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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
У сучасному суспільстві інтелектуальний капітал стає

основою багатства. Саме він визначає конкурентоспро-
можність економічних систем, виступає ключовим ресурсом
їх розвитку. У процесі створення, трансформації й викорис-
тання інтелектуального капіталу беруть участь комерційні
підприємства, державні й суспільні установи та організації,
тобто всі суб'єкти ринкових відносин. Здатність держави
створювати й ефективно використовувати інтелектуальний
капітал визначає силу нації, її добробут.

З того часу, як людство стало осмислювати свою твор-
чу продуктивну роль, своє значення в перетворенні навко-
лишнього світу, найбільш допитливі вчені намагалися розк-
рити таємницю творчої сили людини, виявити її характерні
якості і властивості, оцінити, виміряти і дати кількісну інтер-
претацію. Результатом цих досліджень можна вважати тео-
рію інтелектуального капіталу, яка ще не є сталою і потре-
бує нових досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується

ключовою роллю інновацій і високих технологій в економіці.
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В умовах становлення постіндустріального суспільства
здійснюється перехід від моделі економічного розвитку,
заснованої на експорті природних ресурсів, до економіки
знань, що є найпотужнішим відтворювальним ресурсом
людства.

У галузі знань "Державне управління" створюються,
поширюються та використовуються конструктивні знання,
що забезпечують якісне вдосконалення людського капіта-
лу держави та її регіонів. Останній одночасно відіграє роль
передумови та результату становлення і розвитку економі-
ки знань: з одного боку, цей тип економіки всебічно вико-
ристовує знання в різних формах, з іншого — створює їх у
вигляді різноманітної високотехнологічної продукції, висо-
кокваліфікованих послуг, наукової продукції тощо. Це
відображено у працях вітчизняних вчених: В. Авер'янова,
В. Базилевича, В. Бесчастного, І. Бистрякова, М. Білинсь-
кої, І. Вакарчука, О. Васильєвої, Л. Городянської, Г. Дей-
неко, Г. Дмитренка, М. Єрмошенко, Г. Жарінової, І. Кіреє-
вої, А. Кобця, М. Корецького, Ю. Коротича, В. Куценко,
В. Третьяка, А. Халецької.

Разом з тим, у контексті реалій ринкових перетворень в
Україні ряд питань щодо функціонування механізмів дер-
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жавного регулювання розвитку інтелектуального капіталу
регіонів ще залишаються недостатньо дослідженими. На
сьогодні не розкритими залишаються питання щодо розвит-
ку інституційних інструментів реалізації механізмів держав-
ного регулювання інтелектуального капіталу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ

Вкладення у людський капітал забезпечує формування
інтелектуального капіталу. Грані розмежування між цими ви-
дами капіталу не завжди помітні, адже їм притаманна спільна
функція — створення, генерування, закріплення і поширення
знань, інформації як головних атрибутів інноваційного розвит-
ку економіки. Якщо інформація відображає зроблені виснов-
ки про явища й процеси, то знання — результат аналізу, син-
тезу інформації, методи її застосування на практиці.

Знання можна розглядати як економічний актив, ресурс і
як продукт (інновація). Завдяки розвитку людського та інте-
лектуального капіталу відбувається задоволення інноваційних
потреб. Інтелектуалізація суспільного життя є неодмінною умо-
вою ефективного державного управління як визначального
фактора конкурентоспроможності. Тому, знову ж таки, пріо-
ритетом в інноваційному розвитку виступає інтелектуальний
капітал, адже його політико-економічна сутність виражається
в історично визначених відносинах з приводу формування й
використання знань, які мають цінність інтелектуальних здібно-
стей працівників і господарюючих суб'єктів, які забезпечують
їх ефективне використання з метою додаткового доходу.

Розвиток інтелектуального капіталу регіонів визначає
рівень інноваційності економіки. Саме тому знаннєва, інте-
лектуальна, інноваційна компонента дедалі більше перетво-
рюється на провідну на всіх етапах "життєвого циклу" нових
товарів і послуг, домінує на стадії проектування, виробниц-
тва, управління матеріальними і нематеріальними активами.

