
ISSN 2076 586 . Вісник Черкаського університету. 2015. № 10 (343

82

якими видно, що у складі національного багатства США основні виробничі фонди 

складають 19%, природні ресурси – 5%, а людський капітал – 3, с.

За К. Макконнелл і С. Брю: «Інвестиції в людський (інтелектуальний – авт.) 

капітал – це будь яка дія, яка підвищує кваліфікацію і здібності і, тим самим, 

продуктивність праці робітників. Витрати, які сприяють підвищенню чиєїсь 

продуктивності, можна розглядати як інвестиції, бо поточні витрати або витрати 

здійснюються з тим розрахунком, що ці витрати будуть багаторазово компенсовані 

зрослим потоком доходів у майбутньому» [10, с.

З усіх видів інвестицій в людський капітал найбільш важливими є вкладення в 

здоров’я та в освіту. Загальна та спеціальна освіта покращує якість, підвищує рівень і 

запас знань людини, тим самим збільшує обсяг і якість людського капіталу. Інвестиції 

ж у вищу освіту сприяють формуванню висококваліфікованих фахівців, праця яких 

надає найбільший вплив на оновлення укладів економіки, на темпи 

економічногозростання і на конкурентоспроможність країни. Стан здоров’я людини –

це його природний капітал, частина якого є спадковою, а інша – набутою в результаті 

витрат самої людини і суспільства. Протягом життя людини відбувається знос частини 

людського капіталу. Інвестиції, пов’язані з охороною здоров’я, здатні уповільнити цей 

процес 1, с. 404

Відомо, що існує пряма залежність між витратами на науку і якістю зростання 

економіки. Так, за даними ЮНЕСКО, в двадцяти країнах працює всіх вчених світу, 

і саме в цих країнах дохід на душу населення щорічно зростає на 200 дол., в усіх інших 

країнах, де працює лише вчених світу, щорічне зростання доходів складає лише 10 

дол. [12, с. 

За кількістю наукових фахівців вищої кваліфікації, що припадає на душу

населення, Україна не поступається розвинутим країнам Європи. Посідає четверте 

місце у світі за кількістю дипломованих та сертифікованих фахівців у сфері ІТ. Разом із 

тим, в Україні, на жаль, спостерігається негативна динаміка в чисельності науковців. 

Якщо в 2004 році в країні налічувалося понад 105000 науковців, то в 2014 – вже менше 

85000 науковців. Динаміка частки докторантів та аспірантів склалася не на користь 

наук інноваційного спрямування, особливо підготовки таких кадрів для матеріальної 

сфери виробництва. Так, зокрема, із фахівців вищої кваліфікації, які займаються 

науково технічною діяльністю третина працює у ВНЗ, п’ята частина – в установах 

академічного профілю, 6,2 % – у галузевих наукових організація і лише 0,2% – у 

заводському секторі с. 1 . Отже, розподіл кадрового потенціалу не відповідає 

вимогам розвитку інноваційної діяльності й побудові інноваційної моделі.

Починаючи з 1991 р. в Україні жодного бюджетного року не була виконана, 

визначена ст. 34 Закону України «Про наукову і науково технічну діяльність», норма 

щодо забезпечення державою бюджетного фінансування наукової та науково технічної 

діяльності у розмірі не менше 1,7% ВВП. Питома вага видатків державного бюджету на 

науку складала протягом останніх років не більше 0,5% ВВП, внаслідок чого наука 

могла відігравати у суспільстві лише соціокультурну функцію. (Відомо, що економічна 

функція науки починається з обсягів фінансування більших від 0,9% ВВП. В той же час 

світові цільові орієнтири витрат на науку визначаються як 3% ВВП) с. 1 Таким 

чином, в Україні спостерігається суттєве недофінансування науково дослідних і 

дослідно конструкторських робіт з державного бюджету.

У цьому аспекті неможна не згадати індекс розвитку людського потенціалу, що 

розраховується для порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої 

тривалості життя й інших показників країни. На жаль, в 2011 році за ІРЛП Україна 

посіла 77 місце після Чилі Чорногорії Казахстану Албанії (70). Перші 

три місця в рейтингу посіли Норвегія, Австралія і Нідерланди відповідно [13, с. 157]. Ці 
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та інші показники свідчать про неефективне використання власного інноваційного 
потенціалу, перетворення України в державу, яка експортує сировинні ресурси з 
незначною часткою доданої вартості, та виникнення загрози економічній та 
національній безпеці.

Отже, одним із ключових завдань стратегії інноваційного розвитку країни має 
стати реформування системи вищої освіти. Це питання не залишилося поза увагою 
держави. Так, зокрема, з прийняттям закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
№ 1556 VII встановлено основні правові, організаційні, фінансові засади 
функціонування системи вищої освіти. Крім того, створено умови для посилення 
співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах 
автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з 
метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Серед дослідників є ряд пропозицій щодо реформування системи вищої освіти. 
Наприклад В. Сафронова пропонує наступне: сформувати статистичний, 
управлінський, стандартизаційний, суспільний, підсумковий, незалежний контроль 
якості освітніх програм і послуг; створити систему державної сертифікації 
професійних освітніх програм і послуг вдосконалити систему державних освітніх
стандартів доцільно ввести стандарт профільності навчального закладу 4, с.

Визначальним критерієм в даному напрямку має стати, на нашу думку, 
відповідність освіти вимогам інноваційної економіки, спроможної забезпечувати 
випереджаючий економічний розвиток.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Інтелектуальний капітал є 
одним з найвагоміших чинників економічного розвитку, його роль постійно зростає. На 
нашу думку, становлення та розвиток інноваційної економіки можливе лише за умови 
найбільш ефективного використання інтелектуального капіталу, знань і умінь людей 
для постійного поліпшення технологій, економічних результатів, життя суспільства в 
цілому.

Усвідомлення важливості інтелектуального капіталу для побудови інноваційної 
економіки забезпечує визначення стратегічних і тактичних завдань, найважливішими 
серед яких є реформування освіти і культури, курсу інвестиційної, енергетичної та 
сільськогосподарської політики.
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Аннотация. С. В. Корновенко, О. Н. Тараненко. Интеллектуальный капитал и его 
влияние на развитие инновационной экономики. Статья посвящена исследованию влияния 

интеллектуального капитала на развитие инновационной экономики. В статье 

проанализированы точки зрения разных зарубежных и отечественных ученых относительно 

интеллектуального капитала как экономической категории. Определена его характеристика и 

структура. Сформулировано собственное представление понятия интеллектуальный 

капитал. Сделан акцент на образовании как факторе инновационного развития. Раскрыто 

зависимость между затратами на науку и качеством роста экономики. Рассмотрены 

вопросы обеспечения государством бюджетного финансирования научной и научно

технической деятельности. Проанализирована динамика распределения кадрового потенциала 

специалистов высшей квалификации, занимающихся научно технической деятельностью. 

Исследована проблема неэффективного использования собственного инновационного 

потенциала. Сформулированы ключевые задачи стратегии инновационного развития Украины. 

Выдвинут ряд предложений по реформированию системы высшего образования.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационная экономика, потенциал, 

трудовые ресурсы, научная деятельность.
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На основі даних статистичного аналізу та усного опитування з питань 


