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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку цивілізації знаменується

переходом від індустріальної епохи до нової постінду&
стріальної формації, де головними чинниками економі&
чного зростання та суспільного прогресу виступають
інформаційні технології, інтелект та наукове знання, що
втілені в людському капіталі. Посилення ролі людсько&
го капіталу на основі індивідуалізації та інтелектуалі&
зації праці призвело до змін у суспільному поділі праці,
модифікації форм зайнятості та зміни трудових відно&
син, які все більшою мірою залежать від інноваційної
активності та інформаційного забезпечення. Зростаю&
че значення наукового знання, людського інтелекту,
високого рівня освіченості населення визначає розмір і
ступінь розвитку країни на основі зростання масштабів
сфери послуг і, як наслідок, збільшення попиту на
людські ресурси та становлення знання як чинника ви&
робництва. Забезпечення конкурентних переваг в умо&
вах глобалізації досягається за рахунок розвитку інте&
лектуального капіталу, науки та техніки, високого рівня
впровадження наукових досліджень, розробок, інно&
вацій у виробництво, тобто високого рівня інновацій&
ної активності, яка впливає практично на всі аспекти
соціально&економічного розвитку і визначає місце краї&
ни у світовому господарстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню інноваційного розвитку держави

присвячено багато праць вітчизняних вчених, зокрема
О. Длугопольського [1], М. Бутко [2], Б. Панасюка [3],
В. Гейця [4]. Проблеми становлення економіки знань,
інноваційно&інтелектуального розвитку та людського
капіталу досліджені у працях Л. Федулової [5], Л. Семів,
С. Вовканича [6], О. Грішнової [7], Г. Зелінської , У. Са&
дової, Я. Вітвицького [8] та інших.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на наявні наукові здобутки теорії еко&

номіки знань та людського капіталу, висвітлення необ&
хідності розвитку наукових знань та інтелектуального
капіталу відповідно до вимог нової технологічної пара&
дигми залишається недостатньо вивченим. Актуальною
залишається розробка шляхів залучення інвестицій в
освітню та наукову сфери, що створюють передумови
становлення економіки знань.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
З огляду на існуючі невирішені частини даної нау&

кової проблеми, необхідно дослідити вагомість людсь&
кого капіталу у системі інноваційного розвитку держа&
ви та становлення економіки знань, встановити не&
обхідність його розвитку та нагромадження для підви&
щення конкурентоспроможності національної еконо&
міки на світовому ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Швидкий розвиток науки, поширення інформаційних

та комунікаційних технологій, перетворення людського
капіталу та його інтелектуальної складової на основний
ресурс матеріального та нематеріального виробництва
забезпечили перехід — до інформаційної економіки, а в
деяких країнах до економіки знань. Зазвичай під еконо&
мікою знань розуміють економіку, що створює, розпов&
сюджує та використовує наукові знання для забезпечен&
ня свого розвитку та високої конкурентоспроможності.
Слід зазначити, що в такій економіці знання виступають
головним чинником економічного прогресу, оскільки
втілені у наукових та високотехнологічних продуктах, ви&
сококваліфікованих послугах, практично у всіх сферах
ефективного інноваційного виробництва. В новітній еко&
номіці наука стає ключовим чинником, що забезпечує
науково&технічний прогрес, високий рівень розробки та
впровадження новітніх технологій у виробництво, що, в
свою чергу, забезпечує його ефективність і високу кон&
курентоспроможність за рахунок зниження енерго& та
матеріаломісткості, підвищення продуктивності праці та
якості продукції. Саме тому витрати на науку та освіту
все частіше визначаються як інвестиції, оскільки забез&
печують високий рівень майбутнього доходу за рахунок
поточних вкладень.

За даними Світового банку, економіка знань скла&
дається із трьох основних компонент: освіти та профе&
сійної підготовки, наукових досліджень, розробок та
інновацій, інформаційних та комунікаційних технологій.
За даними ОЕСР найшвидшими темпами до становлен&
ня економіки знань рухаються США та Японія, дещо
повільніше країни ЄС. У 2002 р. загальні інвестиції у
знання в США становили 6,6 % ВВП, Японії — 5,0 %, ЄС
— 3,8 %, водночас інвестиції Швеції і Фінляндії стано&
вили більш ніж 6 % ВВП, в той час коли Португалія і
Греція інвестували менш ніж 2 % ВВП [9].
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Сьогодні США є найбільшим експортером
інтелектуальних продуктів всіх видів, а в екс&
порті Великобританії обсяг високотехнологіч&
ної продукції становить 26 %, що дозволяє
країні обмінювати свої інтелектуальні продук&
ти на енергоносії та продукти матеріального ви&
робництва з великою вигодою для себе [5]. Вста&
новлено, що долар, витрачений на дослідження
та розробки, приносить у вісім разів більше при&
бутку, ніж долар, вкладений у техніку [10].

