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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В роботі визначено умову ефективності управління інтелектуальним  

капіталом, проведено аналіз сучасного стану національної інноваційної 

системи, запропоновано альтернативні шляхи інноваційного розвитку. 

 

В работе определены условия эффективности управления  

интеллектуальным капиталом, проведен анализ современного состояния 

национальной инновационной системы, предложены альтернативные пу-

ти инновационного развития. 

 

The condition of efficiency of intellectual capital is defined, the current state of 

the national innovation system is analyzed, alternative ways of innovation 

development are proposed in the papers. 

 

Незаперечною на сьогоднішній день є залежність економічного добробу-

ту країни від загального рівня знань, яким володіє суспільство, що особливо 

проявляється в довгостроковому періоді. Вказана думка підтверджується відо-

мими моделями економічного росту, наприклад, неокласичною моделлю Солоу 

[1, С. 190], її чисельними модифікаціями, наприклад [2] та іншими, що фактич-

но «виросли» на основі вказаної (наприклад, моделі економічного росту П. Ро-

мера, Р. Лукаса тощо). 

Певні труднощі у вивченні економічного впливу знань були зумовлені їх 

нематеріальною формою та складністю виміру. Часткове вирішення полягало у 

використанні науково-технічного прогресу (НТП) як економічного фактора, що 

уособлював знання. Однак, більш вдалою видається гіпотеза про капіталізацію 

знань в межах ринку в інтелектуальний капітал (ІК), який, формально володію-

чи необхідними ознаками економічного ресурсу, є більш придатним для пода-

льшого дослідження впливу знань на економічні процеси. 

Наука про інтелектуальний капітал є порівняно молодою. Вперше цей 

термін використав Дж. К. Гелбрайт в 1959 р., однак серйозні наукові роботи по 

даній тематиці з’явилися лише в 90-х рр. минулого століття. Більш детально іс-

торичне становлення поняття «інтелектуальний капітал» досліджено в роботі 

[3]. В даному випадку лише відмітимо, що значний внесок у вивчення різних 

аспектів ІК зробили вітчизняні науковці Д. Богиня, О. Бутнік-Сіверський, 

Н. Гавкалова, В. Геєць, О. Грішнова, О. Кендюхов, А. Колот, Я. Крупка, 

Н. Маркова, Л. Федулова, А. Чухно. Також потрібно виокремити групу запорі-
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зьських вчених В. Порохню, В. Бирського, В. Лось, які займаються питанням 

моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічні процеси. Серед 

англомовних вчених заслуговують особливої уваги роботи Н. Бонтіса, 

Е. Брукінг, Л. Едвінссона, Х. Ітамі, М. Мелоун, Б. Лева, І. Нонаки, П. Салівана, 

К.-Е. Свейбі, Т. Стюарта, Х. Текеучі; російських вчених: Р. Булиги, 

В. Іноземцева, А. Козирєва, Б. Леонтьєва, І. Просвіріної, В. Супрун.  

Варто відмітити, що попри значний інтерес до інтелектуального капіта-

лу, багато проблемних питань залишаються недостатньо розробленими чи та-

кими, яким майже не присвячено наукових праць. Серед них виділимо пробле-

му управління інтелектуальним капіталом.  

Запропонуємо наступний логічний ланцюжок: 

1. Кожен індивід як економічний агент володіє інтелектуальним потен-

ціалом (знаннями, вміннями та навичками), який в межах фірми капіталізуєть-

ся у формі людського капіталу та сприяє створенню організаційного (структу-

рного) та клієнтського капіталів. Все це складає інтелектуальний капітал фір-

ми. 

2. Використання ІК перетворюється (але не завжди) на інноваційну дія-

льність як діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію ре-

зультатів наукових досліджень та розробок.  

3. Кінцевим результатом інноваційної діяльності є інновація – новост-

ворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продук-

ція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адмініс-

тративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують стру-

ктуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [4]. 

4. Динамікою інновацій в часі можна вважати НТП. 

Тому під ефективним управлінням інтелектуальним капіталом будемо вва-

жати систему дій під впливом різних факторів та стимулів, які забезпечують 

трансформацію в ланцюжку «знання → інтелектуальний капітал → інновацій-

на діяльність → інновації». 

Виходячи з цього, актуальним видається завдання дослідження сучас-

ного стану управління інтелектуальним капіталом в Україні по критерію ефек-

тивності у зазначеному вище формулюванні та шляхи його удосконалення. 

