулювати розвиток НДТР. 



 

 

43 

У 2015р. інноваційною діяльністю в промисловості займалися 824 

підприємства, або 17,3% обстежених промислових [65]. 

Витрати на НДТР є основним показником, який відображає рівень 

докладених країною інноваційних зусиль. Крім того, щоб мати можливість 

порівнювати такі зусилля між країнами, для оцінки рівня інноваційності 

використовують показник питомої ваги витрат на НДТР у ВВП країни. 

Статистичні показники виконання наукових та науково-технічних робіт в 

2015 році мають тенденцію до зростання, що правда в невеликій кількості (див. 

табл. 2.7) [77, C.241]. Однак їх питома вага у ВВП країни продовжує 

зменшуватися з кожним роком.  

 

 Якщо поглянути на зміну питомої ваги НДТР у ВВП України в 2000—

2014 роках, очевидною стає тенденція до зменшення важливості витрат на 

НДТР. Якщо у 2000 році частка НДТР у ВВП становила 1,2%, то у 2014 році 

вона стала майже вдвічі меншою — 0,66% [51]. Ці показники в порівнянні з 

Таблиця 2.7 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт 

  Всього, у 

фактичних 

цінах 

У тому числі Питома вага 

обсягу 

виконаних 

наукових і 

науково-

технічних 

робіт у ВВП 

фундамента

льні 

дослідженн

я 

приклад

ні 

дослідже

ння 

розробки науково-

технічні 

послуги 

  млн.грн. % 

1996 1111,7 140,6 321,6 606,9 42,6 1,36 

2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 1,16 

2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,09 

2010 9867,1 2188,4 1617,1 5037,0 1024,6 0,90 

2011 10349,9 2205,8 1866,7 4985,9 1291,5 0,79 

2012 11252,7 2621,9 2057,7 5369,9 1203,2 0,80 

2013 11781,1 2695,5 2087,8 5772,8 1225,1 0,80 

2014
*
 10950,7 2475,2 1910,2 5341,5 1223,8 0,69 

2015
*
 12611,0 2465,6 2271,3 6523,0 1351,1 0,64 

*
 
–

 
дані наведені без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
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країнами ОЕСР є надзвичайно малими, як видно з рис. 2.2, а спадна тенденція 

може в майбутньому негативно відобразитися на економічному зростанні 

країни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 Питомага вага витрат на виконання наукових досліджень та 

технічних розробок у ВВП 

Для порівняння, середні валові видатки на НДТР у країнах ОЕСР у 2013 

році становили 2,36% ВВП, а в країнах ЄС — 1,91% ВВП. Крім того, в ОЕСР та 

ЄС надзвичайно мало країн, які інвестують в НДТР менше 1% ВВП (у 2013 

році — 6 та 3 країни відповідно) [51]. Загалом, у середньому країни ЄС та 

ОЕСР за останні роки показують тенденцію до збільшення питомої ваги НДТР 

у ВВП, тоді як Україна опустилася нижче показника Росії і відстає дедалі 

більше. 

Про низький рівень підтримки інноваційного розвитку з боку держави 

свідчать дані державної статистики щодо обсягів фінансування інноваційної 

діяльності в промисловості, згідно яких у 2014 році 85,0 % фінансування 

здійснювалось за рахунок власних коштів підприємств [77, C.314]. 

 

Таблиця 2.8 

Джерела фінансування інноваційної діяльності 
  Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних державного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 

інші джерела 

  млн.грн. 
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2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014
*
 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015
*
 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 

* дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Якщо розглянути витрати на НДТР за джерелами фінансування у 

секторальному розрізі, видно, що за рахунок бюджетних коштів переважно 

фінансуються роботи в державному секторі (див. рис 2.1). Видатки на НДТР у 

секторі вищої освіти також переважно отримують фінансування з бюджетних 

коштів. Проте, оскільки в порівнянні з іншими секторами витрати на НДТР у 

секторі вищої освіти невеликі, то в абсолютному вираженні з бюджетних 

коштів сектор вищої освіти та підприємницький сектор отримують 

фінансування майже однаково. Загалом же підприємницький сектор отримує 

найбільше коштів на розвиток НДТР — передусім від українських та іноземних 

замовників, а також із власних коштів організацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Фінансування за секторами та джерелами: відсоткове 

співвідношення 
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У 2013 році видатки з бюджету на НДТР у державному секторі зросли в 

порівнянні з 2010 роком. Також відчутно зросло фінансування НДТР у 

підприємницькому секторі — передусім за рахунок збільшення видатків із 

власних коштів організацій. Водночас рівень фінансування НДТР від 

українських та іноземних замовників майже не змінився. Тож тенденція до 

фінансування НДТР у державному секторі за рахунок бюджетних коштів, а в 

підприємницькому секторі за рахунок коштів приватних замовників за ці роки 

тільки посилилася.[51] 

 Загальний обсяг інноваційних витрат в промисловості з 2013 року стрімко 

зменшується. При цьому з табл. 2.9 видно, що найбільше коштів витрачається 

на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, а найменше – 

для придбання інших зовнішнії знань [Там само]. 

Таблиця 2.9 

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості 
 2010 2012 2013 2014 

 млн. 

грн. 

% до 

загаль

-ного 

обсягу 

млн. 

грн. 

% до 

загаль-

ного 

обсягу 

млн. 

грн. 

% до 

загаль

-ного 

обсягу 

млн. 

грн. 

% до 

загаль

-ного 

обсягу 

Усього  8045,5 100,0 11480,6 100,0 9562,6 100,0 7695,9 100,0 

у тому числі за напрямами  

внутрішні 

науково-

дослідні 

роботи  

818,5 10,2 965,2 8,4 1312,1 13,7 1221,5 15,9 

зовнішні 

науково-

дослідні 

роботи  

177,9 2,2 231,1 2,0 326,4 3,4 533,1 6,9 н 

придбання 

машин, 

обладнання та 

програмного 

забезпечення  

5051,7 62,8 8051,8 70,1 5546,3 58,0 5115,3 66,5 

придбання 

інших 

зовнішніх 

знань  

141,6 1,8 47,0 0,4 87,0 0,9 47,2 0,6 



 

 

47 

інші  1855,8 23,0 2185,5 19,1 2290,9 24,0 778,8 10,1 

 

  

Тепер розглянемо позиції України в міжнародних рейтингах, пов’язаних з 

оцінкою інтелектуальних ресурсів інновацій. 

Глобальний інноваційний індекс 2015 географічно охопив 141 країну, на 

які припадає 95,1% світового населення та 98,6% світового ВВП. Україна в 

рейтингу посіла 64 місце (-1 сходинка порівняно з 2013 роком). Якщо 

аналізувати позицію нашої країни за окремими критеріями даного індексу, то 

ситуація виглядає наступним чином [106]:  

Інститути –  98 місце. 

Людський капітал і дослідження – 36. 

Інфраструктура – 112. 

Ринковий досвід – 89. 

Бізнесовий досвід – 78. 

Отриманні знання та технології (науково-практичні результати) – 34. 

Результати творчої діяльності – 75. 

Звідси можна зробити висновок, що саме за показниками розвитку 

інтелектуального капіталу (що включає людський капітал, дослідження, знання 

та технології) Україна має перспективи інноваційного розвитку і, не дивлячись 

на всі недоліки інноваційної політики, саме ці області національної 

інноваційної системи поки що є найсильнішими.  

Поточний стан національної інноваційної системи можна оціни за 

допомогою Інноваційного Табло Євросоюзу, розробленого експертами Комісії 

ЄС. Воно дає можливість порівняти результати інноваційного розвитку країн 

ЄС з ситуацією в Україні. Останні розрахунки за показниками Табло було 

проведено у 2014 р., їх результати частково наведено в роботі «Інноваційна 

Україна — 2020» під редакцією Гейця В.М. [22, С.17]. В 2016 році завідувач 

відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій 

Інституту економіки та прогнозування НАН України Єгоров І.Ю. опублікував 
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оновлене Інноваційне Табло з днами ЄС та України, яке виглядає наступним 

чином [33]: 

 

Таблиця 2.10 

Перелік індикаторів Інноваційного табло Євросоюзу (версія 2014—2015 

рр.) зі значеннями по ЄС та Україні 
[ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Visnyk_NANU/downloads/PDF_Visn_5-

2016/Visn_5-2016+Egorov.pdf] 

 Індикатори EU27 UA 

Людські ресурси 

 

 Нові випускники докторантури і аспірантури (МСКО 6) 

на 1000 населення у віці 25— 34 роки 

 

1,8 1 

 Відсоток населення віком 30—34 роки, які мають 

закінчену вищу освіту 

 

36,9 50,3 

 Відсоток молодих людей віком 20—24 роки, які мають 

принаймні повну середню освіту 

 

81 61,7 

Дослідницькі системи 

 Міжнародні наукові видання, підготовлені спільно 

представниками науки та бізнес- сектору, на мільйон 

населення (база даних Science-Metrix (Scopus)) 

 

363 74 

 Наукові публікації країни серед кращих 10 % найбільш 

цитованих світових публікацій, у % від загального обсягу 

наукових публікацій країни у базі даних Science-Metrix 

(Scopus) 

 

11 — 

 Частка докторантів та аспірантів не з країн ЄС, у % від 

усіх докторантів та аспірантів 

 

25,5 — 

Фінанси та підтримка 

 Витрати на дослідження і розробки в державному секторі, 

у % від ВВП 

0,72 0,28 

 Венчурний капітал у загальному обсязі інвестицій, у % 

від ВВП 

0,062 0,002 

Інвестиції фірм 

 Витрати на дослідження і розробки в бізнес-секторі, у % 

від ВВП 

1,29 0,41 

 Витрати на інновації, не пов’язані з дослідженнями та 0,69 0,7 
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розробками, у % від обороту 

Зв’язки і підприємництво 

 Малі та середні підприємства (МСП), які самі 

розробляють і впроваджують інновації, у % від МСП 

28,7 18,7 

 Інноваційні МСП, які співпрацюють з іншими, у % від 

МСП 

10,3 1,5 

 Державно-приватні спільні публікації на мільйон  

населення 

50,3 — 

Інтелектуальні активи 

 РСТ патенти на мільярд ВВП (за ПКС €) 3,78 1,7 

 РСТ патенти в соціально-культурній сфері на мільярд 

ВВП (за ПКС €) (технології, пов’язані з навколишнім 

середовищем; охороною  здоров’я) 

0,98 — 

 Торгівельні марки ЄС (СTD) на мільярд ВВП (за ПКС €) 5,83  1,16 

 Проекти та дизайни на мільярд ВВП (за ПКС €) 1,13  2 

Інноватори 

 МСП, які запровадили інноваційні продукти чи процеси, 

у % від МСП 

30,6 7,4 

 МСП, які запровадили маркетингові або організаційні 

інновації, у % від МСП 

36,2 10,5 

 Зайнятість в інноваційних фірмах, які швидко 

розвиваються 

17,9 — 

Економічний ефект 

 Зайняті в наукомістких сферах (виробництва та послуг), у 

% від загального числа зайнятих в економіці 

13,8 12,9 

 Частка середньо- і високотехнологічної продукції у 

загальному обсязі 

53 35,8 

 Експорт наукомістких послуг, у % від загального обсягу 

експорту 

49,5 38,9 

 Продажі нових для ринку і нових для фірм товарів 

(частка інноваційної продукції), у % від обороту 

12,4 3,3 

 Ліцензійні та патентні доходи з-за кордону, у % до ВВП 0,65 0,14 

 

Тепер проведемо порівняльний аналіз інноваційної складової української 

економіки із загальносвітовими процесами і тенденціями на основі Індексу 

економіки знань (остання редакція 2012 року). Україна займає 56 місце серед 

146 країн з показником 5,73 за 10-бальною шкалою (див. табл. 1.13). [102] 

Таблиця 2.12 

Позиція України в рейтингах Міжнародних індексів 
Країна Індекс 

економіки 

Індекс 

економічного та 

Індекс 

інновацій 

Індекс 

освіти 

Індекс 

інформаційних і 



 

 

50 

знань інституційного 

режиму 

комунікаційних 

технологій 

Україна 56    (5,73) 93    (3,95) 59  (5,76) 21   (8,26) 77    (4,96) 

 

Україна, зі значенням Індексу економіки знань в 5,73 та номером 56 в 

загальному рейтингу, займає перше місце серед країн з доходом нижче 

середнього. Основною перевагою для України є Індекс освіти, відповідно до 

якого вона займає 21 місце. Порівняно з попередніми даними, отриманими 

Світовим Банком в 2000 р., Україна незначною мірою поліпшила свої 

показники.  