Перехід до суспільства знань в умовах вирі&
шального впливу науки та нових технологій
змінив структуру світової економіки та висунув нові гео&
політичні виклики перед країнами. Перетворення знан&
ня на джерело вартості та рушійну силу економічного
розвитку вимагає проведення структурної перебудови
національної економіки відповідно до вимог нової тех&
нологічної парадигми, в іншому разі країна ризикує без&
поворотно втратити важливі інтелектуальні ресурси роз&
витку, можливість їх продукування і відновлення. Осві&
та та наука стають основними галузями продукування
конкурентоспроможного людського капіталу, а високий
освітній потенціал стає найбільш вагомим його елемен&
том, який в процесі вдосконалення та постійного розвит&
ку має можливість перетворитися на інтелектуальний
капітал — найдорожчий актив постіндустріального сус&
пільства, оскільки знання, втілене в продуктах і послу&
гах, здатне створювати вартість, на основі інтелектуалі&
зації технологій, зростанні наукомісткості виробленої
продукції, розвитку ринку інтелектуальних послуг. Інте&
лектуалізація технологій забезпечує скорочення вироб&
ничого циклу та значне підвищення продуктивності праці,
водночас збільшення інвестицій у наукові дослідження і
розробки приводить до скорочення потреби у неліміто&
ваних ресурсах (вода, корисні копалини, земля) на основі
новітніх наукових продуктів та технологій. Наукомістки&
ми стають навіть видобувні галузі та сільське господар&
ство, як зазначає Л.І. Федулова, за розрахунками Т. Стю&
арта, наукові розробки утворять 50 % вартості нафти і 75
% вартості зерна [5]. Такі зміни у вартості продукції
сільського господарства, в першу чергу, пов'язані із роз&
витком та впровадженням біотехнологій, селекції та ге&
нетики, водночас продукція промислових галузей харак&
теризується меншою енерго& та матеріалозалежністю на
основі впровадження оптимізаційних наукових розро&
бок. Такі зміни неможливі без розвитку галузі освіти, яка
виступає основою подальшого інтелектуального розвит&
ку та формою інвестицій в людський капітал.

Для оцінки освітнього потенціалу України необхід&
но здійснити аналіз сучасного стану розвитку сфери
освіти, яка характеризується неоднозначними тенден&
ціями, що спричинені демографічними змінами та обся&
гами фінансування.

Так, згідно із статистичними даними, обсяги фінан&
сування сфери освіти у 2010 р. становили 55620,9 млн
грн., з яких на дошкільну освіту — 7138,0, загальну се&
редню — 23234,6, професійно&технічну 3579,0, вищу —
17057,9. Загальний обсяг витрат на освіту у відсотках
до ВВП склав у 2010 р. 7,1 %, в той час як у 2009 — 7,3%
[11, c. 3]. Слід зазначити, що останнім часом збільшила&
ся частка осіб, які здобувають вищу освіту за рахунок
власних коштів (коштів домогосподарств), що свідчить
про розуміння важливості розвитку індивідуального
освітнього потенціалу, вищої ймовірності його кращої
реалізації на ринку праці, а отже, отримання ефектів від
здійсненого інвестування (табл. 1).