У багатьох країнах визнана пріоритетність розвитку
інноваційної економіки, розв'язання комплексу проблем
освіти, науки та технологій, створення сприятливих умов для
новаторів і підприємців у державній політиці. Методи реал-
ізації такої стратегії визначили місце і роль більшості країн
у світовій спільноті, забезпечили провідні позиції лідерів у
принципово важливих напрямках державного управління.

Перспективи побудови в Україні інтелектуально-іннова-
ційної системи, особливо на регіональтному і галузевому
рівнях, гальмуються існуючими інституціональними умова-
ми. Знижується здатність національної економіки до ство-
рення інновацій, а також можливості впроваджувати пере-
дові іноземні технології.

Як вважає В. Якубенко, інтелектуальний капітал фор-
мується та функціонує у певному інституціональному сере-
довищі під впливом базисних і похідних інститутів [1]. Ці
інститути приймають форми неформальних та формальних
норм і структур, які впливають на інтелектуальний капітал
напрям деражвного управління. До формальних належать
нормативно-правові акти, а до неформальних — традиції,
норми, установки, правила.

Стратегічний курс розвитку державної політики Ук-
раїни зорієнтований на формування її інноваційної моделі,
але економічні та фінансові проблеми гальмують цей про-
цес і не дозволяють країні досягти належного рівня іннова-
ційного розвитку. Крім того, в Україні не розроблена чітка
стратегічна програма інноваційного розвитку економіки
регіонів, що може стати прямою загрозою її економічній
безпеці, оскільки наша держава відстає від розвинутих країн
світу за технологічним розвитком на декілька десятків років.

Ефективному накопиченню інтелектуального капіталу пе-
решкоджають інституціональні "пастки", які являють собою
неефективні інститути та неефективні сталі норми. Перш за все,
це "пастки" низької оплати праці, що призводять до спросту-
вання аксіоми людського капіталу про високий рівень коре-

ляції заробітків із рівнем освіти; "пастки" неефективної систе-
ми прав власності, що обумовлюють нерівність розподілу див-
ідендів від інтелектуального капіталу та знижують мотивацію
до творчої діяльності; неефективні законодавчі норми та фор-
мальні важелі забезпечення контрактів у сфері інтелектуаль-
ного капіталу, що призводять до високого рівня несумлінної
конкуренції, ризиків та високих трансакційних витрат.

Криза сучасного інноваційного виробництва зумов-
люється та проявляється зменшенням кількості квалі-
фікованих кадрів на вітчизняних підприємствах, відсутністю
методологічних основ управління процесом відтворення
кадрового потенціалу, особливо в галузях промислового
комплексу, невмінням та неготовністю персоналу перепро-
філюватися та адаптуватися до нових умов виробництва.

Важливою складовою державного регулювання розвит-
ку інтелектуального капіталу регіонів є економіка знань —
інституціональна система розвитку суспільства, структурова-
на за складовими й рольовими ознаками різноцільових інсти-
тутів. Це якісно новий тип суспільної формації, фундаментом
розбудови якої є знання, інформація, інтелект, наука. Адже
"кожен крок людства у пізнанні природи закладає черговий
камінь і в будинок теорії. Будь-які наукові здобутки лише тоді
набувають цінності, коли стають відомими широким верствам
населення, які можуть використовувати їх у своїй діяльності"
[2]. Отже, економіка знань нині є основою розвитку суспіль-
но-економічних формацій, базисом їхньої нової якості.

Економіці знань як інституціональній системі притаман-
на всезагальна інтелектуалізація та інформатизація суспіль-
но-економічних відносин. Визначальну роль у розвитку цьо-
го типу економіки як її первинна ланка відіграють інтелек-
туальні ресурси освіти й науки.

Її особливості як способу виробництва, інтелектуалізо-
ваної інституціональної системи продукування благ поляга-
ють у швидкому зростанні науково-технічних можливостей
учасників ринку; зростанні трансакційних витрат, які пов'я-
зані з пошуком інформації про ринок, захистом прав влас-
ності, укладанням контрактів тощо; підвищенні ролі менед-
жменту інтелектуальних ресурсів.