Оцінку інтелектуального потенціалу інноваційного розвитку можна 

знайти в Індексі глобальної конкурентоспроможності, котрий щорічно 

досліджується Міжнародним економічним форумом з 2004 року.  Відповідно до 

«Доповіді про глобальну конкурентоспроможність 2015-2016», Україна зайняла 

79 місце серед 144 країн за абсолютним показником конкурентоспроможності, 

що на 6 позицій нижче, порівняно з 2012-2013 роками. Ключові індекси 

інноваційного розвитку національної економіки, що враховуються в даному 

рейтингу, також показують низький рівень ефективності інноваційної складової 

при наявності інноваційного потенціалу (див. табл. 1.14). [104]. 

Таблиця 2.13 

Ключові індекси інноваційного розвитку національної економіки 

Показник Місце в рейтингу / 

значення 

2014- 2015 рр. 

Місце в рейтингу / 

значення 

2015- 2016 рр. 

Здатність до інновацій 82 / (3,6) 52 / (4,2) 

Якість науково-дослідних 

інститутів 

67 / (3,8) 43 / (4,2) 

Витрати компаній на НДДКР 66 / (3,1) 54 / (3,4) 

Взаємодія між бізнесом та 

наукою 

74 / (3,5) 74 / (3,5) 

Державні закупівлі 

високотехнологічної продукції 

123 / (2,9) 98 / (3,0) 
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Наявність вчених та інженерів 48 / (4,3) 29 / (4,7) 

Рівень патентної активності 52 / (3,2) 50 / (3,6) 

Якість освітньої системи  72 (3,7) 54 / (4,0) 

Валовий показних поширеності 

вищої освіти серед населення 

13 / (79,7) 14 / (79,0) 

 

За даними Індексу людського розвитку в 2014 році, Україна займає 81 позицію 

серед 188 країн світ, що дозволяє віднести її до групи країн з високим ІЛР( див. 

таб. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Індекс людського розвитку 

  1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

81 Україна 0.705 0.668 0.732 0.738 0.743 0.746 0.747 

 

Оскільки даний індекс щорічно розраховується з метою порівняння  та оцінки 

якості життя населення країни, грамотності, освіченості і довголіття, його 

значення для України підтверджує те, що Україна має досить потужний 

інтелектуальний (а особливо, людський) капітал для інноваційного розвитку. 

 

 

2.3. Місце інтелектуального капіталу в розбудові моделі «потрійної 

спіралі» інновацій  в Україні 

 

Сучасні тенденції суспільного прогресу в найбільш розвинених країнах 

світу пов'язані з поступовим переходом від процесів довільного, іноді 

спонтанного розвитку науково-технічних досліджень і технологій до концепції 

стратегічного планування та управління ними. Інноваційний розвиток 

економіки залежить від того, наскільки ефективно її учасники взаємодіють між 

собою в рамках єдиної системи з моменту створення інновацій і нових знань до 

їх використання. Взаємодія учасників може виливатися в спільні дослідження, 
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обмін інформацією та працівниками, спільне патентування, колективну 

закупівлю обладнання та інші види діяльності, включаючи створення спільних 

міжгалузевих лабораторій. Різноманіття видів і методів такої взаємодії в 

інноваційному процесі швидше за все і буде визначати характер національної 

інноваційної системи. 

НІС - це результат процесу інтеграції різних по цілям і завданням 

структур, які зайняті в сфері створення і промислового використання наукових 

знань і технологій в межах своїх національних кордонів (науково-дослідні 

організації, університети, компанії). Ці структури підтримують інститути 

правової, фінансової і соціальної взаємодії, що мають усталені національні 

корені, традиції, політичні та культурні особливості. 

Досвід закордонних країн доводить той факт, що одним з ефективних 

способів розбудови потужної національної інноваційної системи є 

налагодження тісної взаємодії університетської й академічної науки, економіки 

та промисловості,  бізнесу та влади (державою). Прикладом такої успішної 

співпраці є, поширена в багатьох економічно розвинених країнах світу, модель 

«потрійної спіралі», запропонованої Г. Іцковіцем [41]. Налагоджена співпраця 

за схемою «університети – промисловість – уряд» вже має помітні економічні, 

соціальні та науково-технічні ефекти у Північній та Південній Америці, 

Західній Європі, Великій Британії, Австралії, Росії, а також в Азії. 

На необхідності та можливості розбудови моделі «потрійної спіралі»  в 

України неодноразово наголошував М.З.Згуровський, акцентуючи основну 

увагу на ролі університетів в цьому процесів. На думку прихильників даної 

концепції всі успішні інноваційні системи світу об'єднані загальним 

принципом. У них університет є не тільки учасником інноваційного процесу, а 

й виступає його ядром. Він стає головним центром докладання державних 

зусиль і ресурсів для розвитку інновацій. Однак, за часи незалежності 

вітчизняна наука виявилася не затребуваною в економіці країни, а відтак 

втратила орієнтири і довгострокові цілі. Довгий період часу вона знаходилася в 

стані «консервування» і лишалася непристосованою до змін. 
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Вітчизняна освіта також гостро потребує значних перетворень та 

оновлень. Основні напрями дослідження, а також методики викладання та 

навчальні програми сформувалися ще в структурі науково-технологічного 

комплексу Радянського Союзу і зараз, частково, а подекуди повністю, втратили 

свою актуальність. Зниження рівня промислового виробництва, порівняно з 

радянськими часами, призвело до кардинальних змін в структурі затребуваних 

професій на ринку праці.  Високий попит на ринку праці залишився переважно 

на представників сфери послуг, що негативно позначилося на розвитку цііі 

спеціальностей, практично не потрібні науково орієнтовані знання для 

створення нового, а вимагається лише обізнаність з предметною галуззю, певні 

навички та практичний досвід. За таких умов здобуття складної, інтелектуально 

наповненої освіти, передусім фундаментально-природничої, почало втрачати 

сенс [39].  

Перехід України до інноваційної моделі «потрійної спіралі» вимагає 

створення університетів дослідницького або підприємницького типу. Такий 

університет зберігає академічну складову, але при цьому працює одночасно по 

трьох взаємозалежних напрямках: 

 навчання,  

 наукові дослідження,  

 інноваційне впровадження високих технологій і виведення їх на 

ринки або технологічний трансфер [35]. 

Прикладом такої дослідницько-підприємницької структури є створений в 

грудні 2006 році науковий парк «Київська політехніка», котрий «на основі 

спільних інтересів учасників об’єднав понад 60 іноземних та українських 

високотехнологічних компаній, близько сотні наукових груп і 2 лабораторій, 

що створюють для компаній потік конкурентоспроможних ноу-хау, понад 20 

інженерних факультетів, що готують для них високоякісний персонал, кілька 

венчурних та інвестиційних фондів, які виступають інвесторами окремих 

стартап-проектів. Велика кількість студентів працюють в компаніях парку і 
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створюють в його структурі власні маленькі компанії для виведення на ринок 

своїх винаходів і проектів» [Там само]. 

Поки що, в рамках цього наукового парку активно співпрацюють дві 

складові «потрійної спіралі» інновацій: університет та виробничий сектор. 

Однак запорукою успішного інноваційного розвитку є взаємодії всіх його 

учасників, тому важливим є включення державних інститутів до цього процесу, 

з метою контролю імпорту високотехнологічної продукції, пільгового 

оподаткування інноваційної підприємницької діяльності, фінансової підтримки 

науково-дослідних робіт та інноваційних проектів і т.п.  

Загалом, для до функції державного регулювання інновацій відносяться: 

1) акумулювання грошових коштів на наукові дослідження та інновації; 2) 

координація інноваційної діяльності (синхронізація нововведень з 

технологічних ланцюжків і стадій науково-інноваційного циклу); 3) 

стимулювання інновацій (заохочення конкуренції, фінансові субсидії, пільги 

учасникам інноваційних процесів, страхування інноваційних ризиків); 4) 

створення правової бази для інноваційних процесів; 5) кадрове забезпечення 

інновацій; 6) формування науково-інноваційної інфраструктури, в тому числі 

ринку інновацій; 7) інституційне забезпечення інноваційних процесів (державні 

організації з науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, великі 

корпорації, малий бізнес); 8) регулювання соціальної та екологічної 

спрямованості інновацій; 9) підвищення суспільного статусу інноваційної 

діяльності; 10) регіональне регулювання інноваційних процесів; 11) 

регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів [46, С. 15-17]. 

В Україні вихідні правові передумови державної інноваційної політики 

закладені в Конституції України. Стаття 54 гарантує громадянам свободу 

наукової і технічної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної 

власності, їхніх авторських прав [1]. У цій же статті визначено, що держава 

сприяє розвитку науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим 

співтовариством. Стаття 116 зобов'язує Кабінет Міністрів України 
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забезпечувати проведення політики в сфері освіти, науки і культури та інших 

напрямів економічної діяльності [Там само]. 

Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в 

Україні засновано на Законі України "Про основи державної політики в сфері 

науки і науково-технічну діяльність", який був введений в дію в 1991 році. 

Згодом було здійснено уточнення окремих статей і положень цього Закону і 

прийнятий новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" 

[3]. Крім того, в 1999 році Верховною Радою України була прийнята 

"Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України" [10]. Вона 

містить головні цілі, пріоритетні напрями та принципи державної науково-

технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири 

структурного формування науково-технологічного потенціалу та його 

ресурсного забезпечення. 

Основоположними правовими документами, які регулюють інноваційну 

діяльність, є: 

- Закон України "Про інноваційну діяльність" (з наступними змінами та 

доповненнями), який створює сприятливе законодавче поле для реалізації 

зростання виробництва і конкурентоспроможності товарів вітчизняного 

виробника [5]. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи 

державного регулювання інноваційних про процесів.  

- Закон України "Про інвестиційну діяльність" визначає правові та 

економічні основи фінансування інвестиційної діяльності. В цьому законі 

інновації вперше трактуються як специфічна форма інвестицій [4]. 

- Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні" [7]. Метою цього закону є створення правової бази для концентрації 

ресурсів держави на провідних напрямах науково-технологічного оновлення 

виробництва та сфери послуг у країні, забезпечення внутрішнього ринку 

конкурентною наукомісткої продукцією. 

- Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної 

діяльності технологічних парків" (зі змінами та доповненнями, внесеними в 
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2002-2004 рр.) визначає правові та економічні засади запровадження та 

функціонування спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності 

технологічних парків в Україні [8]. 

- Закон України "Про загальнодержавну програму розвитку високих 

наукоємних технологій" [3]. Основними завданнями Програми є реалізація 

проектів з розроблення наукоємних технологій та впровадження таких 

технологій на підприємствах базових галузей промисловості за пріоритетними 

напрямами інноваційної діяльності, визначених Законом України "Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні[7]. 

- Закон України "Про стандартизацію встановлює правові та організаційні 

основи стандартизації продукції, процесів та послуг, в тому числі і 

інноваційних [9]. 

