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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
INTELLECTUAL  POTENTIAL  AS  CONSTITUENT OF PROVIDING  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF СOUNTRY

У статті досліджено значення інтелекту-
ального потенціалу в інноваційному роз-
витку країни. Запропоновано структуру 
інноваційного потенціалу підприємства. 
Проаналізовано  та визначено основні показ-
ники, що характеризують розвиток інте-
лектуального ресурсу в Україні та на між-
народному рівні. Виділено основні тенденції 
та заходи держави щодо забезпечення ефек-
тивної  інноваційної діяльності країни  через її 
інтелектуальний потенціал.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, 
інноваційний розвиток, ефективність, капі-
тальні інвестиції, конкурентоспроможність.

В статье исследовано значение интеллек-
туального потенциала в инновационном 
развитии страны. Предложена структура 
инновационного потенциала предприятия. 
Проанализированы и определены основные 
показатели, характеризующие развитие 
интеллектуального ресурса в Украине и на 

международном уровне. Выделены основные 
тенденции и меры государства по обеспече-
нию эффективной инновационной деятель-
ности через ее интеллектуальный потен-
циал. 
Ключевые слова: интеллектуальный 
потенциал, инновационное развитие, 
эффективность, капитальные инвестиции, 
конкурентоспособность.

In the article the importance of intellectual poten-
tial in the innovative development of the coun-
try. The structure of the innovation potential of 
the company. Analyzed and the main indicators 
characterizing the development of intellectual 
resources in Ukraine and internationally. The 
main trends and measures of the State to ensure 
effective innovation countries through its intellec-
tual potential.
Key words: intellectual capacity, innovative 
development, efficiency, capital investment, com-
petitiveness.

Постановка проблеми. Реформи, що сьогодні 
відбуваються в Україні, свідчать про прагнення 
нашої держави до інтеграції у світове економічне 
співтовариство. Одним із вагомих каталізаторів 
такого процесу повинен бути інноваційний розви-
ток. Однак саме інтелектуальний продукт є осно-
вою для розвитку інноваційної економіки, саме 
високотехнологічна продукція є головною під час 
формування ВВП. Окрім того, господарська діяль-
ність усе більш перетворюється на процес без-
перервних інтелектуальних нововведень та поси-
лення конкурентоспроможності господарюючих 
суб'єктів, виживання цілих галузей і держав, які 
безпосередньо залежать від здатності сприймати і 
виробляти інтелектуальний продукт. 

Разом із тим на сьогодні незначні темпи інно-
ваційного розвитку та зниження потенціалу Укра-
їни як конкурентоспроможної держави зумовлені 
наявністю сировинних та низькотехнологічних 
галузей. Ураховуючи вагомість інноваційного фак-
тора для ефективного функціонування економіки 
і недостатню компетентність трудових ресурсів у 
сфері управління інноваційним розвитком, саме 
розроблення і впровадження відповідних і кон-
кретних заходів щодо стимулювання відповідних 
процесів повинно перетворитися на пріоритетний 
загальнонаціональний інтерес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні засади розвитку та вико-
ристання інтелектуального потенціалу на мікро- 
та макрорівнях розглянуто в багатьох роботах 
вітчизняних та зарубіжних учених, а саме у пра-
цях М. Мелоун, Т. Стюарта, Л. Едвінсона, А. Гапо-
ненка, О. Грішнової, Г. Теслі, В. Іноземцева, І. Іва-

нюк та ін. Однак потребує подальшого наукового 
дослідження проблема взаємозв’язку інтелекту-
ального потенціалу та інноваційного розвитку як 
підприємства, так і країни загалом.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
дослідження особливостей формування та функ-
ціонування інтелектуального потенціалу в умовах 
переходу економіки на шлях інноваційного розви-
тку країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основу формування в Україні інноваційного типу 
розвитку, який базується на інтелектуальних та 
інформаційних технологіях виробництва, стано-
вить розвиток людського капіталу [1, с. 296].

При цьому інноваційний потенціал підприєм-
ства повинен ураховувати фінансовий, інтелек-
туальний, організаційно-управлінський та інфор-
маційно-методичний потенціали підприємства, 
які, своєю чергою, будуть впливати на мотивацію 
праці, культуру виробництва, створюючи сприят-
ливі умови для змін у соціальних відносинах як у 
державі, так і на підприємствах зокрема (рис. 1).