Задача ефективного управління інтелектуального капіталу повинна ви-

рішуватися не тільки на рівні окремих компаній, але і на регіональному та на-

ціональному рівні, оскільки від цього залежить конкурентоспроможність сис-

теми підприємств в регіоні та на рівні країни, а отже, і конкурентоспромож-

ність всієї економіки. Система управління інтелектуальним капіталом на наці-

ональному рівні являє собою національну інноваційну систему (НІС), як суку-

пність взаємозалежних організацій, що безпосередньо здійснюють виробницт-

во і комерційну реалізацію наукових знань і технологій, а також комплекс ін-

ститутів правового, фінансового й соціального характеру, що забезпечують 

ефективне функціонування цих організацій [5, С. 8]. 
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Потрібно відмітити, що оцінка ефективності НІС – річ непроста, адже пото-

чні дії в межах даної системи можуть дати ефект лише в довгостроковій перс-

пективі, що обумовлюються значними часовими лагами інвестиційного проце-

су впровадження інновацій. Однак, попередні висновки можна зробити на ос-

нові співставлення вхідних (затрати) та вихідних факторів (результат) цієї сис-

теми. З рис. 1 очевидна висхідна динаміка витрат на інноваційну діяльність та 

обсягів наукових та науково-технічних робіт в Україні, однак кількість впрова-

дженої інноваційної продукції та нових технологічних процесів не показує 

аналогічного (рис. 2). 

 
Рис. 1. Динаміка загальних витрат на інноваційну діяльність та обсягу виконаних науко-

вих та науково-технічних робіт за 2000–2010 рр., млн грн, факт. ціни 
Джерело: побудовано автором на основі [6]. 

 
Рис. 2. Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах  

за 2000–2010 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [6]. 

 

За вказані одинадцять років маємо зростання загальних витрат та обсягів 

інноваційної діяльність майже в 5 разів, в той час впровадження нових техно-

логічних процесів зросло лише в 1,5 рази, а випуск інноваційної продукції зме-

ншився більш, ніж у 6 разів. 

Крім того, на основі статистичних даних [6] за 2000–2011 рр. маємо в ціло-

му зниження ще чотирьох ключових показників в контексті ефективності НІС: 

питомої ваги підприємств, які займаються та впроваджували інновації, питомої 
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ваги обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт та реалізованої ін-

новаційної продукції.  

Таким чином, можна стверджувати, що ефективність вітчизняної системи 

управління інтелектуальним капіталом, яка інтегрована в національну іннова-

ційну систему вкрай низька. Подібні висновки можна знайти в роботах 

Л.І. Федулової, зокрема [7], де дослідниця доходить висновку про «невідповід-

ність між збільшенням витрат державних ресурсів (як організаційних, так і фі-

нансових) на інноваційну сферу та зменшенням загальних статистичних показ-

ників впровадження інновацій, що свідчить про низьку ефективність реалізації 

державної інноваційної політики, її декларативність, безсистемність і непослі-

довність». 

Однією з причин такого стану, як здається, є невірність пріоритетів, що ста-

вляться при формуванні завдань НІС. Аналіз кількох ключових вітчизняних 

нормативно-законодавчих документів в галузі інновацій (зокрема [8] та [9]) по-

казує, що перед економікою України за порівняно короткий період часу ста-

виться завдання вийти по інноваційному розвитку на рівень передових країн 

світу. Але при цьому не враховується ряд важливих обмежень, які визначають, 

що технологічно відсталій економіці різкий інноваційний прорив просто не-

можливий. До таких віднесемо: 

1. В Україні домінують виробництва нижчих технологічних укладів (ІІІ 

та IV) – приблизно 96% ВВП, в той час, як на пріоритетні V та VI уклади при-

падає лише 4% [10, С. 143]. Відомо, що нові технології створюються за допо-

могою вже освоєних. Це обмежує можливості створення та впровадження ін-

новацій. В роботі [11] показано, що суб’єкт господарювання не може з однако-

вою ймовірністю «перескочити» з одного рівня технологічного розвитку на 

будь-який інший. Такий перехід можливий, як правило, лише на наступний 

більш високий рівень, при цьому швидкість такого переходу також детерміно-

вана, а не стохастична. Число підприємств, що переходять за одиницю часу з 

технологічного рівня n на рівень n+1, пропорційне кількості підприємств, що 

знаходяться в даний момент часу на рівні n, причому коефіцієнт пропорційнос-

ті є лінійною функцією частки підприємств, що належать всім рівням з номе-

рами, більшими, ніж n. 

2. Сумнівним видається також успіх переходу підприємства з рівня n на 

вищий, ніж n+1, рівень, під впливом зовнішніх драйверів (наприклад, стиму-

люючої державної політики). В такій ситуації підприємства можуть опинитися 

в ситуації відомої як пастка компліментарності або координації [12, С. 4]. 

Суть останньої полягає в тому, що для використання принципово нової техно-

логії (продукту, методу управління) в одному вузлі виробничого ланцюжка по-

трібні зміни в багатьох інших вузлах, що виходить за межі можливостей навіть 

самої великої компанії. Якщо фірми намагаються запозичити і впровадити аж 

надто «просунуті» технології, під які потрібні кадри, сировина та обладнання 

відповідно високого рівня, то може виявитися, що такий рівень останніх націо-

нальна економіка ще не в змозі забезпечити. В такому випадку ми отримаємо 
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або продукцію з використанням вітчизняних не завжди якісних компонентів, 

яка, скоріш за все, буде поступатися іноземними аналогам, або імпорт необхід-

них більш якісних компонентів і відповідно залежність від зовнішньої 

кон’юнктури. 