Стимулювання конкуренції, обмеження монополії є важливими 

загальноекономічними умовами поширення інновацій. Нормативною базою 

сприяння конкуренції є антимонопольне законодавство, спрямоване на 

розвиток підприємництва, створення передумов для демонополізації економіки, 

запобігання недобросовісній конкуренції.  

Крім наведених, можна назвати ще чимало законодавчих актів, які 

формують правову основу сприяння інноваційній діяльності в державі. Тільки 

нещодавно було прийнято Закон України "Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій" в новому читанні. Він спрямований на 

забезпечення ефективного використання науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу України, однак його норми носять поки що  

швидше декларативний характер та мають ряд недоліків: 

- відсутність механізмів прямої державної підтримки в сфері трансферу 

технологій; 

- неточність визначення методів передачі технологій; 

- неясність схеми взаємодії "уповноваженого органу по трансферту 

технологій" з виробниками і його ролі у вирішенні питань технологічного 

обміну в регіонах. 
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Без уваги держави залишається статус винахідника і раціоналізатора на 

виробництві, питання матеріального заохочення персоналу до розробки та 

впровадження інновацій.  

В Україні досі не вирішено ряд питань, пов'язаних з товарно-грошовими 

відносинами між авторами об'єктів промислової власності і роботодавцем. 

Немає чіткого законодавчого визначення щодо порядку виплати ліцензійних 

платежів, їх оподаткування. Активність технологічного трансферту залежить і 

від ступеня налагодженості процедури патентування, яка створює умови 

конкурентної боротьби між іноземними та вітчизняними інноваторами. 

Незахищеність українських технологій міжнародними правовими актами 

перешкоджає міжнародному трансферту технологій. 

Стримуючу роль в переході до інноваційної моделі розвитку відіграє 

низький ступінь його прямої участі бізнес-сектору в наукових дослідженнях і 

розробках. Існує ряд факторів, що визначають дану ситуацію: (1) структурний 

ухил економіки в бік низькотехнологічних галузей добувної промисловості 

(тобто металургійна та вугільна промисловість), (2) майже повна відсутність 

високотехнологічних галузей промисловості; (3) орієнтування на експорт 

первинної сировини за демпінговими цінами; (4) обмежене число малих 

інноваційних компаній і високотехнологічних стартапів. 

Товаром на ринку інтелектуальних продуктів виступають результати 

досліджень і розробок, комплекти конструкторської та технологічної 

документації, оригінальні технічні рішення і програмне забезпечення. Головна 

споживча якість інтелектуального товару - його здатність приносити 

додатковий прибуток завдяки новим знанням про найбільш ефективні способи 

задоволення запитів споживачів. 

Найбільший інтерес на ринку викликають результати інтелектуальної 

діяльності у вигляді технологій, що включають винаходи, промислові зразки, 

товарні знаки, програми для ПК, ноу-хау, тобто різні об'єкти правової охорони, 

що істотно підвищують комерційну цінність товару. При продажу технологій 

особливого значення набуває їх передача в сукупності з консультаційними та 
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інжиніринговими послугами, обладнанням, системою збуту і сервісного 

обслуговування продукції. 

Попит на інтелектуальні продукти визначається реальністю їх 

комерційного використання для отримання додаткового прибутку за 

допомогою використання охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності 

при випуску і реалізації продукції, а також продажу прав на використання 

об'єктів інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору. 

Однак успіх  бізнесу в умовах сучасної економіки на пряму залежить від 

нових умінь і нових видів організації та управлінь. Під впливом зростаючої ролі 

знань в економіці змінюються і умови конкуренції на ринку. Багато компаній, 

які володіють необхідними знаннями, здатні координувати використання своїх 

традиційних ресурсів або комбінувати їх новими і особливими шляхами, 

забезпечуючи більшу вигоду для споживачів, ніж конкуренти.  

З одного боку, бізнес зацікавлений в придбані інноваційних та 

комерційно вигідних продуктів, а, з іншого боку, постійно зростає потреба у 

висококваліфікованому персоналі, котрий є носієм інноваційних ідей та 

методик. Тому в компаніях з інноваційною стратегією розвитку велике 

значення при відборі персоналу відіграє освіта, посадова кваліфікація, здібності 

та навички, знання виробничих процесів. З зв’язку зі специфікою інноваційної 

діяльності, персонал потребує регулярного навчання, з метою удосконалення та 

оновлення своїх знань та навичок у відповідності до сучасних потреб ринку, а 

це потребує додаткових фінансових затрат з боку підприємства.  

Таким чином, Україна, враховуючі її навність висококваліфікованих 

кадрів, розгалуженої мережі освітніх закладів та наукових установ, має досить 

реальні перспективи успішного переходу до інноваційної моделі розвитку, 

заснованої на тісній співпраці університетів, держави та бізнесу. Основним 

завдання для держави є вдосконалення законодавчої бази в сфері інноваційної 

політики і створення сприятливих умов для залучення бізнес-структур до 

взаємодії  з дослідницькими університетами в області створення і 

впровадження нових вітчизняних розробок і технологій. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

В умовах сучасної ринковій економіки нові знання та інтелектуальні 

продукти відіграють роль основного капітального активу в інноваційному 

бізнесі. На даний момент особливої актуальності набуває питання ефективного 

управління розвитком інтелектуального капіталу з метою формування дієвих 

організаційно-економічних механізмів накопичення і множення 

інтелектуального капіталу вітчизняними наукомісткими підприємствами. 

Аналіз основних методів оцінки інтелектуальних активів 

продемонстрував, що сьогодні немає єдиної методики, що дозволяє надійно 

оцінити сукупність інтелектуальних активів національної інноваційної системи. 

Нематеріальна природа цих активів та неможливість їх формалізації 

викликають складнощі в сфері обліку та вимірювання інтелектуальних ресурсів 

країни.  

У сучасній світовій практиці існує дуже багато різних показників, які 

оцінюють рівень інноваційного потенціалу країни: Глобальний інноваційний 

індекс, Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс економіки знань, 

Глобальний індекс креативності, Інноваційне Табло ЄС, Індекс людського 

розвитку тощо. В основні розрахунку цих індексів лежить порівняльна 

характеристика інтелектуальних ресурсів, які впливають на  інноваційний 

розвиток країни.  Позиції України в міжнародних рейтингах цих індексів є 

досить не однозначними. При наявності досить потужного інтелектуального 

потенціалу, країна має низький рівень ефективності національної інноваційної 

системи, що в основному викликане низьким рівнем фінансування та 

відсутністю розвиненої інноваційної інфраструктури, а також державної 

підтримки інноваційної діяльності.  

Аналіз інноваційного потенціалу на макрорівні (через міжнародні 

індекси) було доповнено даними державної статистики в сфері наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності. Основними стримуючими 

факторами інноваційно розвитку в контексті інтелектуальних ресурсів є 
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недостатній рівень державних та іноземних інвестицій в науково-дослідницьку 

діяльність, низька інноваційна активність підприємств та малий попит на 

інноваційну продукцію з боку держави та різних галузей промисловості.  

На основі отриманих даних, можна зробити висновок, що 

інтелектуальний капітал інновацій у вигляді освічених кадрів, розгалуженої 

системи освітньо-наукових закладів, забезпеченості науковими та інженерними 

кадрами, відкриває перед Україною можливості переходу до інноваційної 

моделі розвитку, де передовим ресурсом буде саме інтелектуальний капітал. 

Одна з таких моделей була запропонована Г. Іцковічем і отримала назву 

«потрійної спіралі». В рамках цієї моделі, інноваційни розвиток країни є 

результатом тісної взаємовигідної співпраці науки, держави та бізнесу. При 

чому головна роль в цій моделі відводиться дослідницьким університетам, які 

поєднують не тільки традиційні форми навчання студентів, але й створюють всі 

умови для розвитку інноваційного мислення молоді та реалізації інноваційних 

проектів. Дана модель інноваційного розвитку може бути успішно адаптована 

до українських реалій, свідченням чого є діяльність наукового парку «Київська 

політехніка». Однак необхідною умовою є активізація  

держави в цьому напрямку та вироблення ефективної політики, 

спрямованої на підтримку та розвиток інноваційної діяльності в Україні. 
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНТЕЛЕКТАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 SWOT-аналізу інтелектуального капіталу інновацій в Україні   

 

Як відомо, процедура SWOT-аналізу є визнаною науковцями базою для 

реалізації процедури стратегічного планування. Він є надійним засобом, що 

дозволяє виявити і структурувати сильні та слабкі сторони національної 

інноваційної системи, а також оцінити можливості та загрози її розвитку. 

Недивлячись на те, що даний вид аналізу показує тільки загальні фактори, він 

дає змогу розробити стратегічне планування як на короткочасний, так і 

довготривалий період. З метою подолання суб’єктивності отриманих 

результатів, в ході проведення SWOT-аналізу було застосовано метод Делфі з 

залученням групи експертів в області формування інтелектуального капіталу 

інновацій в Україні. 

При дослідженні основних тенденцій розвитку інтелектуального капіталу  

інноваційної системи України процедура SWOT-аналізу мала таку структуру, 

як показано на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Процедура SWOT-аналізу 
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Формування складу експертів для проведення процедури SWOT-аналізу 

відіграє важливу роль для забезпечення достовірності і якості експертної 

інформації. Одними з головних вимог до експертів були: безпосередня особиста 

участь у формуванні інтелектуального капіталу в Україні та реалізації 

інноваційних процесів, наявність контактів, комунікацій і уявлень про процеси 

і проблеми інноваційного розвитку в Україні та світі. Склад експертів 

формувався за трьома групами в кількості 5-8 чоловік (див. рис. 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Кількісний розподіл експертів за сферою діяльності 

 

Групу «Влада» представляли: спеціаліст відділу взаємодії з соціальними 

партнерами та виробництвом МОН України, спеціаліст департаменту 

інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України, керівник 

відділу освіти виконавчого комітету місцевого рівня, спеціаліст департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, 

член Комітету з питань промислової політики та підприємництва ВРУ. 

Групу «Наука» представляли: співробітник Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку, заступник директора ННК 

«Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», співробітник 

Освіта та  
наука 

8 

Бізнес 
6 

Влада 
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Науково-дослідного інститут приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,  спеціаліст Інституту технічної 

теплофізики НАН України,  викладач кафедри соціології НТУУ «КПІ», 

завідувач лабораторії економетрики та прогнозування ННК «Світовий центр 

даних з геоінформатики та сталого розвитку», директор Науково-дослідного 

центру прикладної соціології «Соціоплюс», фахівець відділу організації 

фундаментальних досліджень у галузі природничих і технічних наук ДФФД 

Україна. 

Групу «Бізнес» представляли: менеджер компанії «СВАРОГ ВЕСТ 

ГРУП», провідний фахівець компанії «ДТЕК»,  менеджер компанії «Dron.UA», 

провідний фахівець компанії «Burisma», заступник директора ПП 

«Білоцерківська агропромислова група», заступник керівника підрозділу 

компанії «Luxoft». 

На першому етапі дослідження, на основі аналізу статистичних даних, 

літературних джерел, було сформульовано ряд факторів, що характеризують 

поточну ситуацію та перспективи розвитку в сфері інтелектуальних ресурсів 

національної інноваційної системи за стандартною схемою SWOT-аналізу. 

Нами було виокремлено перелік факторів, що визначають сильні та слабкі 

сторонами інтелектуального капіталу інновацій, а також  загрози та 

можливості, які здатні чинити вплив на інтелектуальні ресурси національної 

інноваційної системи.  Даний перелік факторів ліг в основу опитувальника, 

котрий на наступному етапі дослідження було розіслано групі експертів з 

метою уточнення та доповнення списку факторів (Додаток А).  