Таким чином забезпечуються інституціональні умови, які
сприяють максимальній, всебічній інтелектуалізації життєдіяль-
ності людини, що зумовлює інновативний характер відносин.

Розкриваючи інституціональні засади інтелектуально-
го капіталу регіонів необхідно зазначити, що одним із пред-
метних покажчиків, потрібно вважати еволюційну економі-
ку. Дана концепція пов'язується з появою ярко виражених
інститутів інформаційного суспільства. Предметом еволюц-
ійної економіки є динаміка технологічного процесу, причи-
ни, економічні наслідки інновацій, конкуренція в системі
реалізації технологій.

Важливість еволюційного підходу полягає у пози-
ціонуванні регіону як головного об'єкта проведення інновацій,
який у свою чергу здійснює вибір раціональних інвестицій-
них рішень. Таким чином, в економіці знань регіон — голов-
ний інститут інноваційної діяльності. Разом із тим основними
факторами розвитку залишаються знання і людський капі-
тал, які продукують інновації, високі технології. Це вища фор-
ма постіндустріальної й інноваційної економік, яка є фунда-
ментом побудови інформаційного суспільства. Їй притаман-
на всебічна інтелектуалізація суспільно-економічних відно-
син, високотехнологічний характер господарських взаємодій,
а людський капітал стає основою національного багатства.

Економіка знань має відповідну інфраструктуру, до якої
входять наступні складові та драйвери розвитку: ефективні дер-
жавні інститути, які реалізують високу якість життя; високоякіс-
на освіта; ефективна фундаментальна наука; ефективний нау-
ково-технічний венчурний бізнес; високоякісний людський кап-
італ; виробництво знань і високих технологій; інформаційне сус-
пільство; інфраструктура реалізації й трансферу ідей, винаходів
і відкриттів від фундаментальної науки до виробництв.
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Розвиток регіонів у напрямі формування інтеллектуаль-
ного потенціалу можливий лише за сприятливих інституціо-
нальних умов всебічної інтелектуалізації життєвого просто-
ру, активного генерування інновацій. Тільки системне нако-
пичення знань створює підвалини для поступального роз-
витку суспільних формацій, інтенсифікації виробництв і як-
існого задоволення всезростаючих потреб індивіда.

Формуванням людського капіталу займається сім'я і
держава. Низький життєвий рівень громадян та рівень на-
роджуваності, легковажність по відношенню до свого здо-
ров'я, все це обумовлено відсутністю у працюючого моти-
вацій і гарантій відтворення людського капіталу. Проте, ана-
лізуючи людський капітал, потрібно чітко усвідомлювати, що
постіндустріальне суспільство разом зі змінами у вироб-
ничій, технологічній та науковій сферах принесло зміни у
внутрішній світ людини.

Рівень інноваційності економіки визначається здатні-
стю її інститутів до максимально ефективного, раціональ-
ного, корисного для суспільства використання здобутків
науки, а також характеристик — властивостей людського
капіталу. Функціональні зв'язки між акторами відбуваються
на конкурентних засадах, а конкуренція є головним регу-
ляторним інститутом у розвитку інноваційного процессу в
державі.

У формуванні державного регулювання розвитку інте-
лектуального капіталу регіонів сконцентровані фундамен-
тальні засади постіндустріалізму та інформаційного сусп-
ільства. Це, по-суті, інноваційна економіка, адже, як наго-
лошено у цьому дослідженні, в основі її функціонування —
інноваційна діяльність, інтелектуалізація праці й виробниц-
тва. Це нова технологічна парадигма, особливу роль у фун-
кціонуванні якої відіграють технології, знання, інновації,
комп'ютеризація та інформатизація. Праця максимально
заміщується знаннями й інтелектом, що посилює її інно-
ваційність і продуктивність.