Безпосередніми складовими частинами полі-
тики, спрямованої на всебічний розвиток люд-
ського капіталу в Україні як чинника інноваційного 
розвитку, зокрема, мають бути:

– запровадження стимулів до індивідуальних 
інвестицій у людський капітал, зокрема вираху-
вання з бази оподаткування особистих витрат на 
заходи з охорони та зміцнення здоров’я, освіту 
для себе та членів сім’ї, виплат до фондів пенсій-
ного та медичного страхування тощо;

– запровадження податкових стимулів до 
інвестицій у самозайнятість: повне вилучення 
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з бази оподаткування індивідуальних витрат на 
розвиток особистого підсобного господарства в 
сільській місцевості, придбання капітальних това-
рів для ведення індивідуального підприємництва, 
здійснення внеску у створення малого підприєм-
ства чи господарського товариства;

– регулювання пропозиції робочої сили на 
ринку праці, забезпечення професійної підготовки 
та підвищення якості робочої сили відповідно до 
структурних змін, які відбуваються в економіці, 
вдосконалення фінансового забезпечення полі-
тики зайнятості, зміна акцентів на користь актив-
них статей витрат;

– недопущення зниження освітнього рівня 
населення України та зменшення охоплення насе-
лення (насамперед дітей шкільного віку) освітніми 
послугами;

– всебічний розвиток системи просвіти насе-
лення, професійної підготовки та перепідготовки, 

підвищення кваліфікації та післядипломного 
навчання, популяризації новітніх знань у науковій 
та науково-технологічній сферах тощо;

– забезпечення з використанням мережі дер-
жавних вищих освітніх закладів підвищення квалі-
фікації керівних кадрів державних і приватних під-
приємств щодо основних положень сучасної теорії 
і практики менеджменту, бухгалтерського обліку, 
фінансового планування, управління персоналом, 
маркетингу тощо.

Розвиток економіки, заснованої на інтелекті, 
вимагає підготовки та залучення висококваліфі-
кованих дослідників і фахівців для забезпечення 
суспільного господарства країни наукоємними 
високотехнологічними розробками, спрямованими 
на вирішення питання енергетичної і сировинної 
незалежності держави [5, с. 9].

Водночас за роки реформування економіки 
України вітчизняна наука потрапила під вплив 

негативних факторів, які галь-
мують розвиток її технічного й 
економічного прогресу, зокрема 
це: низька інноваційна сприят-
ливість промисловості України, 
що проявляється в обмеженому 
попиті вітчизняних підприємств 
на результати наукової та нау-
ково-технічної діяльності ВНЗ 
та НДІ, недостатнє бюджетне 
фінансування наукових дослі-
джень і розробок; низька 
соціально-економічна прива-
бливість роботи науковців у 
державних закладах, фізичне і 
моральне старіння переважної 
частини матеріально-технічної 
бази наукових установ. 

Як результат, за статистич-
ними даними, за останні 10 
років чисельність фахівців, які 
виконували наукові та науково-
технічні роботи у вузівському 
секторі, скоротилася більш ніж 
на 60% і прийняла загрозливий 
характер для інноваційного роз-
витку країни та її економічної 
незалежності.

У 2015 р. підготовку аспіран-
тів та докторантів здійснювали 
490 та 283 наукових установ 
відповідно, в яких навчалось 
28,5 тис. аспірантів та 1,8 тис. 
докторантів. У 2015 р. випущено 
493 аспіранти та 563 докторанти. 
Із загальної кількості випущених 
тільки кожний четвертий аспі-
рант і кожний третій докторант 
захистили дисертацію. 

 

Фінансовий  
потенціал 

Інтелектуальний 
потенціал 

Організаційно-
управлінський 

потенціал 

Інформаційно-
методичний  
потенціал 

Наявність фінансових засобів, які необхідні для  
соціальних або кадрових інновацій 

 

1. Наявність висококваліфікованих кадрів, які здатні 
розробити, виробити, реалізувати соціальні або 
 кадрові інновації та управляти ними. 
2. Наявність діючого механізму мотивації праці. 
3. Асоціювання працівника із власним підприємством, 
наявність корпоративної культури підприємства 

1 Ефективна побудова оргструктури (функція визна-
чає структуру) з метою реалізації нововведення. 
2. Налагоджені зв’язки між підрозділами підприємст-
ва для реалізації інноваційної стратегії. 
3. Контроль управляючої підсистеми організації над її 
підсистемою, що управляється. 
 

1. Наявність комплексної автоматизованої системи 
управління виробничо-господарчою діяльністю. 
2. Ступінь інформації про заходи, що проведені в да-
них галузях  
 

Маркетинговий 
потенціал 

Наявність маркетингового інструментарію, необхідно-
го для реалізації і просування нововведення (методики 
і технології управління маркетингом) 

Науково-
дослідницький 

потенціал 

1. Наявність науково-дослідницького заділу з іннова-
цій (патенти, ліцензії, ноу-хау тощо). 
2. Матеріально-технічне забезпечення, яке необхідне 
для проведення науково-дослідницьких робіт (інстру-
ментарій, обладнання, прибори, дослідно-
експериментальна база). 