В результаті, двоє експертів з групи «Освіта та наука» зазначили, що до 

переліку «Сильних сторін» інтелектуальних ресурсів інновацій можна додати 

високу якість математичної та природничої підготовки, а експерт з групи 

«Влада» додав фактор «Доступ до Інтернету в навчальних закладах». Декілька 

експертів з групи «Влада» та «Наука» вкалазали на те, що до «Слабких сторін» 

інтелектуального капіталу інноваційної системи можна віднести певну 

невідповідність між потребою суспільства в інноваційному розвитку (його 
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готовністю до змін) та консервативністю та статичністю державної системи, 

котра є швидше гальмом цього розвитку, а ніж його каталізатором. Відповідний 

фактор було названо «Конфлікт консервативної державної системи та 

інноваційного суспільства, що розвивається» та внесено до переліку «Слабких 

сторін». Цей перелік було також доповнено фактором «Незадовільний рівень 

захисту інвесторів», представники кожної з експертних груп вказали на цю 

проблему. Троє фахівців групи «Наука» зазначили низьку якість 

фундаментальних наукових робіт, що виконуються в Україні, а саме: фахівець 

відділу організації фундаментальних досліджень у галузі природничих і 

технічних наук ДФФД Україна вказав, що слабкою стороною є «Відставання в 

рівні досліджень в порівнянні зі світовою практикою в деяких наукових 

областях», спеціалісти ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та 

сталого розвитку» відмітили певну інерційність науковців та наукових 

організацій у виборі основних напрямків досліджень, їх форм і методів 

(переважання традиційних напрямів, форм і методів досліджень). Більшість 

експертів групи «Бізнес» вказали на проблеми в сфері «обороту» (реалізації) 

інтелектуальної власності, яку було внесено до переліку «Слабких сторін» під 

назвою «Бар'єри в сфері «обороту» інтелектуальної власності». 

До «Можливостей» інтелектуальної складової інноваційного розвитку 

експерти запропонували додати «Ухвалення закону про комерційну таємницю, 

схвалення концепції передачі інтелектуальної власності» (експерт групи 

«Влада») та «Активізація інноваційної діяльності для залучення в 

господарський оборот результатів інтелектуальної та науково-технічної 

діяльності» (експерт групи «Бізнес»).  

Перелік «Загроз» було також доповнено двома факторами: «Ризики 

успішної модернізації виробництва (питання «зайвих людей»)» (експерт групи 

«Влада» та експерт групи «Бізнес»), «Вплив глобальних процесів на розвиток 

науково-інноваційної сфери (наприклад, світова фінансово-економічна криза)» 

(кілька експертів групи «Наука» та експерт групи «Бізнес»). 
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Таким чином, на основі відповідей експертів, отриманих за допомогою 

методу Делфі, було складено зведений список факторів шляхом виключення 

повторюваних за змістом, уточнення, конкретизації формулювань чинників та 

сформовано матрицю SWOT-аналізу, яку показано в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Матриця SWOT-аналізу  

(побудована на основі відповідей експертів) 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Унікальна науково-виробнича база 

(спадщина від СРСР); 

Висококваліфіковані наукові та 

інженерні кадри; 

Високий рівень освіти населення; 

Передові технологічні розробки, 

фундаментальні наукові роботи; 

Розвинена інфраструктура освітніх та 

наукових закладів; 

Якість освітньої системи; 

Якість математичної та 

фундаментальної природничої 

підготовки; 

Доступ до Інтернету в навчальних 

закладах; 

Доступ населення до засобів масової 

комунікації; 

Переважно сировинна орієнтація 

економіки; 

Системна корупція (як в науково-

технічному секторі, так і в 

державному апараті); 

Обмеженість бюджетного і 

позабюджетного фінансування, в т.ч. 

залучених та запозичених коштів; 

Конфлікт консервативної державної 

системи та інноваційного суспільства, 

що розвивається; 

Кадрова криза: низька якість 

управлінських кадрів вищої ланки, 

еліт влади, неефективність виконання 

доручень керівництва країни, і, разом 

з цим, нестача фахівців на всьому 

інноваційному процесі (від фахівців і 

розробників до менеджерів 

інноваційного середовища) 

Бюрократизація системи управління 

інноваційним процесом; 

Неузгодженість правових актів і 

законодавства в сфері інноваційної 

політики, недосконалість і 

суперечливість окремих 

законопроектів (н-р, податкове 

законодавство в сфері патентування); 

Низька ефективність державної 

політики в галузі науки, технології та 
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інновацій; 

Втрата престижу наукової діяльності 

в країні; 

Відсутність системи планування 

розвитку національних 

інтелектуальних ресурсів; 

Невідповідність сучасного стану 

української освіти та економіки до 

потреб інноваційного розвитку; 

Низький рівень комерціалізації 

інновацій (слабкість інфраструктури 

та відсутність конкурентного 

середовища); 

Бар'єри в сфері «обороту» 

інтелектуальної власності; 

Низький рівень підприємницької 

активності вчених і населення; 

Поточний низький попит на інновації 

з боку бізнесу; 

Інерційність у виборі основних 

напрямків досліджень, їх форм і 

методів (схильність до традиційних 

напрямів, форм і методів досліджень); 

Відставання в рівні досліджень в 

порівнянні зі світовою практикою в 

деяких наукових областях; 

Порушення балансу вікового складу 

наукових співробітників, переважання 

старших вікових груп; 

Недостатній рівень публікацій в 

міжнародних журналах, недолік 

мовної підготовки; 

Недостатній рівень інноваційної 

активності, патентної діяльності, 

недостатнє знання ринку сучасних 



 

 

67 

технологій; 

Незадовільний рівень захисту 

інвесторів; 

Незадовільний рівень захисту 

інтелектуальної власності; 

Низький рівень державного 

замовлення високотехнологічних 

продуктів. 

Можливості Загрози 

Зростання рівня інноваційної 

активності населення країни (молодь); 

Ухвалення закону про комерційну 

таємницю, схвалення концепції 

передачі інтелектуальної власності; 

Існування попиту на інновації з боку 

населення, соціальної сфери, 

інфраструктури, промисловості, 

енергетики, ВПК; 

Потенціал експорту інноваційної 

продукції; 

Залучення провідних дослідників і 

повернення українських вчених, які 

виїхали за кордон; 

Збільшення обсягів державного 

фінансування фундаментальних 

досліджень; 

Підвищення оплати праці науковців, 

рішення проблем соціального 

забезпечення; 

Залучення іноземних інвестицій для 

розвитку інтелектуального капіталу; 

Розширення співпраці вищих 

навчальних закладів з бізнес-сектором 

(в області підготовки кадрів і 

Продовження деградації інноваційної 

системи України; 

Посилення конкуренції між НІС 

різних країн, збільшення частки НТП 

в ВВП країн; 

Прискорення науково-технічного 

процесу, швидке старіння 

інноваційних продуктів; 

Втрата державних джерел 

фінансування інновацій; 

Продовження деградації людських 

ресурсів (чисельність населення, 

освіта, кваліфікація, підприємницька і 

інноваційна активність); 

Ризики успішної модернізації 

виробництва (питання «зайвих 

людей»); 

Слабке законодавче та нормативно 

правове забезпечення інноваційного 

розвитку, в тому числі, в сфері 

інтелектуальних ресурсів; 

Брак висококваліфікованих фахівців, 

що володіють інноваційним 

мисленням; 

Переважання ресурсно-сировинної 

моделі в сфері 
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здійснення спільних проектів); 

Створення сучасної матеріально-

технічної бази досліджень, центрів 

колективного користування 

унікальним науковим обладнанням і 

установками; 

Активізація інноваційної діяльності 

для залучення в господарський оборот 

результатів інтелектуальної та 

науково-технічної діяльності; 

Активізація патентної діяльності та 

ліцензійних продажів; 

Формування інноваційної 

інфраструктури в зв'язку з активним 

ростом попиту на інновації на 

світовому ринку. 

зовнішньоекономічного та 

міжрегіонального обміну; 

Вплив глобальних процесів на 

розвиток науково-інноваційної сфери 

(наприклад, світова фінансово-

економічна криза); 

Слабка взаємодія між усіма 

учасниками науково-інноваційної 

сфери; 

Зниження рівня юридичної 

грамотності учасників науково-

інноваційної сфери; 

Зниження престижності наукової 

праці і відсутність стимулів для 

залучення молоді в науково-

інноваційну діяльність; 

Низька інноваційна активність 

промисловості і незначний попит на 

прикладні дослідження з боку 

підприємств; 

Зростання привабливості наукової 

еміграції для молодих кваліфікованих 

вчених; 

Збереження законодавчих рамок, 

демотивуючих участь академічних 

інститутів в патентуванні. 

 

Наступний етап проведення SWOT-аналізу передбачав ознайомлення 

експертів з повним та відкорегованим списком факторів з метою оцінювання їх 

значимості для інноваційного розвитку України (Додаток В). Кожному з 

експертів було запропоновано оцінити ступінь впливу окремих чинників, на 

інтелектуальний капітал  та пов’язані з ним інноваційні процеси, за шкалою від 

0 до 5 балів, де 0 - не впливає, а 5 - впливає великою мірою. 
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Зведення оцінок експертів по кожному фактору шляхом сумування дало 

змогу виділити топ-5 найвпливовіших чинників в кожній групі («Сильні 

сторони», «Слабкі сторони», «Можливості», «Загрози»).  

На думку експертів п’ятірка «Сильних сторін» інтелектуальних ресурсів 

інновацій в Україні (див. рис. 3.3) виглядає наступним чином: 

1. високий рівень освіти населення; 

2. висококваліфіковані наукові та інженерні кадри; 

3. якість освітньої системи; 

4. якість математичної та фундаментальної природничої підготовки; 

5. доступ населення до засобів масової комунікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Сильні сторони інтелектуального капіталу інновацій в Україні 

Тобто, висновки експертів повністю співпадають з показниками Індексу 

людського розвитку, Індексу економіки знань, в яких Україна займає гарні 

позиції саме за показниками освітченності населення, якістю кадрової 

підготовки  та доступу населення до ЗМІ. 

До найвагоміших «Слабких сторін», які визначають інтелектуальний 

інноваційний розвиток країни, експерти віднесли (див. рис. 3.4): 

1. переважання сировинної орієнтації економіки; 
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2. системну корупцію (як в науково-технічному секторі, так і в 

державному апараті); 

3. обмеженість бюджетного і позабюджетного фінансування, в т.ч. 