Дані таблиці свідчать, що станом на 2010/11 началь&
ний рік кількість осіб, які самостійно оплачували навчан&
ня, становила 1436684, або 57,7 % від загальної кількості
студентів. Слід зазначити, що загальна кількість сту&
дентів за зазначені роки мала тенденцію до скорочен&
ня, що пов'язано із негативними демографічними зміна&
ми середини 90&х років та скороченням обсягів націо&
нального людського потенціалу. Водночас збільшення

осіб із вищою освітою є позитивним явищем і свідчить
про зростання сфери нематеріального виробництва —
чинника становлення постіндустріального суспільства.
Про необхідність високого рівня розвитку освітнього
потенціалу людського капіталу свідчать дані щодо по&
треби підприємств у кваліфікованих працівниках на за&
міщення вільних робочих місць. Так, у 2010 р. потреба
підприємств у професіоналах у галузі фізичних, мате&
матичних, медичних та технічних наук становила 9,0 тис.
осіб, у фахівцях — 7,4 тис. осіб, працівників сфери
торгівлі і послуг — 7,9 тис. осіб. Водночас спостерігаєть&
ся висока потреба підприємств у кваліфікованих праці&
вниках з інструментом — 13,2 тис. осіб, що може бути
наслідком скорочення попиту серед студентів на вироб&
ничі професії, а також може вказувати на пожвавлення
розвитку добувної та металургійної галузей [12, c. 365].

В умовах розвитку економіки знань вагомість освіти
виражається у концепції безперервного навчання. Так,
наприклад на перепідготовку працівників у США виді&
ляється 15—20 % робочого часу, а за весь період трудової
діяльності (приблизно 40 років) працівник повинен підви&
щувати кваліфікацію 5—8 разів [5]. На жаль в Україні не
приділяється належна увага системі підготовки та підви&
щення кваліфікації кадрів. Статистичні дані свідчать, що у
2010 р. кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію, ста&
новила 943,9 тис. осіб, з них 389,9 тис. осіб — працівники
промисловості, 162,0 — освіти, 118,8 — охорони здоров'я
та надання соціальної допомоги, 107,7 — діяльності транс&
порту і зв'язку [12, c. 376]. Витрати підприємств на підви&
щення кваліфікації працівника складали у 2010 р. лише 0,2
% від загальних витрат на утримання робочої сили, або
7,5 грн. на місяць [13, c. 22].

Важливе значення для розвитку економіки знань має
сфера науки. Аналіз розвитку вітчизняної галузі науки
свідчить про її недофінансування, низький рівень матері&
ально&технічного забезпечення, падіння рівня престиж&
ності наукової праці, низький рівень впровадження вина&
ходів. У 2010 р. кількість організацій, які виконували нау&
кові та науково&технічні роботи, скоротилася на 3 % по&
рівняно із 2009 р. і на 10,2 % порівняно з 2006 р. (табл. 2).

Майже половина організацій відносяться до підпри&
ємницького сектора економіки, 39,5% — до державного,
13,7% — вищої освіти і 1 організація — до приватного
неприбуткового сектора. Слід зазначити, що за останнє
десятиліття відбувся стрімкий розвиток мережі закладів,
що здійснюють підготовку наукових кадрів. Зокрема,
кількість закладів, що мають аспірантуру, зросла на 27 %
з 418 у 2000 р. до 530 у 2010 р., а кількість закладів, що
мають докторантуру, — на 26%, з 209 до 263. Про відпо&
відне зростання свідчать дані стосовно кількості докторів
наук в економіці, яка у 2010 р. зросла на 20 % порівняно
із 2005 р. та зростання кількості кандидатів наук на 23%
за відповідний період. Обсяг виконаних наукових та на&
уково&технічних робіт щорічно збільшується, водночас
у відсотках до ВВП залишається низьким.

Майже чверть загального обсягу витрат було спря&
мовано на виконання фундаментальних досліджень, які
на 95,0% фінансувалися за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів. Частка витрат на виконання приклад&
них досліджень становила 17,9 % від загальних витрат.

Слід зазначити, що обсяг фінансування витрат на ви&
конання наукових та науково&технічних робіт у 2010 р. за

 2008/09 2009/10 2010/11 
 %  %  % 

  2763873 100 2599426 100 2491288 100 
   

 
975045 35,3 952588 36,7 945548 38,0 

  94382 3,4 98591 3,8 100304 4,0 
  14229 0,5 8707 0,3 8752 0,3 

  1680217 60,8 1539540 59,2 1436684 57,7 

Таблиця 1. Чисельність студентів ВНЗ за джерелами фінансування
їх навчання [11, c. 13]
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рахунок державного бюджету зменшився на 3,3% і стано&
вив 3704,3 млн грн., його частка в загальному обсязі фінан&
сування скоротилася на 2,2 в.п.; підприємницького секто&
ра — на 6,1% (1627,6 млн грн. і 1,6 в.п.), за рахунок коштів
державного сектора — на 11,9% (318,1 млн грн. і 0,6 в.п.);
фінансування за рахунок коштів іноземних джерел
збільшилося на 17,9% (2315,9 млн грн. і 3,4 в.п.). Бюджетне
фінансування науки залишається мізерним — лише 0,34 %
ВВП [15, c.79], що свідчить про недоінвестування галузі та
значне відставання від задекларованих у статті 34 Закону
України "Про наукову та науково&технічну діяльність"
обсягів у розмірі 1,7 % від обсягу ВВП.