Виробничо-
технологічний 

потенціал 

Виробничо-технологічне забезпечення, яке необхідне 
для виробництва нововведення (техніка, обладнання, 
інструментарій, технології) 

 
Рис. 1. Структура інноваційного потенціалу,  

необхідного для ефективного розвитку підприємства 

Джерело: розроблено автором
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Якщо взяти до уваги Тернопільську область, то 
в 2015 р. із 92 випущених аспірантів 40 захистили 
дисертацію, а із трьох докторантів, які завершили 
навчання, тільки одна захищена докторська дис-
ертація. Загалом, у 2015 р. кількість аспірантів 
становила 439 осіб, а докторантів – 24 особи.

Досліджуючи поставлену проблематику, 
доцільно звернути увагу на обсяги капітальних 
інвестицій у професійну, наукову, технічну діяль-
ність та освіту за 2012–2015 рр. (рис. 2). 

Так, загальний обсяг капітальних інвести-
цій на всі види економічної діяльності в Україні 
було здійснено в 2015 р. на 273 116,4 млн. грн., 
у 2014 р. – на 219 419,9 млн. грн., у 2013 р. – на 
249 873,4 млн. грн., у 2012 р. – на 273 256,0 млн. грн.
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Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій  
у професійну, наукову, технічну діяльність  

та освіту за 2012–2015 рр. [3]

Беручи до уваги професійну, наукову та тех-
нічну діяльність, то в 2012 р. на її розвиток було 
спрямовано 1,4% від загального обсягу капіталь-
них інвестицій, у 2013 р. –1,4%, у 2014 р. – 1,3%, 
у 2015 р. – 1,5%. Так, у відносному значенні ситу-
ація стабільна і водночас критично низька, хоча в 
абсолютному значенні в 2012 р. обсяг капітальних 
інвестицій на розвиток професійної, наукової та 
технічної діяльності становив 9 021,3 млн. грн. 

Якщо проаналізувати розвиток освіти, то вкла-
дення в неї в три рази менші, чим у професійну та 
наукову діяльності.

Тому для країни освіта та інновації повинні 
бути одними з найбільш важливих напрямів роз-
витку з точки зору довгострокової перспективи 
країни, її потенціалу та конкурентоспроможності у 
сучасному світі. Якщо взяти до уваги Глобальний 
інноваційний індекс (The Global Innovation Index), 
то Україна в цьому рейтингу посідає 64-е місце, 
випереджаючи Монголію (66-е) та Сейшельські 
острови (65-е) [9].

Global Innovation Index 2015 включає сім субін-
дексів: 1) інститути (включає політичне серед-
овище, законодавче та бізнес-середовище); 
2) людський капітал, дослідження та розробки; 
3) інфраструктуру; 4) розвиненість ринку (креди-
тування, інвестиції та рівень конкуренції); 5) роз-
виненість бізнесу (знання працівників, сприйняття 
знань, інноваційні зв’язки); 6) знаннєвий та техно-

логічний виходи; 7) креативний вихід (нематері-
альні активи, онлайн-творчість, творчі товари та 
послуги) [9].

Щодо сильних сторін інноваційної системи 
України, треба відзначити, що за індикативним 
показником «Освіта» країна входить до 25 кра-
щих у рейтингу країн, за показником «Вища 
освіта» – має 31-й ранг серед 137 країн світу  
(за цими двома показниками серед країн СНД 
кращі результати лише у Білорусі та Росії), а за 
третім показником (у групі субіндексу «Людський 
капітал, дослідження та розробки») «Дослідження 
та розробки» Україна має 44-й ранг серед країн 
світу (серед країн СНД поступається лише резуль-
тату Росії). За субіндексом «Знаннєвий та тех-
нологічний виходи» Україна має 34-й ранг серед 
141 країни світу (серед країн СНД кращі результати 
у Росії, Білорусі та Молдови) [10]. У даний субін-
декс входять такі індикативні показники: 1) «Про-
дукування знань» (Україна має 14-й ранг серед 
усіх країн світу і найкращий результат серед країн 
СНД); 2) «Ефективність знань» – поганий резуль-
тат України за цим показником (97-й ранг серед 
141), пов’язаний передусім із низьким рівнем 
упровадження сертифікації ISO 9001 (53-й ранг 
серед 74 країн) та малою долею нового бізнесу в 
загальній структурі; 3) «Дифузія знань» – 65-й ранг 
України серед 141 країни світу. 