залучених та запозичених коштів; 

4. низьку ефективність державної політики в галузі науки, технології 

та інновацій; 

5. низький рівень державного замовлення високотехнологічних 

продуктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4 Слабкі сторони інтелектуального капіталу іновацій в Україні 

Оцінюючи перспективи переходу України до інноваційної моделі 

розвитку, експерти виділили наступні «Можливості» в сфері розвитку 

інтелектуального капіталу інновацій (див. рис. 3.5): 

1. зростання рівня інноваційної активності населення країни (молодь); 

2. існування попиту на інновації з боку населення, соціальної сфери, 

інфраструктури, промисловості, енергетики, впк; 

3. залучення іноземних інвестицій для розвитку інтелектуального 

капіталу; 
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4. розширення співпраці вищих навчальних закладів з бізнес-сектором 

(в області підготовки кадрів і здійснення спільних проектів); 

5. активізація інноваційної діяльності для залучення в господарський 

оборот результатів інтелектуальної та науково-технічної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.5 Можливості 

До найбільш значущих та ймовірних загроз, пов’язаних з 

інтелектуальними ресурсами інноваційного розвитку, експертами було 

віднесено наступні (див. рис. 3.6): 

1. переважання ресурсно-сировинної моделі в сфері 

зовнішньоекономічного та міжрегіонального обміну; 

2. слабка взаємодія між усіма учасниками науково-інноваційної 

сфери; 
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3. зниження престижності наукової праці і відсутність стимулів для 

залучення молоді в науково-інноваційну діяльність; 

4. низька інноваційна активність промисловості і незначний попит на 

прикладні дослідження з боку підприємств; 

5. зростання привабливості наукової еміграції для молодих 

кваліфікованих вчених. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.6 Загрози 

 

 

3.2 Шляхи та стратегічні напрямки розвитку інтелектуальних 

ресурсів інноваційного розвитку України  
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включає в себе ряд позицій та кроків, продемонстрованих в матриці 

стратегічного планування SWOT- аналізу (див. табл.3.4): 

Таблиця 3.4 

Матриця стратегічного планування SWOT- аналізу 

Складові SWOT-

аналізу 

Можливості Загрози 

a) Зростання рівня 

інноваційної активності 

населення країни (молодь) 

А)Переважання ресурсно-

сировинної моделі в сфері 

зовнішньоекономічного та 

міжрегіонального обміну 

b) Існування попиту на 

інновації з боку населення, 

соціальної сфери, 

інфраструктури, 

промисловості, енергетики, 

ВПК 

Б) Слабка взаємодія між 

усіма учасниками науково-

інноваційної сфери 

c) Залучення іноземних 

інвестицій для розвитку 

інтелектуального капіталу 

В) Зниження престижності 

наукової праці і відсутність 

стимулів для залучення 

молоді в науково-

інноваційну діяльність 

d) Розширення співпраці 

вищих навчальних закладів з 

бізнес-сектором (в області 

підготовки кадрів і 

здійснення спільних 

проектів) 

Г) Низька інноваційна 

активність промисловості і 

незначний попит на 

прикладні дослідження з 

боку підприємств 

e) Активізація інноваційної 

діяльності для залучення в 

господарський оборот 

результатів інтелектуальної 

та науково-технічної 

діяльності; 

Д) Зростання привабливості 

наукової еміграції для 

молодих кваліфікованих 

вчених 

Сильні сторони SO-стратегії ST-стратегії 

І. Висококваліфіковані 

наукові та інженерні 

кадри; 

Популяризація науки, створення сприятливих умов 

для залучення молодих вчених до науково-

інноваційної діяльності (а, В, Д) 

 

Реформування системи професійної освіти з метою 

зниження дисбалансу попиту і пропозиції на ринку  

інновацій (d, В, Д) 

 

Розвиток при інститутах, університетах 

інноваційних структур: бізнес-шкіл, стартап шкіл, 

наукових парків і т.п. для доведення досягнень 

фундаментальної науки до потреб виробництва та 

впровадження новацій (а, d, е, Б, Г, Д) 

ІІ. Високий рівень освіти 

населення; 

ІІІ. Якість освітньої 

системи; 

IV. Якість математичної 

та фундаментальної 

природничої підготовки; 
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Диверсифікація науково-освітнього комплексу за 

рахунок затребуваності бізнесом консалтингової, 

проектної, науково-дослідної діяльності (d, Б, Д) 

V. Доступ населення до 

засобів масової 

комунікації; 

 

Популяризація одержуваних наукою результатів, 

використання можливостей ЗМІ для підвищення 

престижу науки: формування наукових і навчальних 

телепрограмм, інноваційних дайджестів (а, В) 

Слабкі сторони WO-стратегії WT-стратегії 

1. Переважно сировинна 

орієнтація економіки; 
Реалізація власних 

інноваційних розробок, 

а також адаптація та 

впровадження 

закордонних інновацій 

у вітчизняну 

економічну систему та 

виробництво (е) 

Підвищення 

високотехнологічного 

виробництва та експорту 

при одночасному 

зниженню частки 

сировинних товарів (А) 

2. Системна корупція (як 

в науково-технічному 

секторі, так і в 

державному апараті); 

Запровадження соціально-просвітницьких програм,  

створення системи антикорупційної освіти (a, d, e, 

Д) 

Забезпечення доступу до публічної інформації (a, d, 

e, Д) 

3. Обмеженість 

бюджетного і 

позабюджетного 

фінансування, в т.ч. 

залучених та запозичених 

коштів; 

Пошук нових джерел фінансування 

фундаментальної науки (c, d, Б, Г) 

 

Розробка програм щодо  підвищення долі 

бюджетного фінансування, підтримки венчурних 

інвестицій в усі форми наукової та інноваційної 

діяльності (c, d, Б, Г) 

 

Зміна структури бюджетних асигнувань 

(інвестицій), зокрема збільшення питомої ваги 

коштів, що виділяються на здійснення інноваційних 

проектів (b, e, Д) 

4. Низька ефективність 

державної політики в 

галузі науки, технології 

та інновацій; 

Формування державної соціально-економічної 

стратегії розвитку за допомогою державного 

регулювання попиту та пропозиції інновацій (b, Г) 

 

Створення і розвиток інноваційної інфраструктури 

(інноваційно-технологічні центри, технологічні 

інкубатори, технопарки, учбово-ділові центри та 

інші спеціалізовані організації), формування 

сприятливого середовища для залучення інвестицій 

(a, b, c, d, Б, Д) 

5. Низький рівень 

державного замовлення 

високотехнологічних 

продуктів. 
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Створення законодавчих, організаційних, 

економічних та інших умов для формування 

системи комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності і введення в економічний оборот об'єктів 

інтелектуальної власності (е, Г) 

 

Стимулювання господарюючих суб'єктів до 

розробки і освоєння інновацій (пільгове 

кредитування науково-технічних розробок, 

створення інституційних умов для розвитку 

венчурного фінансування і т.п.) (е, Г) 

 

Отримані орієнтири розвитку було виявлено шляхом угруповання 

можливостей і сил по окремим взаємозалежних напрямках. 

Поєднання Можливостей та Сильних сторін являє собою найбільш 

важливу область, в які формується "скелет" майбутніх стратегій. Перетин цих 

факторів показує, які сильні сторони необхідно задіяти для реалізації наявних 

можливостей. Чотири з 5 основних «Сильних сторін» інтелектуального 

капіталу інновацій в Україні стосуються якості освітньої системи та рівня 

підготовки кадрового резерву. Таким чином, популяризація науки, створення 

сприятливих умов для залучення молодих вчених до науково-інноваційної 

діяльності сприятиме зростанню рівня інноваційної активності населення 

країни (а саме, молоді).  

Розвиток при інститутах, університетах інноваційних структур: 

бізнес-шкіл, стартап шкіл, наукових парків і т.п. дасть можливість розширити 

співпрацю вищих навчальних закладів з бізнес-сектором, активізувати 

інноваційну діяльності в сфері залучення в господарський оборот результатів 

інтелектуальної та науково-технічної діяльності, а також,  відкриє шляхи для 

ширшого доступу молоді до інноваційної діяльності. 

Здійснення реформ в системі професійної освіти, покликаних ліквідувати 

дисбаланс попиту і пропозиції на ринку інновацій, призведуть до розширення 

співпраці вищих навчальних закладів з бізнес-сектором в області підготовки 

кадрів. Це дасть змогу актуалізувати освітні програми, методи навчання з 
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метою формування у студентів інноваційного мислення, збільшить шанси 

випускників на успішне працевлаштування та реалізацію власного 

інноваційного проекту. Налаштування тісних зв’язків університету з бізнес-

сектором можливо, також завдяки диверсифікації науково-освітнього 

комплексу за рахунок затребуваності бізнесом консалтингової, проектної та 

науково-дослідної діяльності. 

Остання з п’яти «Сильних сторін» SWOT-аналізу, визначених 

експертами, «Доступ населення до засобів масової комунікації» може бути 

використана з метою популяризації одержуваних наукою результатів, 

підвищення престижу науки через ЗМІ: формування наукових і навчальних 

телепрограмм, інноваційних дайджестів. Це, в свою чергу, тільки 

підвищуватиме інноваційну активність молоді в майбутньому. 

WO-стратегія будується на перетині «Слабких сторін» з 

«Можливостями», відповідаючи на питання, яким чином можна мінімізувати 

слабкі сторони інтелектуального капіталу і одночасно максимізувати 

можливості.  

Основною слабкою стороною інтелектуального капіталу інноваційного 

розвитку в Україні на думку експертів є «Обмеженість бюджетного і 

позабюджетного фінансування, в т.ч. залучених та запозичених коштів». Для 

вирішення проблем в даному напрямку можна здійснити наступні кроки: 

- пошук нових джерел фінансування фундаментальної науки; 

- розробка програм щодо  підвищення долі бюджетного фінансування, 

підтримки венчурних інвестицій в усі форми наукової та інноваційної 

діяльності; 

- зміна структури бюджетних асигнувань (інвестицій), зокрема 

збільшення питомої ваги коштів, що виділяються на здійснення інноваційних 

проектів. 

Реалізацію цих кроків може бути здійснено завдяки використанню таких 

«Можливостей» як : існування попиту на інновації з боку населення, соціальної 

сфери, інфраструктури, промисловості, енергетики, ВПК; залучення іноземних 
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інвестицій; розширення співпраці вищих навчальних закладів з бізнес-сектором 

(в області підготовки кадрів і здійснення спільних проектів).  

Подолання системної корупції (як в науково-технічному секторі, так і в 

державному апараті), яка є наступною «Слабкою стороною» інтелектуальної 

складової інновацій, вимагає комплексних заходів з боку, в першу чергу, 

державних органів, однак частково деякі «Можливості» можуть мінімізувати 

дану проблему в сфері науково-інноваційної діяльності. Зростання інноваційної 

активності молоді та тісну взаємодію освіти та бізнесу можна використати для 

впровадження соціально-просвітницьких програм,  створення системи 

антикорупційної освіти, забезпеченню доступу до публічної інформації, що 

зробило б інноваційний процес більш прозорим та доступним для його 

потенційних учасників. 

Стримуючим фактором інноваційного розвитку є сировинна орієнтація 

економіки. Активізація інноваційної діяльності підприємств з залученням в 

господарський оборот результатів інтелектуальної та науково-технічної 

діяльності створить сприятливі умови для реалізації власних інноваційних 

розробок, а також адаптації та впровадження закордонних інновацій у 

вітчизняну економічну систему. Це призведе до диверсифікації виробництва та 

переходу від сировинної до високотехнологічної моделі розвитку. 

Однак найбільший перелік кроків для реалізації «Можливостей» та 

мінімізації «Слабких сторін» необхідно здійснити в сфері державного 

регулювання інноваційного розвитку: 

- існування попиту на інновації з боку населення, соціальної сфери, 

інфраструктури, промисловості, енергетики, ВПК і т.п. вимагає формування 

державної соціально-економічної стратегії розвитку державного регулювання 

попиту та пропозиції інновацій. Ця стратегія може включати, наприклад, 

державну діяльність в області технологічного та іншого прогнозування, 

планування науково-технічної діяльності у відповідності з прогнозними даними 

і т.д.; 
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- створення і розвиток інноваційної інфраструктури (інноваційно-

технологічних центрів, технологічних інкубаторів, технопарків, учбово-ділових 

центрів та інших спеціалізованих організацій), формування сприятливого 

середовища для залучення інвестицій матиме позитивний вплив на  зростання 

рівня інноваційної активності населення країни (молоді), залучення іноземних 

інвестицій для розвитку інтелектуального капіталу, розширення співпраці 

вищих навчальних закладів з бізнес-сектором (в області підготовки кадрів і 

здійснення спільних проектів), існування попиту на інновації з боку населення, 

соціальної сфери, інфраструктури, промисловості, енергетики, ВПК, тощо. 

- створення законодавчих, організаційних, економічних та інших умов для 

формування системи комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності і 

введення в економічний оборот об'єктів інтелектуальної власності призведе 

до активізації інноваційної діяльності підприємств в цьому напрямку; 

- активізація інноваційної діяльності для залучення в господарський 

оборот результатів інтелектуальної та науково-технічної діяльності можлива 

також за рахунок створення державою умов, котрі стимулюватимуть 

господарюючих суб'єктів до розробки і освоєння інновацій (пільгове 

кредитування науково-технічних розробок, створення інституційних умов для 

розвитку венчурного фінансування і т.п.).  