За даними Євростату, частка витрат на виконання
наукових досліджень та розробок у 2009 р. становила у
Фінляндії — 3,96 % ВВП, Швеції — 3,62, Ісландії — 3,10,
найменший обсяг витрат спостерігався у Румунії — 0,47,
та Латвії — 0,45. У структурі загального обсягу витрат
ЄС&27 на науку станом на 2008 р. 54,7 % склав сектор
підприємств, 33,9 — державний сектор, 0,9 — сектор
вищої освіти, 1,7 — приватний неприбутковий сектор, 8,7
— кошти іноземних джерел. В той час, коли в Україні сек&
тор підприємств становив 27,1 % від загального обсягу
витрат на науку, 50,8 — державний сектор та 0,3 — сек&
тор вищої освіти, кошти іноземних інвесторів склали 18,7
% [15, c. 177]. Таким чином, дані свідчать, що обсяг інве&
стицій в науку підприємницьким сектором є досить низь&
ким в результаті низької інноваційної активності та спря&
мованості на виконання поточних зобов'язань, а не стра&
тегічних завдань. Із загального обсягу витрат на техно&
логічні інновації найбільша частина була спрямована на
придбання машин, обладнання та програмного забезпе&
чення, що свідчить про посилення ролі інформаційних
технологій у сучасному розвитку підприємств. Уп'ятеро
менше коштів було витрачено на придбання внутрішніх
науково&дослідних розробок та вдвоє менше коштів на
підготовку та навчання персоналу для розробки та зап&
ровадження нових або значно вдосконалених продуктів
та процесів, діяльність щодо ринкового запровадження
інновацій та інші роботи, пов'язані зі створенням та впро&
вадженням інновацій.

Низький рівень інвестицій в сферу науки основними
суб'єктами підриває основи сталого інноваційного розвит&
ку, нагромадження інтелектуального капіталу та перехо&
ду до економіки знань. У сучасних реаліях вітчизняного
економічного розвитку така конкурентна перевага, як ква&
ліфікаційно&професійний, освітньо&інтелектуальний та
інноваційний рівень людського капіталу, є нестійкою, що
провокує можливість її втрати внаслідок низького рівня
доходу та відтворення, недостатніх обсягів інвестування
та зростання обсягів еміграції висококваліфікованих спец&
іалістів. За цих умов виникає необхідність розробки ефек&
тивного механізму розвитку, нагромадження та відтворен&
ня людського капіталу в умовах становлення економіки
знань за участю всіх суб'єктів інвестування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

В умовах інноваційних змін, гострої конкуренції, пе&
реходу до економіки знань, в якій знання втілене в то&
варах і послугах створює вартість, інвестиції в науку та
освіту є найбільш дохідними та є основою економічно&
го зростання. Досягнення конкурентоспроможності

України на світовому ринку визна&
чається її спроможністю швидко
адаптувати власний потенціал у
сфері створення та розповсюд&
ження знань до потреб світової
економіки і знаходження в ній
власної ніші. Водночас діяльність
суб'єктів господарювання повин&
на бути націлена на вирішення
стратегічних завдань в умовах
швидких інноваційних змін за ра&
хунок розвитку та фінансування

наукової діяльності, що забезпечить інтелектуалізацію
технологій, підвищення продуктивності праці, конку&
рентні переваги та високий рівень дохідності.
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2006 1452 100245 5354,6 0,98 
2007 1404 96820 6700,7 0,93 
2008 1378 94138 8538,9 0,90 
2009 1340 92403 8653,7 0,95 
2010 1303 89534 9867,1 0,90 

Таблиця 2. Наукові кадри та обсяг виконаних наукових
і науково=технічних робіт [14]


