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THE IMPACT OF GLOBAL PROCESSES INTELLECTUALIZATION
ON THE ECONOMY OF UKRAINE
У статті визначено основні шляхи та перспективи розвитку економіки України та її регіонів у
світлі глобальної інтелектуалізації і технологічної сингулярності. Досліджено зарубіжний досвід
та ознаки загальної інтелектуалізації, настання сингулярності та використання державою за"
ходів підтримки розвитку економіки та нових технологій. Описано два основних напрями пріо"
ритетних заходів розвитку економіки України у вигляді впровадження урядових програм роз"
витку інтелектуалізації й економіки знань та суспільного мотиваційно"спільнотного підходу.
The main path and prospects of development of economy of Ukraine and its regions in the global
intellectualization and technological singularity in the article were identified. The international
experience and features of a total intellectualization, the onset of the singularity and the use of the
state support measures for development of the economy and new technologies was investigated.
The two main directions of priority actions the development of economy of Ukraine in the form of
implementation of government programs for the development of the knowledge economy and the
intellectualization of social and motivational community"based approach were described.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постійна гонитва за інноваціями та стрімкий роз
виток інформаційних технологій привели людство на
поріг докорінних змін. Вони обумовлені безпосе
реднім впливом на суспільства інформаційної еконо
міки, бурхливим розвитком робототехніки й автома
тизації, можливою швидкою появою штучного інте
лекту та настанням унаслідок цього явища технолог
ічної сингулярності. У таких умовах Україна знахо
диться на стадії розвитку постіндустріального сусп
ільства з цілою низкою проблем: у плані генерування
інновацій, виробництва високотехнологічної про
дукції, економічними спадами та геополітичними заг
розами, ризикуючи в процесі глобальних перетворень
залишитись осторонь і значно відстати в розвитку від
провідних держав світу. Тому дослідження можливих
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шляхів розвитку економіки України в нових умовах є
зараз надзвичайно актуальні та потрібні для пом'як
шення негативних моментів і запобігання проблем у
майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями перспектив розвитку економіки України
та дослідженням трансформацій унаслідок її інформа
тизації займалися такі вітчизняні вчені, як Решетило В.,
Наумов М., Федотова Ю., Марченко О., Позднякова Л.;
економічними проблемами в процесі настання техноло
гічної сингулярності — Галюк І., Піддубна Л., Шестако
ва О. Незважаючи на здійснені напрацювання, ця про
блема залишається недостатньо висвітленою в сучасній
українській науковій літературі.

Інвестиції: практика та досвід № 7/2016
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ЦІЛІ СТАТТІ

ну) буде приводити до ще більшого гальмування їх впро
Мета публікації — визначити основні шляхи та пер вадження і росту перекосів у структурі національної
спективи розвитку економіки України в світлі глобаль економіки та суспільства.
ної інтелектуалізації і технологічної сингулярності.
У той же час стрімкий розвиток технологій в розви
нутих країнах наближає людство до технологічної син
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
гулярності, однієї з ознак якої є те, що технології розви
ДОСЛІДЖЕННЯ
ваються настільки швидко, що навіть дослідники і спец
З переходом до інформаційної економіки та інфор іалісти з суміжних наук не здатні їх осягнути. Прикладом
маційного суспільства на зміну ринковій економіці, де такої ознаки може бути технологія виробництва сучас
основним об'єктом є товар в економічних відносинах, них інтегральних плат (мікропроцесорів, оперативної па
особливо зросла вага технологій, інновацій та знань. м'яті, тощо), яка в США досягла таких висот, що відтво
Нові терміни "інформаційне суспільство", "інформацій рити її не можуть в інших навіть високорозвинутих краї
на економіка" стали характеристикою сучасних найроз нах. Водночас технології попереднього покоління вироб
винутіших країн та економік світу. З розвитку цивілізації ництва мікропроцесорів (власного виробництва Китаю,
та прогресивного людського поступу стало зрозуміло, Росії, колишнього СССР) настільки відстали, що їх про
що [1, с. 4]:
дукт є незатребуваним навіть на власному ринку внаслі
— інформація в сучасних умовах стала найважли док повного переходу програмного забезпечення на нові
вішим продуктивним, суспільним і соціальним ресурсом швидкості обчислень. Аналогічна ситуація спостерігаєть
розвитку, товаром та рушієм сучасної економіки;
ся в багатьох інших високотехнологічних сферах — ви
— знання складають ядро інформації, найважливі робництві програмного забезпечення, розробки телеко
шу її частину, і тому саме вони визначають загально мунікаційного обладнання, мереж та ін. Це призводить
прийняті назви та характеристику сучасної економіки пе до різкого збільшення розриву між розвинутими пере
редових країн світу, підкреслюючи значення інформації довими країнами та країнами, які відстають у розвитку
та інформаційних технологій для економіки і для про та створенні власних технологій.