На полі "ST — стратегії " визначаються способи нейтралізації загроз 

сильними сторонами. Наявність в Україні розвинутих інтелектуальних 

людських ресурсів, висока якість освітньої системи при здійснені певних кроків 

дасть змогу в перспективі уникнути таких загроз, як низький рівень взаємодії 

між усіма учасниками науково-інноваційної сфери, зниження престижності 

наукової праці і відсутність стимулів для залучення молоді до науково-

інноваційної діяльності, низька інноваційна активність промисловості і 

незначний попит на прикладні дослідження з боку підприємств, зростання 

привабливості наукової еміграції для молодих кваліфікованих вчених. До таких 

кроків відносяться ті ж заходи, що в «SO-стратегії» сприяли розвитку 

«Можливостей», а саме: 
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- популяризація науки, створення сприятливих умов для залучення 

молодих вчених до науково-інноваційної діяльності; 

- реформування системи професійної освіти з метою зниження 

дисбалансу попиту і пропозиції на ринку  інновацій; 

- розвиток при інститутах, університетах інноваційних структур: 

бізнес-шкіл, стартап шкіл, наукових парків і т.п. для доведення досягнень 

фундаментальної науки до потреб виробництва та впровадження новацій; 

- диверсифікація науково-освітнього комплексу за рахунок 

затребуваності бізнесом консалтингової, проектної, науково-дослідної 

діяльності. 

В свою чергу, така «Сильна сторона», як високий рівень доступу 

населення до засобів масової комунікації дає змогу популяризувати наукові 

досягнення та поширювати інформацію про інноваційні розробки через ЗМІ, 

що, в свою чергу, сприяє зростанню престижності наукової праці і появі 

стимулів для залучення молоді в науково-інноваційну діяльність. 

І, нарешті, на полі "WT –  стратегії" визначаються способи мінімізації 

впливу слабких сторін та загроз на інтелектуальну складову інноваційного 

розвитку України. 

Наприклад, підвищення високотехнологічного виробництва та експорту 

при одночасному зниженню частки сировинних товарів, дасть змогу перейти 

від ресурсно-сировинної моделі в сфері зовнішньоекономічного та 

міжрегіонального обміну до інноваційної моделі розвитку з орієнтацією на 

випуск та експорт високотехнологічної продукції, котра матиме більшу 

додаткову вартість.  

Поширення корупції як в науково-технічному секторі, так і в державному 

апараті, є одним з факторів, котрі гальмують інноваційний розвиток, 

створюючи несприятливі умови для реалізації науково-інноваційних проектів. 

Саме тому, здійснення кроків, спрямованих на протидію корупції дасть змогу 

зменшити об’єми наукової еміграції молодих кваліфікованих вчених. До цих 

кроків можна віднести запровадження соціально-просвітницьких програм,  
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створення системи антикорупційної освіти та забезпечення доступу до 

публічної інформації в сфері, фінансування, реалізації інноваційних проектів і 

т.п. 

Проблема обмеженості бюджетного і позабюджетного фінансування 

науково – інноваційної діяльності в поєднанні з такими «Загрозами»,  як слабка 

взаємодія між усіма учасниками науково-інноваційної сфери, низька 

інноваційна активність промисловості і незначний попит на прикладні 

дослідження з боку підприємств, можуть бути вирішенні завдяки наступним 

крокам: 

- пошукам нових джерел фінансування фундаментальної науки; 

- розробці програм щодо  підвищення долі бюджетного фінансування, 

підтримки венчурних інвестицій в усі форми наукової та інноваційної 

діяльності. 

Також, зміна структури бюджетних асигнувань (інвестицій), зокрема 

збільшення питомої ваги коштів, що виділяються на здійснення інноваційних 

проектів, сприятиме боротьбі з науковою еміграцією молодих кваліфікованих 

вчених. 

Питання ліквідації «відтоку мізків» з країни  є одним з пріоритетних 

напрямків державної політик в сфері розвитку інтелектуальних ресурсів, яке 

можна вирішити шляхом створення законодавчих, організаційних, економічних 

та інших умов для формування системи комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності і введення в економічний оборот об'єктів 

інтелектуальної власності; створення і розвитку інноваційної 

інфраструктури (інноваційно-технологічні центри, технологічні інкубатори, 

технопарки, учбово-ділові центри та інші спеціалізовані організації), 

формування сприятливого середовища для залучення інвестицій.  

Дані заходи в комплексі з формуванням державної соціально-економічної 

стратегії розвитку за допомогою державного регулювання попиту на інновації 

та стимулюванням господарюючих суб'єктів до розробки і освоєння інновацій 

(пільгове кредитування науково-технічних розробок, створення інституційних 
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умов для розвитку венчурного фінансування і т.п.) дадуть змогу підвищити 

інноваційну активність промисловості і створити попит на прикладні 

дослідження з боку підприємств. В результаті реалізації даних кроків, можна 

отримати ефективну державну політики в галузі науки, технології та інновацій 

та збільшити об’єми державного замовлення на високотехнологічні продукти. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 Підводячи підсумки проведеного дослідження, можна зробити висновок, 

що застосування методики  SWOT-аналізу дало змогу здійснити комплексний 

аналіз наявних інтелектуальних ресурсів інновацій в нашій країні. 

Опрацьований фактаж в рамках другого розділу роботи (дані державної 

статистики, міжнародних індексів та рейтингів) дав змогу на першому етапі 

дослідження власними силами виявити сильні та слабкі сторони 

інтелектуального капіталу інновацій та визначити ряд загроз і можливостей для 

переходу країни до інноваційної моделі розвитку.  

Залучення експертів сприяло об’єктивізації SWOT-аналізу та підвищенню його 

надійності. При чому відбір експертів, котрі представляли всіх ключових 

учасників інноваційного процесу (освіта, наука, бізнес, держава) також сприяло 

всебічні оцінці наявних інтелектуальних ресурсів.  

На основі виокремелених експертами факторів, які на їх думку найбільшим 

чином впливають на інноваційний розвиток держави, нами було побудовано 

матрицю SWOT-аналізу, котра передбачала формування стратегічних 

напрямків розвитку інтелектуального капіталу інновацій, шляхом вигідного 

поєднання наявних сильних та слабких сторін, мінімізації загроз та збільшенню 

можливостей.  
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Із цілого комплексу заходів, котрі впливають на протікання інноваційного 

процесу, одним з найважливіших факторів являється розвиток людського 

капіталу, в основі якого лежить створення сприятливих умов для розвитку 

здібностей людини, що ведуть до покращення умов роботи та життя  

працівників і підвищення конкурентоспроможності людського трудового 

капіталу.  

Стрімкий науково-технічний прогрес впродовж останнього сторіччя не 

призвів до очікуваного докорінного поліпшення умов праці. Вжиті заходи щодо 

розвитку науково-технічного прогресу були спрямовані головним чином на 

підвищення продуктивності у виробничій сфері і не чинили істотного впливу на 

зниження рівнів шкідливих виробничих факторів, нервово-психічного 

перенапруження працівників. Більше уваги приділялося наданню різних 

компенсацій за роботу зі шкідливими умовами роботи, підвищенню 

оздоровчого потенціалу, включаючи розвиток санаторно-курортного лікування.  

В зв'язку з тим, що в основі успіху інноваційного розвитку сучасного 

виробництва стоїть конкретна людина з притаманними їй психологічними, 

психофізіологічними можливостями, біомеханічними  та інтелектуальними 

особливостями, необхідно звернути увагу на роль та значення охорони праці, 

реалізації її норм для вирішення проблем і збереження та розвитку 

інтелектуальних ресурсів організації та країни в цілому. 

 

 

4.1 Людський капітал як складова інтелектуального капіталу 

інновацій 

 

Розвиток науки, формування інформаційного суспільства на передній 

план в якості складових інноваційного розвитку висунули знання, освіту, 
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здоров'я, якість життя населення та кадрове забезпечення провідними 

фахівцями, що визначають креативність та інноваційність національних 

економік. 

Одним з ключових чинників інноваційної економічної моделі виступає 

людський капітал, який являє собою рушійну силу інтенсивного і одночасно 

стійкого економічного зростання, при цьому включає не просто трудові 

ресурси, а й систему накопичення знань, інформаційного забезпечення 

професійної діяльності, а також якість умов трудової діяльності кожного 

працівника. 

Всі найбільші інноваційні процеси здійснювалися на підставі якісних змін 

людського капіталу, наприклад промислові революції. Рушійною силою першої 

революції стала поява професіоналів і винахідників, які створили машини для 

виробництва товару у великих кількостях і кращої якості. Друга революція 

пов'язана з ростом рівня і масовості професійної освіти, а також зі 

спеціалізацією галузей наукового знання. Третя революція триває донині і 

характеризується формуванням «індустрії» знань і на її основі - «суспільства 

знань». 

Отже, умовою успішного інноваційного розвитку як держави в цілому, 

так і окремих організацій та компаній, є наявність людських ресурсі, які 

визначаються запасом знань працівників, їх здібностями та мотиваціє, 

здатністю до інноваційного мислення.  

Формування людського капіталу на мікрорівні пов'язано з інвестиціями в 

людину через витрати на освіту і підготовку робочої сили, витрати на охорону 

здоров'я, професійну і географічну мобільність. Сучасні методи управління 

компанією, спрямовані, в першу чергу, на  забезпечення високої мотивації 

персоналу, формування умов, необхідних для розвитку творчого потенціалу 

працівників. В області інновацій акцент робиться на завоювання передових 

позицій з виробництва нових видів продукції, що збільшує потребу в 

висококваліфікованих кадрах та фахівцях з інноваційним типом мислення. 
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У сучасних умовах для роботодавця людський капітал має суперечливу 

структуру. З одного боку, він являє собою певні витрати на навчання, 

перекваліфікацію кадрів, з іншого – розвиток творчого та інноваційного 

потенціалу працівників, забезпечення високого рівня знань, умінь, навичок та 

професіоналізму дають конкретні фінансові вигоди у вигляді створення 

конкурентоспроможної продукції, підвищенні продуктивності праці робітників. 

Статистичні показники найбільш розвинених країн, які є еталонами 

світового соціально-економічного розвитку, свідчать про те, що постійне 

збільшення інвестицій в людину, її здатності і можливості в подальшому 

приносять більший дохід порівняно з капіталовкладеннями в класичні фактори 

виробництва. 

Вчені довели доцільність інвестицій в людину у вигляді витрат на її 

освіту і перепідготовку зростанням продуктивності праці працівника і 

збільшенням його доходів. Людський капітал починає розвиватися і 

накопичуватися тільки в процесі освітньої та трудової діяльності, а також в 

результаті інвестиційних вкладень. Важливою його частиною, крім здоров'я, 

фізичної сили, професійних знань, умінь, навичок і т. д., є інтелектуальна, 

дослідницька складова, а також наявність мотивацій до праці. Це дуже 

актуально в умовах ринкових відносин. Все це сприяє зростанню 

професіоналізму і продуктивності праці робітника.  

Незважаючи на те, що людський капітал є однією з найважливіших 

конкурентних переваг України з точки зору інноваційного розвитку, сьогодні 

ситуація характеризується рядом негативних тенденцій, які в перспективі 

можуть фактично девальвувати його. 

 

 

4.2 Значення охорони праці для розвитку людського капіталу 

інновацій  
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Для досягнення конкурентних переваг організаціям необхідно залучення, 

використання та збереження людських ресурсів, перш за все тому, що 

конкурентне середовище, в якому функціонують більшість підприємств 

сучасного бізнесу, шукають конкурентні переваги і знаходять їх саме в 

згуртованому і мобільному колективі, тому що технічні можливості 

виробництва, як конкурентні, відійшли на другий план. 

Ключовим ресурсом інноваційного розвитку сьогодні є людський капітал, 

одиницею якого виступає працівник компанії, організації, підприємства, тощо. 