За даними Звітів про Індекс глобальної кон-
курентоспроможності Всесвітнього економіч-
ного форуму за 2014–2015 рр., Україна дося-
гла другої стадії розвитку – країни з ефективно 
орієнтованою економікою. Відтак, визначаль-
ними чинниками конкурентоспроможності для 
України є: вища та професійна освіта, ефек-
тивність товарних ринків, ефективність ринку 
праці, розвиненість фінансового ринку, техно-
логічна готовність, обсяг ринку. За методикою 
Всесвітнього економічного форуму для країн, які 
в загальному рейтингу не досягли 50-го місця, 
будь-яка окрема складова індексу, що відпо-
відає значенню рейтингу вище, ніж 51-е місце, 
вважається відносною конкурентною перевагою. 
Тому «Вища та професійна освіта», «Охорона 
здоров’я та початкова освіта» та «Обсяг ринку» 
є конкурентними перевагами України [8]. 

Так, серед країн, які брали участь в Інновацій-
ному табло Євросоюзу – 2014 за напрямом «Люд-
ські ресурси», Україна зі значенням 0,561 випере-
дила Латвію, Грецію і Люксембург та низку інших 
країн. Найближчим конкурентом України на даний 
момент є Польща (0,567). Своєю чергою, середнє 
значення по ЄС становить 0,583, що лише на 4% 
більше за відповідне вітчизняне. Загалом, євро-
пейські аналітики оцінюють Україну як країну з 
високим рівнем освіченості дорослого населення, 
що і підкреслює значення напряму «Людські 
ресурси»
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Як свідчать дані, Україна тримається практично 
на одному і тому ж рівні, тому без радикальних, 
але ефективних нових правил, норм, законів 
неможливо реалізувати та розвивати власний 
інтелектуальний потенціал.

У сучасному світовому просторі інноваційний 
розвиток не розглядають без побудови нового 
інноваційного інтелектуального ресурсу. Прикла-
дом для України може стати Швейцарія, яка пока-
зує найкращі результати серед передових країн 
світу щодо відкритості економіки та інтегрова-
ності в неї людського капіталу [2], а також Швеція, 
де добре організована та ефективна робота дер-
жавних інститутів під час упровадження іннова-
ційних процесів, високий рівень кваліфікованості 
та постійне оновлення персоналу у сфері інно-
ваційних технологій та процесів, велика кількість 
університетів та студентів, що пропонують та 
впроваджують інновації. При цьому інноваційна 
ідея, відповідно до законодавства, належить 
досліднику: університети орієнтовані на впрова-
дження досліджень та реалізації їхніх продуктів 
на ринок, тобто мають підприємницький харак-
тер. Ключовим фактором успіху інноваційного 
розвитку Швеції є тривалі масштабні вкладення 
в розвиток науки [7]. 

 Таким чином, сьогодні Україна продовжує 
розвиватися без суттєвого використання свого 
інноваційного потенціалу. Інноваційна продукція 
освоюється переважно шляхом використання нау-
ково-технічних надбань попередніх років. Такий 
тип інноваційного розвитку має досить вузькі межі 
й не дає можливості підтримувати конкуренто-
спроможність вітчизняних підприємств протягом 
тривалого періоду. 

Науково-технічні роботи вимагають великих 
витрат, в Україні ж державне фінансування іннова-
ційних робіт за останні роки зменшилося настільки, 
що за показниками роздержавлення інноваційної 
сфери ми випередили всі країни «Великої сімки» 
крім Японії. Все це свідчить про відсутність в Укра-
їні стійких засад інноваційної моделі розвитку, що 
пояснюється цілою низкою серйозних проблем. 
Серед них насамперед – неадекватність техноло-
гічної структури економіки цілям і вимогам іннова-
ційної моделі розвитку [6, с. 52].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, рівень розвитку країни залежить від 
рівня розвитку інноваційної діяльності, тому впро-

вадження останньої в ринкову економіку є одним 
із наймогутніших важелів конкурентної боротьби 
та економічного зростання підприємств. Саме 
інноваційний шлях розвитку дасть змогу стабілізу-
вати і розвивати діяльність підприємств, забезпе-
чить Україні гідне місце у світовому співтоваристві 
та вихід із кризи.

Однак відповідний розвиток держави немож-
ливий без власного інтелектуального потенціалу, 
який на сьогоднішній день і в сучасних умовах є 
вагомим фактором забезпечення інноваційного 
розвитку в поєднанні з ефективними та дієвими 
фінансовими, економічними, правовими заходами 
з боку держави.
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