цесів розвитку сучасного суспільства;
Процес інтелектуального розвитку людства є аку
— сучасні інформаційні системи і технології та їх мулюючим вимірником інтелектуального розвитку лю
глобалізація привели до становлення єдиного інформа дини як істоти біологічної, соціальної і мислячої (куль
ційного простору, глобалізації культур, освіти, знань і туротвірної) [3, с. 12]. За своєю сутністю він означає не
економік.
стільки фізичне зростання рівня інтелектуальних мож
У той же час економіка України по суті набрала рис ливостей людини, як її спроможність ефективно транс
постіндустріального періоду, але залишилась мозаїчним формувати інтелектуальний потенціал в інтелектуальний
утворенням, в якому присутні як приватні натуральні гос капітал з акумулюючим відображенням на загальних
подарства, так і ресурсна орієнтованість виробництва, процесах інтелектуалізації суспільства, що тягне за со
залишки індустріальних вузлів та нові утворення у виг бою численні синергетичні ефекти.
ляді високотехнологічних компаній спрямованих на ви
У вітчизняній науці дуже багато уваги приділено
робництво програмного забезпечення, ІТ кластерів та ін. капіталізації інтелектуального потенціалу. Натомість
Модель розвитку розвинутих країн є більш зрозу знаходимо мало публікацій, котрі присвячені питанням
мілою і чіткою, так само як і перспективи подальшого роз інтелектуального розвитку та інтелектуалізації суспіль
витку. У розвинутих країнах так само як раніше товар ства на вищих інституційних рівнях — регіону, держа
був вихідним пунктом генезису капіталізму і матеріаль ви, в глобальному просторі. Такі дослідження є необхі
ний ринок став основою формування індустріального дними з метою конкретизації значимості інтелектуаль
суспільства. У наш час інтелектуальний товар у цих краї ного чинника для забезпечення прогресивних змін
нах стає фактором формування інформаційного су завдяки формуванню соціальних груп (націй) із висо
спільства з його інформаційним (інтелектуальним) рин кою генетичною детермінованістю рівня суспільного
ком [2, с. 208]. Поступові природні суспільні й економічні інтелекту. Очевидно, інтелектуальна, освітня еміграції,
перетворення в такому випадку не залишають в еко військові конфлікти, що тягнуть за собою втрату кра
номіці розвинутих країн рудиментів та гальмівних за щого генофонду нації, ускладнюють динаміку та якість
лишків минулого, яких у достатній кількості можна зус інтелектуального розвитку окремих соціумів. Тому фак
тріти в економіці України, що призводить до появи та торна площина формування сприятливих передумов
ких негативних проявів, як ресурсні монополії, від інтелектуального розвитку має враховувати не лише мо
сутність здорової конкуренції, корупція та надлишко тиватори технологічної конкуренції, інституціоналізації
вий бюрократизм у багатьох сферах економічної діяль попиту на інноваційні, у тому числі роботизовані, тех
ності. Запозичувальна модель розвитку в цьому плані нології, але й генетичну інтелектуальну основу, підси
якраз і приводить до того, що багато технологій, які лену цінністю знань, неперервного розвитку людсько
працюють в інших країнах, стикаються з суттєвими пе го потенціалу та здатністю його реалізувати з конкрет
решкодами та не реалізуються в нормальному вигляді ними соціальноекономічними ефектами.