Тому при переході до інноваційного розвитку суспільства, охорона праці 

відіграє особливо важливу роль у збереженні та накопиченні інтелектуальних 

ресурсів інновацій, що реалізується через комплекс заходів та засобів, 

спрямованих на збереження та розвиток людського потенціалу та трудових 

ресурсів організації, підприємства, країни.  

Стрімкий науково-технічний розвиток та перехід суспільства до 

інноваційної моделі економіки передбачає постійні зміни умов праці, 

нововведення  у виробничому процесі, появу нових технологій. Це, в свою 

чергу, викликає необхідність удосконалення навичок роботи працівників, 

підвищення рівня їх кваліфікації, а створення сприятливих умов праці та 

стандартів роботи. Оновлення виробничих процесів вимагає відповідного 

оперативного оновлення законодавства в сфері охорони праці.  

На початок 2016 року нормативно-правова база з питань охорони праці 

нараховує велику кількість нормативно-правових актів. Їх Покажчик, 

затверджений Наказом Держгірпромнагляду від 12.04.2012 року №74 (зі 

змінами, внесеними відповідно до наказу № 41 від 21.07.2015 року), містить 

перелік з 668 нормативно-правових актів з охорони праці. З них майже 

половину становлять акти, що дісталися Україні в спадок від СРСР і лише 57 % 

- було ухвалено за роки незалежності країни [100]. Відповідно до ст. 28 Закону 

«Про охорону праці» нормативно-правові акти з охорони праці мають 

переглядатися в міру впровадження досягнень науки й техніки, що сприяють 

поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше 
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одного разу на десять років [6]. В середньому щороку переглядається та 

затверджується близько 20 НПАОП, в той час, як оновлення потребують більше 

половини [99]. 

Охорона праці також має за мету встановлення та реалізацію соціально-

економічних гарантій для працівників, що дозволяє використання не просто 

робочої сили, а людських ресурсів у всіх своїх проявах. По відношенню до 

працездатного населення, соціальні гарантії покликані забезпечувати 

сприятливі умови праці та ділової активності, захист прав і свобод найманого 

працівника чи роботодавця. Трудове законодавство в України містить ряд норм, 

котрі забезпечують формування та розвиток людського потенціалу, збереження 

трудових ресурсів організації, що є сприяє інноваційному розвитку економіки.   

Важливим кроком для розвитку людського потенціалу інновацій в нашій 

країна є створення ефективної державної інноваційної політики, яка, в тому 

числі, буде спрямована на оновлення законодавчої бази в сфері охорони праці, 

підвищення фінансування науково-інноваційної діяльності, заохочення 

підприємств та організацій, котрі впроваджують новітні методи та технології 

виробництва, що сприяють покращенню умов праці робітників та зменшують 

шкідливий влив на навколишнє середовище. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Отже, зміна виробничих відносин, пов’язана з переходом до інноваційної 

моделі розвитку суспільства, призводить до необхідності зміни методів 

формування, застосування та збереження людських ресурсів. Крім простої 

робочої сили у виробництві все більшою мірою затребуваним стає людський 

капітал, що характеризується сукупністю навичок та здібностей працівників, 

які можуть бути корисні організації для реалізації її цілей. Найбільш 

конкурентоспроможні підприємства прагнуть удосконалювати залучені ними 

людські ресурси, розкриваючи, по можливості, людський потенціал, що сприяє 

інноваційному розвитку, як на рівні підприємства, так і на державному рівні. 
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Охорона праці є невід’ємною умовою формування людського капіталу, а 

реалізація її норм є дієвим механізмом сприяння інноваційного розвитку. 

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

Перспектива інноваційного розвитку цивілізованих держав в сучасних 

економічних умовах пов'язана з вирішенням проблем вимірювання, 

нарощування, охорони, підтримки, грамотного використання і вмілої 

комерціалізації інтелектуального капіталу. Здатність економіки створювати й 

ефективно використовувати інтелектуальний капітал є визначальним фаткором 

розвитку національної інноваційної системи. 

В даній роботі ми спробували узагальними місце та роль 

інтелектуального капіталу для інноваційного розвитку країни, визначити 

поточний стан національних інтелектуальних ресурсів та сформулювати 

пріоритетні напрямки управління та розвитку цими ресурсами  з метою 

успішного переходу до інноваційної моделі розвитку. 

В першому розділі нами здійснено теоретичний аналіз поняття 

«інноваційного розвитку» як особливого типу розвитку організації чи держави, 

що є забезпечує побудову конкурентоспроможної економічної системи. 

Необхідною умовою для переходу до цього типу розвитку є наявність 

інтелектуальних ресурсів, науково-технічниий прогрес і зростанням 

інтелектуалізації основних фактів виробництва. 

В цьому розділі нами також було розглянуто теоретико-методологічні 

засади дослідження категорії «інтелектуального капіталу» в контексті соціо-

економічних відносин, проаналізувавши велику кількість підходів до 

визначення цього поняття. В результаті ми дійшли висновку, що в контексті 

інноваційних перетворень, під інтелектуальним капіталом слід розуміти 

нематеріальні активи організації чи держави вцілому, котрі можна умовно 

розділити на дві частини: 1) людський капітал, втілений у вигляді досвіду, 
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знань, навичок, культури та етики працівників, їх здібностей до інноваційного 

мислення; 2) структурний капітал включаючи патенти, ліцензії, торгові марки, 

організаційну структуру, бази даних, електронні мережі і т.д. Ми розділили 

категорії «людського капіталу» та «інтелектуального капіталу» оскільки перше 

поняття входить до складу другого, і їх використання як синонімів буде 

помилкою.  

В другому розділі роботи ми окреслили основні підходи до вимірювання 

інтелектуальних ресурсів країни. Нематеріальна природа інтелектуального 

капіталу ускладнює процес точної оцінки його ринкової вартості. Однак існує 

цілий ряд макро та мікро показників, котрі дають змогу оцінити інноваційні 

потенціали різних країн, визначити рівень та тенденції їх розвитку.  

На макрорівні для оцінки інтелектуального капіталу інновацій в Україні 

ми використали  індекси і міжнародні рейтинги: Глобальний інноваційний 

індекс, Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс економіки знань, 

Глобальний індекс креативності, Інноваційне Табло ЄС, Індекс людського 

розвитку. Було встановлено, що Україна займає досить непогані позиції в 

міжнародних рейтингах за рівнем освіти населення, якістю освітньої 

інфраструктури, кадрового забезпечення науково-дослідницької діяльності, 

розвитком інформаціно-комунікаційних технологій, хоча впродовж останніх 

років і ці показники мають  негативну тенденцію до поступового падіння. В той 

же час, низькими лишаються позиції України за рівнем державного замовлення 

високотехнологічної продукції, фінансування інноваційної діяльності та 

розвитком інституційного середовища інновацій.  

Окрім міжнародних рейтингів, нами було проведено моніторинг даних 

Державної служби статистики, котра щорічно публікує звіти про результати 

науково-технічної діяльності підприємств України, обсяги інвестицій в 

інноваційні проекти, зміни кадрового забезпечення науково-дослідникої сфери, 

ефективність державної політики в області впровадження та підтримки 

інновацій.  
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На основі опрацьованих даних в другому розділі, було сформульовано 

набір показників та факторів, котрі визначають інтелектуальний потенціал 

інноваційного розвитку України. Перелік цих факторів ліг в основу SWOT-

аналізу, процедуру та результати якого описано в третьому розділі роботи.  

В ході проведення SWOT-аналізу нами було залучено групу експертів, 

основним завданням яких було визначення найвпливовіших факторів, від 

котрих залежить розвиток інтелектуального капіталу інноваційного розвитку 

України. В ході дослідження було виділено ряд слабких та сильних сторін 

національної інноваційної системи, а також встановлено основні можливості та 

загрози розвитку інтелектуальних ресурсів інновацій. На основі відповідей 

експертів, було сформовано матрицю SWOT-аналізу, яка містить перелік 

стратегічних напрямків та кроків, необхідних для усунення слабких сторін 

інтелектуального капіталу, мінімізації зароз для інноваційного розвитку 

держави, використання сильних сторін для реалізації можливостей України в 

сфері інтелектуальних ресурсів, з метою переходу до інноваційної моделі 

розвитку.  

До таких стратегічних напрямків розвитку інтелектуального капіталу 

інновацій в сфері освіти відносяться: 

 популяризація науки, створення сприятливих умов для залучення 

молодих вчених до науково-інноваційної діяльності; 

 розвиток при інститутах, університетах інноваційних структур: 

бізнес-шкіл, стартап шкіл, наукових парків і т.п.; 

 реформування систем професійної освіти; 

 диверсифікації науково-освітнього комплексу за рахунок 

затребуваності бізнесом консалтингової, проектної та науково-

дослідної діяльності; 

 популяризації одержуваних наукою результатів, підвищення 

престижу науки через ЗМІ; 

 пошук нових джерел фінансування фундаментальної науки. 
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Формування ефективної інноваційної політики, заснованої на розвитку 

інтелектуальних ресурсів, потребує від держави наступних кроків: 

 розробки програм щодо  підвищення долі бюджетного 

фінансування, підтримки венчурних інвестицій в усі форми наукової 

та інноваційної діяльності; 

 зміни в структурі бюджетних асигнувань (інвестицій), зокрема 

збільшення питомої ваги коштів, що виділяються на здійснення 

інноваційних проектів; 

 впровадження соціально-просвітницьких програм,  створення 

системи антикорупційної освіти, забезпечення прозорості 

процесів, пов’язаних з впровадженням інновацій. 

 реалізації власних інноваційних розробок, а також адаптації та 

впровадження закордонних інновацій у вітчизняну економічну 

систему; 

 створення законодавчих, організаційних, економічних та інших умов 

для формування системи комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності і введення в економічний оборот 

об'єктів інтелектуальної власності 

 створення системи стимулювання господарюючих суб'єктів до 

розробки і освоєння інновацій (пільгове кредитування науково-

технічних розробок, створення інституційних умов для розвитку 

венчурного фінансування і т.п.). 

 підвищення високотехнологічного виробництва та експорту при 

одночасному зниженню частки сировинних товарів 

 створення і розвиток інноваційної інфраструктури (інноваційно-

технологічні центри, технологічні інкубатори, технопарки, учбово-

ділові центри та інші спеціалізовані організації), формування 

сприятливого середовища для залучення інвестицій. 

Реалізація перерахованих вижче кроків сприятиме формуванню 

державної соціально-економічної стратегії розвитку, покликаної регулювати 
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попиту та пропозицію на ринку інновацій, стимулювати господарюючих 

суб'єктів до розробки і освоєння інновацій та здійснити перехід від сировинної 

моделі розвитку економіки до високотехнологічного виробництва продукції з 

високою доданою вартістю. 

Перехід суспільства до інноваційної моделі розвитку потребує чіткої 

стратегії дій, які, в свою чергу, мають бути розроблені на основі комплексної 

оцінки наявних ресурсів та факторів, котрі можуть сприяти чи перешкоджати 

реалізації інновацій. В ХХІ столітті знання стали ключовим ресурсом 

інноваційного розвитку, що неабияк підвищило увагу наукової спільноти до 

питань якісної та кількісної оцінки даного ресурсу та методів управління ним. 

На даний момент національна інноваційна система України знаходиться в 

кризовому стані, які і загалом вся економіка країни. Однак досвід ряду 

розвинених країн свідчить про те, що інтелектуальний капітал, за умови 

якісного управління ним, може стати ключовою рушійною силою 

інноваційного розвитку економіки.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

для формулювання переліку факторів, що визначають інтелектуальний капітал інноваційного розвитку в Україні 

 

Шановний експерте! Запрошуємо Вас взяти участь в дослідженні, присвяченому аналізу інтелектуальної складової інновацій в Україні 

та визначенню стратегічних напрямків розвитку даної сфери. 