3. Пастка технологічної відсталості. Один з найважливіших для ро-

зуміння механізмів цієї пастки полягає в тому, що у технологічно відсталому 

виробництві немає попиту на інновації, тому вони не розробляються; відсут-

ність пропозиції в свою чергу гальмує формування попиту. Зокрема, не 

пред’являється достатній попит на висококваліфікований людський капітал. 

Потенційні новатори не реалізуються, займаються рутинною працею та/або 

змушенні виїжджати за кордон. З іншого боку, втрата висококваліфікованого 

людського капіталу призводить до того, що на фірмах, які і хотіли б займатися 

інноваційною діяльністю, цього не має кому робити і технологія виробництва 

залишається відсталою. Остання ситуація – це ще одне обмеження відоме, як 

пастка відтоку мізків. 

4. Погані інститути: слабкий захист контрактів і, зокрема, прав на ін-

телектуальну власність. Звідси – короткий плановий горизонт і високі ризики 

кооперації. 

5. Надмірний монополізм. Це позбавляє фірми стимулів до інновацій. 

6. Нерозвиненість інститутів підтримки та впровадження нововве-

день (національної інноваційної системи), які б враховували національні особ-

ливості. В такому випадку має місце низька ефективність копіювання готових 

інноваційних механізмів з економік, що перебувають на більш високій стадії 

технологічного розвитку [13, С. 2].  

Однак визначення інноваційного процесу за термінологією ОЕСР [14] пока-

зує, що такий процес визначається не лише впровадженням принципово нових 

чи суттєво покращених продуктів (послуг), технологій виробництва чи бізнес-

процесів, а й запозиченням та адаптацією вже існуючих продуктів, технологій 

та процесів (тобто модернізацією). В даному випадку країна може скористати-

ся «перевагою відсталості» (за Гершенкроном), тобто можливістю запозичення 

вже створених інститутів, методів управління та технологій виробництва. На 

думку В.М. Полтеровича [12, С. 3] «тільки використання цієї переваги дає кра-

їні, що розвивається, шанс наздогнати розвинені економіки. Звідси випливає, 

що на стадії модернізації не створення принципово нових технологій, а імпорт 

(запозичення) технологій, що вже довели свою ефективність, їх модифікація і 

розповсюдження повинні бути основою НІС». 

Ключовим фактором вибору на користь модернізації для «наздоганяючих» 

країн є ціна імітації, яка за деякими оцінками [12, С. 6], як мінімум, на 35% де-

шеве, ніж розробка і впровадження власних інновацій того ж рівня, що і залу-

чені. Підтвердження цього можна знайти і в роботах вітчизняних науковців, 

зокрема В. Геєця та В. Семиноженка [15, С. 94]. 
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Із залучення інновацій свого часу розпочинали всі нинішні інноваційні лі-

дери: «східноазіатські тиги» Китай, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг; після-

воєнні Німеччина, Франція, Італія та Фінляндія; ще в недалекому минулому ві-

дсталі Греція, Іспанія та Португалія [12, С. 3]. Потрібно визнати, що фактично 

за аналогічним сценарієм розвивається і вітчизняна економіка. Незважаючи на 

декларування державою цілей випереджаючого інноваційного розвитку на ос-

нові власних наукових розробок, вітчизняні компанії йдуть шляхом імпорту за-

кордонних технологій (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка роялті та ліцензійних платежів в Україні, 2000 – 2009 рр. 

Джерело: складено автором на основі [16]. 

 

Ефективний імпорт технологій і методів господарювання має стати основ-

ним завданням української НІС на даному етапі її розвитку. Така система по-

винна забезпечити модифікацію і доопрацювання залучених нововведень. При 

цьому далеко не завжди слід орієнтуватися на найпередовіші технології: вони 

можуть виявитися неефективними або навіть зовсім непрацездатними у вітчиз-

няних умовах. Лише в міру збільшення продуктивності праці слід робити все 

більшу ставку на розробку інновацій. 

Запозичення та впровадження вже існуючих технологій річ, звісно, значно 

простіша та менш ресурсовитратна, ніж розробка власних. Однак все рівно по-

требує значної концентрації скоординованих зусиль всіх без винятку економі-

чних агентів держави.  

Відмітимо також, що впровадження закордонних технологій аж ніяк не пе-

редбачає відмову від власних наукових досліджень, оскільки запозичені техно-

логії, як правило, потребують доопрацювання і пристосуванні до технологічно-

го та інституційного середовища реципієнта. Чим більше розвинута економіка, 

тим більш передові технології вона запозичує, і тим більшою мірою успіх імі-

тації залежить від власного наукового потенціалу. 

Таким чином, в роботі визначено умову ефективності управління ІК, пока-

зано взаємозв’язок між управлінням ІК та НІС, проаналізовано сучасний стан 

НІС України та визначено оптимальну стратегію економічного розвитку, що 

базується на імітації інновацій. В подальшому актуальним видається продов-

ження дослідження в двох напрямках: 1) дослідження абсорбційної здатності 
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економіки до залучення інновацій; 2) визначення так званих «точок перелому» 

в економічній динаміці, що сигналізуватимуть про перехід на новий етап в ін-

новаційного розвитку та зміну механізму управління НІС. 
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