Інтелектуальний розвиток людства можна дослід
у нашій державі. Тому бездумне подальше запозичен
ня передових технологій, без створення в державі тех жувати у поєднанні різних фокусів. Вважаємо, що нині
нологій такого типу, без виробництва продукту (а ви найбільш актуальними є наступні:
1) динамічний фокус:
робляти в сучасних умовах власний товар у зв'язку із
появою "світової фабрики" Китаю з величезним деше
— діалектичний підхід з розглядом інтелектуально
вим трудовим ресурсом є задачею дуже важкого пла го розвитку людства як тривалого процесу, що перебу
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— мотиваційний підхід з визначенням
рівня мотивації суспільства до неперерв
ної освіти, інноваційної діяльності з праг
ненням генерувати ідеї та реалізовувати їх
через існуючі організаційноекономічні і
правові механізми;
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɨɜɢɯ
— прогностичний підхід з передбачен
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ням
технологосингулярного переходу і
ɩɪɨɰɟɫɭ, ȱɌ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ
формуванням нового способу організації
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
людської життєдіяльності та подальшого
прогресу;
ɍɪɹɞɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ
3) аксіологічний фокус:
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ
ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ,
— гуманістичний підхід з виявленням
ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ
місця
людини серед "організмів" (антропо
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɟ
ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
генез)
та набуття нею ознак постлюдських
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ
істот з елементами роботизованих систем;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ
ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
— конкурентний підхід з розумінням
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɫɬɚɪɬɚɩɿɜ
можливостей людини "конкурувати" з ро
ботизованими технологіями, мати змогу
контролювати й забезпечувати їх функ
ціонування, бути спроможною сприймати
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ,
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ
нові підходи організації побуту, праці, роз
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
витку, мати фінансову змогу використову
вати відповідні технології тощо;
4) просторовочасовий фокус:
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
— підхід індивідуалізму із з'ясуванням
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ
спроможності окремої людини спричиняти
ɞɨɞɚɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ
прогресивні зміни загальноцивілізаційного
ɤɪɚʀɧ ɡɚɯɨɞɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɲɬɭɱɧɨɝɨ
характеру через генерацію й реалізацію інно
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɬɚ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ
ваційних ідей, у тому числі спрямованих на
вдосконалення роботизованих технологій;
Рис. 1. Заходи розвитку процесів інтелектуалізації
— корпоративний підхід з визначен
для розвитку економіки України
ням спроможності різних форм бізнесу
на інтелектуальноінноваційних засадах
концентрувати інтелектуальний потенціал,
Розроблено автором.
капіталізувати його і детермінувати таким
ває у поліфакторній площині і не має чітко окресленого чином загальноцивілізаційні прогресивні зміни, у тому
сценарію подій з можливістю як прогресивних, так і рег числі в напрямку технологосингулярного переходу;
ресивних динамік;
— підхід регіоналізму з визначенням можливостей
— утопічний підхід, зокрема з відповідністю техно регіонів (як окремих адміністративнотериторіальних оди
утопічній моделі розвитку (техноутопізм грунтується на ниць, так і країн чи їх об'єднань в цілому) концентрувати
переконаннях, що наука і технології створять умови жит інтелектуальний потенціал та підтримувати конкурентне
тя, наближені до ідеальних; закон, влада та суспільний бізнессередовище з високим рівнем технологізації вироб
устрій будуть функціонувати виключно для вигоди і доб ництва і надання послуг, формування розвиненої та конт
робуту всіх людей, а передова наука та технології дозво рольованої віртуальної економічної системи;
лять такому суспільству сформуватись на базі сучасної
— темпологічний підхід з виявленням часових ра
цивілізації й успішно розвиватись у майбутньому [4, с. 17]); мок досягнення цілей інтелектуального розвитку, зок
— підхід виявлення зворотних реакцій на прогре рема забезпечення технологосингулярного переходу;
сивні зміни, тобто впливу технологічних інновацій на
5) регулюючий фокус:
процеси інтелектуального розвитку шляхом використан
— ринковий підхід з обгрунтуванням міри самоорган
ня роботизованих технологій для людської праці, орга ізації конкурентного технологічного середовища з націле
нізації (обслуговування) середовища життєдіяльності ністю на винахідництво штучного інтелекту, безперервне
людини, а також для посилення чи створення нових вдосконалення існуючих та створення нових технологій;
функцій людського організму;
— управлінський підхід з обгрунтуванням держав
2) результативнонаслідковий фокус:
них механізмів впливу на технологічну конкурентність,
— вартісний підхід із з'ясуванням наслідків реалі відповідність технологічного прогресу цілям людсько
зації інтелектуального потенціалу з перетворенням в го розвитку з неприпустимістю суб'єктивізму винахід
інтелектуальний капітал, на цій основі — формуванням ництва та поглиблення розриву рівня життя між різни
нового конкурентного середовища (ринку інтелектуаль ми соціальними групами.