В запропонованій Вам анкеті подано перелік факторів та чинників, котрі стосуються інтелектуальної складової інноваційного розвитку 

України. «Сильні сторони » та «Слабкі сторони» визначають поточну ситуацію, що склалася в сфері інтелектуальних ресурсів інновацій, а 

до «Можливостей» та «Загроз» відносено ті фактори, вплив яких у майбутньому може призвести до позитивних чи негативних змін в даній 

сфері. Враховуючи Ваш досвід та безпосередню участь в формуванні інтелектуальних ресурсів країни, просимо Вас доповнити цей перелік 

факторів, а також внести до нього, доцільні, на Вашу думку, правки чи уточнення. 

 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Унікальна науково-виробнича база (спадщина від СРСР); 

Висококваліфіковані наукові та інженерні кадри; 

Високий рівень освіти населення; 

Передові технологічні розробки, фундаментальні наукові 

роботи; 

Розвинена інфраструктура освітніх та наукових закладів; 

Якість освітньої системи; 

Доступ населення до засобів масової комунікації; 

Переважно сировинна орієнтація економіки; 

Системна корупція (як в науково-технічному секторі, так і 

в державному апараті); 

Обмеженість бюджетного і позабюджетного фінансування, 

в т.ч. залучених та запозичених коштів; 

Кадрова криза: низька якість управлінських кадрів вищої 

ланки, еліт влади, неефективність виконання доручень 

керівництва країни, і, разом з цим, нестача фахівців на 

всьому інноваційному процесі (від фахівців і розробників 

до менеджерів інноваційного середовища) 
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Бюрократизація системи управління інноваційним 

процесом; 

Неузгодженість правових актів і законодавства в сфері 

інноваційної політики, недосконалість і суперечливість 

окремих законопроектів (н-р, податкове законодавство в 

сфері патентування); 

Низька ефективність державної політики в галузі науки, 

технології та інновацій; 

Втрата престижу наукової діяльності в країні; 

Відсутність системи планування розвитку національних 

інтелектуальних ресурсів; 

Невідповідність сучасного стану української освіти та 

економіки до потреб інноваційного розвитку; 

Низький рівень комерціалізації інновацій (слабкість 

інфраструктури та відсутність конкурентного середовища); 

Низький рівень підприємницької активності вчених і 

населення; 

Поточний низький попит на інновації з боку бізнесу; 

Порушення балансу вікового складу наукових 

співробітників, переважання старших вікових груп; 

Недостатній рівень публікацій в міжнародних журналах, 
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недолік мовної підготовки; 

Недостатній рівень інноваційної активності, патентної 

діяльності, недостатнє знання ринку сучасних технологій; 

Незадовільний рівень захисту інтелектуальної власності; 

Низький рівень державного замовлення 

високотехнологічних продуктів. 

 

Можливості Загрози 

Зростання рівня інноваційної активності населення країни 

(молодь); 

Існування попиту на інновації з боку населення, соціальної 

сфери, інфраструктури, промисловості, енергетики, ВПК; 

Потенціал експорту інноваційної продукції; 

Залучення провідних дослідників і повернення українських 

вчених, які виїхали за кордон; 

Збільшення обсягів державного фінансування 

фундаментальних досліджень; 

Підвищення оплати праці науковців, рішення проблем 

соціального забезпечення; 

Залучення іноземних інвестицій для розвитку 

Продовження деградації інноваційної системи України; 

Посилення конкуренції між НІС різних країн, збільшення 

частки НТП в ВВП країн; 

Прискорення науково-технічного процесу, швидке 

старіння інноваційних продуктів; 

Втрата державних джерел фінансування інновацій; 

Продовження деградації людських ресурсів (чисельність 

населення, освіта, кваліфікація, підприємницька і 

інноваційна активність); 

Слабке законодавче та нормативно правове забезпечення 

інноваційного розвитку, в тому числі, в сфері 

інтелектуальних ресурсів; 

Брак висококваліфікованих фахівців, що володіють 
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інтелектуального капіталу; 

Розширення співпраці вищих навчальних закладів з бізнес-

сектором (в області підготовки кадрів і здійснення спільних 

проектів); 

Створення сучасної матеріально-технічної бази досліджень, 

центрів колективного користування унікальним науковим 

обладнанням і установками; 

Активізація патентної діяльності та ліцензійних продажів; 

Формування інноваційної інфраструктури в зв'язку з 

активним ростом попиту на інновації на світовому ринку. 

інноваційним мисленням; 

Переважання ресурсно-сировинної моделі в сфері 

зовнішньоекономічного та міжрегіонального обміну; 

Слабка взаємодія між усіма учасниками науково-

інноваційної сфери; 

Зниження рівня юридичної грамотності учасників науково-

інноваційної сфери; 

Зниження престижності наукової праці і відсутність 

стимулів для залучення молоді в науково-інноваційну 

діяльність; 

Низька інноваційна активність промисловості і незначний 

попит на прикладні дослідження з боку підприємств; 

Зростання привабливості наукової еміграції для молодих 

кваліфікованих вчених; 

Збереження законодавчих рамок, демотивуючих участь 

академічних інститутів в патентуванні. 

 

Дякуємо Вам за участь! 
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Додаток В 

Анкета 

для оцінювання впливу факторів на інтелектуальний капітал інноваційного розвитку України 

 

Шановний експерте! Запрошуємо Вас взяти участь в ІІ етапі дослідження, присвяченому аналізу інтелектуальної складової інновацій в 

Україні та визначенню стратегічних напрямків розвитку даної сфери. 

В запропонованій Вам анкеті подано перелік факторів та чинників, котрі стосуються інтелектуальної складової інноваційного розвитку 

України. «Сильні сторони » та «Слабкі сторони» визначають поточну ситуацію, що склалася в сфері інтелектуальних ресурсів інновацій, а 

до «Можливостей» та «Загроз» відносяться ті фактори, вплив яких у майбутньому може призвести до позитивних чи негативних змін в даній 

сфері. Враховуючи Ваш досвід та безпосередню участь в формування інтелектуальних ресурсів країни, просимо Вас оцінити за 5-ти бальною 

шкалою рівень впливу кожного з наведених нижче факторів на інтелектуальний потенціал інноваційного розвитку в Україні. 

 

Фактори Оцінка впливу фактора на 

інноваційний розвиток за 5-ти 

бальною шкалою 

(де 0- взагалі не впливає, а 5- 

дуже впливає) 

Сильні сторони  

Унікальна науково-виробнича база (спадщина від СРСР);  

Висококваліфіковані наукові та інженерні кадри;  

Високий рівень освіти населення;  

Передові технологічні розробки, фундаментальні наукові роботи;  

Розвинена інфраструктура освітніх та наукових закладів;  

Якість освітньої системи;  
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Якість математичної та фундаментальної природничої підготовки;  

Доступ до Інтернету в навчальних закладах;  

Доступ населення до засобів масової комунікації;  

Слабкі сторони  

Переважно сировинна орієнтація економіки;  

Системна корупція (як в науково-технічному секторі, так і в державному апараті);  

Обмеженість бюджетного і позабюджетного фінансування, в т.ч. залучених та 

запозичених коштів; 

 

Конфлікт консервативної державної системи та інноваційного суспільства, що 

розвивається; 

 

Кадрова криза: низька якість управлінських кадрів вищої ланки, еліт влади, 

неефективність виконання доручень керівництва країни, і, разом з цим, нестача фахівців 

на всьому інноваційному процесі (від фахівців і розробників до менеджерів інноваційного 

середовища) 

 

Бюрократизація системи управління інноваційним процесом;  

Неузгодженість правових актів і законодавства в сфері інноваційної політики, 

недосконалість і суперечливість окремих законопроектів (н-р, податкове законодавство в 

сфері патентування); 

 

Низька ефективність державної політики в галузі науки, технології та інновацій;  

Втрата престижу наукової діяльності в країні;  

Відсутність системи планування розвитку національних інтелектуальних ресурсів;  

Невідповідність сучасного стану української освіти та економіки до потреб інноваційного 

розвитку; 

 

Низький рівень комерціалізації інновацій (слабкість інфраструктури та відсутність 

конкурентного середовища); 

 

Бар'єри в сфері «обороту» інтелектуальної власності;  

Низький рівень підприємницької активності вчених і населення;  

Поточний низький попит на інновації з боку бізнесу;  
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Інерційність у виборі основних напрямків досліджень, їх форм і методів (схильність до 

традиційних напрямів, форм і методів досліджень); 

 

Відставання в рівні досліджень в порівнянні зі світовою практикою в деяких наукових 

областях; 

 

Порушення балансу вікового складу наукових співробітників, переважання старших 

вікових груп; 

 

Недостатній рівень публікацій в міжнародних журналах, недолік мовної підготовки;  

Недостатній рівень інноваційної активності, патентної діяльності, недостатнє знання 

ринку сучасних технологій; 

 

Незадовільний рівень захисту інвесторів;  

Незадовільний рівень захисту інтелектуальної власності;  

Низький рівень державного замовлення високотехнологічних продуктів.  

Можливості  

Зростання рівня інноваційної активності населення країни (молодь);  

Ухвалення закону про комерційну таємницю, схвалення концепції передачі 

інтелектуальної власності; 

 

Існування попиту на інновації з боку населення, соціальної сфери, інфраструктури, 

промисловості, енергетики, ВПК; 

 

Потенціал експорту інноваційної продукції;  

Залучення провідних дослідників і повернення українських вчених, які виїхали за кордон;  

Збільшення обсягів державного фінансування фундаментальних досліджень;  

Підвищення оплати праці науковців, рішення проблем соціального забезпечення;  

Залучення іноземних інвестицій для розвитку інтелектуального капіталу;  

Розширення співпраці вищих навчальних закладів з бізнес-сектором (в області підготовки 

кадрів і здійснення спільних проектів); 

 

Створення сучасної матеріально-технічної бази досліджень, центрів колективного 

користування унікальним науковим обладнанням і установками; 
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Активізація інноваційної діяльності для залучення в господарський оборот результатів 

інтелектуальної та науково-технічної діяльності; 

 

Активізація патентної діяльності та ліцензійних продажів;   

Формування інноваційної інфраструктури в зв'язку з активним ростом попиту на інновації 

на світовому ринку. 

 

Загрози  

Продовження деградації інноваційної системи України;  

Посилення конкуренції між НІС різних країн, збільшення частки НТП в ВВП країн;  

Прискорення науково-технічного процесу, швидке старіння інноваційних продуктів;  

Втрата державних джерел фінансування інновацій;  

Продовження деградації людських ресурсів (чисельність населення, освіта, кваліфікація, 

підприємницька і інноваційна активність); 

 

Ризики успішної модернізації виробництва (питання «зайвих людей»);  

Слабке законодавче та нормативно правове забезпечення інноваційного розвитку, в тому 

числі, в сфері інтелектуальних ресурсів; 

 

Брак висококваліфікованих фахівців, що володіють інноваційним мисленням;  

Переважання ресурсно-сировинної моделі в сфері зовнішньоекономічного та 

міжрегіонального обміну; 

 

Вплив глобальних процесів на розвиток науково-інноваційної сфери (наприклад, світова 

фінансово-економічна криза); 

 

Слабка взаємодія між усіма учасниками науково-інноваційної сфери;  

Зниження рівня юридичної грамотності учасників науково-інноваційної сфери;  

Зниження престижності наукової праці і відсутність стимулів для залучення молоді в 

науково-інноваційну діяльність; 

 

Низька інноваційна активність промисловості і незначний попит на прикладні 

дослідження з боку підприємств; 

 

Зростання привабливості наукової еміграції для молодих кваліфікованих вчених;  

Збереження законодавчих рамок, демотивуючих участь академічних інститутів в  
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патентуванні. 
 

Дякуємо Вам за участь! 

 

 