Аналіз закордонного досвіду і статистичних даних
свідчить, що звичайне запозичення інтелектуальних досяг-
нень інших держав без ефективного використання кадро-
вого потенціалу нації не вирішує проблеми створення неза-
лежної національної економіки. Динамізм, масштабність і
стійкість розвитку інтелектуальної сфери перетворилися для
будь-якої країни на вирішальний фактор підвищення кон-
курентоспроможності економіки, економічного зростання,
підвищення рівня життя населення, оборонної, технологіч-
ної, екологічної та соціально-економічної безпеки.

Усі ці негативні тенденції пояснюються, у першу чергу,
послабленням ролі держави у сфері управління до-
слідженнями і розробками, їх координації, відсутністю сис-
теми управління знаннями в країні та проблемою недофінан-
сування науково-дослідних і конструкторських розробок.

Важливо також ширше залучати іноземний капітал, але
це джерело фінансування поки що в Україні задіяно недо-
статньо. Те саме можна сказати і про банківське кредиту-
вання, активізацію участі приватного капіталу, використан-
ня заощаджень населення, підвищення ефективності про-
грамно-цільової форми у системі фінансування інновацій-
ної діяльності. А найперспективнішим нам видається ефек-
тивне залучення корпоративного сектора економіки з відпо-
відними державними гарантіями фінансового забезпечен-
ня науково-інформаційної і технологічної діяльності.

Проблема недофінансування освіти сприяє зниженню
пріоритетності її ролі як визначального фактора людського
розвитку, що, у свою чергу, вплинуло на зниження науково-
технічного потенціалу країни. Внаслідок цього протягом
останніх років спостерігається відтік з України кваліфіко-
ваних наукових і технічних кадрів, масовий перехід учених
в інші сфери діяльності, занепад багатьох наукових шкіл,
стрімка деградація матеріально-технічної бази наукових та
науково-технологічних досліджень.

Державна політика в Україні вимагає формування та
функціонування нових механізмів і форм управління людсь-
кими ресурсами. Необхідне їхнє теоретичне обгрунтування,
оскільки змінюються умови формування, розвитку та зат-
ребуваності кваліфікованих кадрів. Відбуваються суттєві
зміни в плануванні, фінансуванні, організації процесу управ-
ління кадрами промислових підприємств, поширюються про-
цеси регіоналізації, інтеграції, диверсифікованості вироб-
ництва.

ВИСНОВКИ
Логічним шляхом виходу з критичної ситуації можна

вважати взаємовигідне об'єднання зусиль сфер науки, еко-
номіки та освіти.

У період формування державної політики щодо розвит-
ку інтелектуального капіталу в регіонах України необхідно
кардинально змінити відношення до головної продуктивної
сили суспільства — високоінтелектуальної людини та її ви-
сокопродуктивної праці.

Роль висококваліфікованого фахівця у створенні та реа-
лізації високотехнологічних інноваційних проектів вирішальна
і постійно зростатиме. Об'єктивна потреба інноваційного роз-
витку держави вимагає нового механізму підготовки кадрів.
В його основу повинні бути покладені такі принципи:

— розвиток і самореалізація творчої особистості;
— постійна націленість на генерацію перспективних на-

уково-технічних нововведень, пошук шляхів і методів їх
практичної реалізації;

— орієнтація на підготовку висококваліфікованих і ви-
сокоінтелектуальних фахівців, системних менеджерів інно-
ваційної діяльності;

— відношення до процесу навчання та підготовки кадрів
як до складової виробничого процесу, коли витрати на підго-
товку кадрів повинні сприйматися не як витрати на праців-
ників, а як довгострокові інвестиції, необхідні для процвітан-
ня підприємства, регіонів і країни в цілому;

— забезпечення управління соціальними та психологіч-
ними аспектами процесу створення інновацій, використання
творчого потенціалу колективу, прискореного широкомасш-
табного впровадження у практику інноваційних розробок;

— створення системи безперервного навчання, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інтегрованої
у виробництво інноваційної продукції;

— співробітництво університетів та інших вищих на-
вчальних закладів з передовими підприємствами будь-яких
форм власності, що реалізують інноваційні проекти, та їх
спільна діяльність щодо розробки спеціалізованих навчаль-
них програм, видання підручників, монографій з метою
підготовки фахівців вищої кваліфікації.
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