них послуг, знань), і трансформацією відносин власності
Так чи інакше, у сформованих фокусах дослідження
(мова йде про цінність інтелектуальної власності як ви інтелектуального розвитку людства фігурують техноло
соко ліквідного товару, котрий, будучи нематеріальним, госингулярні орієнтири. Інших концептуальних схем роз
формує матеріальну основу розвитку [5, с. 119]);
витку людства, з погляду поточних технологічних зру
ɍɪɹɞɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ
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шень на основі використання його інтелектуальних мож
ливостей, що є реальними в досягненні, не окреслюєть
ся. Навіть за умов провалу технологосингулярного пе
реходу зі створенням штучного інтелекту процес досяг
нення цієї цілі тягне за собою колосальні технологічні
зрушення з використанням прогресивних технологій не
лише в економічній сфері, але й охороні здоров'я,
військовооборонному комплексі, освоєнні космосу та ін.
Тому для подолання негативних ефектів і створен
ня підгрунтя для переходу від постіндустріального до
інформаційного суспільства в Україні необхідно систем
но вживати наступних заходів:
— розвиток освіти, зокрема в сфері ІТ, на нових су
часних засадах;
— запобігання появи негативних проявів минулого
в економіці: сировинних моделей, монополізму, вико
ристання застарілих технологій;
— генерація та впровадження в економіці, зокрема
регіональній, власних інновацій;
— всебічний аналіз запозичуваних технологій, їх ап
робація до українських реалій.
У загальному заходи стимулювання процесів інте
лектуалізації для розвитку економіки України на інте
лектуальноінноваційних засадах можна зобразити у
вигляді діаграми (рис. 1).
Вважаємо, що для інтеграції в світові інноваційні
інтелектуалізаційні процеси, що б забезпечило збере
ження конкурентоздатності та розвиток економіки Ук
раїні в наш час, у першу чергу необхідно:
— розробити нові урядові програми підтримки, за
позичення та створення інноваційних проектів, нових
технологій, стартапів;
— стимулювати розвиток освіти на засадах прояву
особистості, конструкторського та новаторського
підходів, з великою увагою до ІТ освіти;
— удосконалити патентне законодавство, забезпе
чити дотримання прав на інтелектуальну власність для
можливості отримання прибутку від ідей в їх розробників.
Урядової програми підтримки, запозичення та ство
рення інноваційних проектів, нових технологій та стар
тапів повинні передбачати наступні заходи:
— податкові знижки та преференції для нових про
ектів і технологій, видані під конкретний результат;
— податковий тиск та обмеження для старих тех
нологій, сировинно орієнтованих моделей;
— створення пільгових умов для інвесторів, що
підтримують прогресивні технології.
Особливу роль, окрім того, повинні відігравати
суспільні рухи та настрої безпосередньо самого насе
лення держави, яке під впливом розуміння важливості
розвитку економіки знань та цінності інтелектуальної
продукції повинно вмотивувати себе здобувати ІТ осві
ту, навики володіння ПК, Інтернет та сучасними техно
логіями, програмування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Велика кількість дослідників вважають, що людство
стоїть на порозі глобальних змін, які пов'язані з близьк
істю розробки штучного інтелекту та можливим настан
ням сингулярності внаслідок швидкого прогресу обчис
лювальної техніки і вдосконалення алгоритмів нечіткої

логіки, нейронних мереж та імітації роботи мозку люди
ни. Такі перетворення можуть привести до повної пере
будови світової економіки, збільшення розриву між роз
винутими країнами та країнами, що розвиваються, зане
паду сировинно спрямованих та індустріальних економік.
Без розробки перспективних напрямків і шляхів підви
щення інтелектуалізації та інноватизації в Україні еконо
міка нашої держави може й надалі переживати стагна
цію, тому їх впровадження є вкрай необхідним уже сьо
годні. Це може стати напрямком подальших досліджень.
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