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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

У статті наведено результати дослідження теоретичних засад та су-
часного стану інвестиційного забезпечення інтелектуалізації 
економіки України. Описано систему методів його розвитку, 
основний з яких – підвищення ефективності взаємодії сфер 
вищої освіти та науки шляхом збалансування їх роботи. На-
ведено систему заходів для реалізації цього в Україні. 
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остановка проблеми. Особливості сучасного етапу розвитку світової 
економічної системи – підвищення ролі знань та інформації, нематеріальних 
активів як факторів, що його зумовлюють – є загальновизнаними та не оминули  

українську економіку. Відповідно, зростає роль та значення інтелектуалізації, як суспільного 
та економічного процесу. Існує нагальна необхідність розроблення її фундаментальних 
засад, дослідження сучасних проблем та механізмів інвестиційного забезпечення.  

Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації має принципово важливе значення, його 
пріоритети мають бути узгодженими, а розвиток в Україні потребує скоординованого 
керівництва. Наразі ж, інвестування основних сфер інтелектуалізації – вищої освіти та наука 
[1], здійснюються, переважно ситуативно, виходячи з поточної ситуації та можливостей, що 
знижує його ефективність та темпи розвитку самого процесу інтелектуалізації економіки. 

Аналіз останніх досліджень з проблематики. Питання інтелектуалізації економіки та 
її інвестиційного забезпечення, у тій чи іншій мірі, розглядаються українськими вченими. 
Зокрема, чимало уваги приділено розвитку та інвестуванню сфер науки та вищої освіти. В 
Україні цими питаннями займалися: В. М. Геєць, А. С. Гальчинський, Б. М. Данилишин, 
О. І. Барановський, Т. М. Боголіб, І. О. Вакарчук, В. М. Кремінь, А. Я. Кузнєцова, 
Т. С. Смовженко,  Л. К. Семів, М. А. Козоріз, В. П. Соловйов, Л. І. Федулова, Л. Т. Шевчук, 
Є. І. Бойко, М. І. Крупка, С. М. Ніколаєнко. Серед російських учених потрібно відзначити 
праці в цій галузі Д. С. Львова, Г. П. Георгієва, В. Л. Іноземцева та ін.  

Та, незважаючи на велику кількість праць, питання організації інвестиційного 
забезпечення сфер інтелектуалізації економіки повністю не розкрито. Переважно увага 
науковців концентрується на окремих питаннях фінансування чи розвитку сфер вищої освіти 
та науки. Тому, актуальним є питання розроблення теоретичних засад інвестиційного 
забезпечення інтелектуалізації економіки України, дослідження його основних проблем та 
напрямів розвитку.  

Узгодження теоретичних засад інвестиційного забезпечення інтелектуалізації 
економіки.  

Зазначимо, що незважаючи на чималий науковий доробок науковців у сфері 
інвестування в освіту, науку, інформаційні технології, комплексного визначення поняття 
інвестицій в інтелектуалізацію економіки наразі не дано. Найбільш оптимальним його 
варіантом слід вважати: вкладення матеріальних і нематеріальних цінностей у процес 
накопичення в суспільстві знань та вмінь їх застосовувати, що, як правило, сприяє 
економічному зростанню, спричиняє в ній структурні зміни, підвищуючи частку сфер 
нематеріального виробництва, інтелектуальної праці, інформаційних і високих технологій, 
підвищує продуктивність праці. 

На основі проведеного аналізу нами було визначено основні суб’єкти та цілі 
інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки (рис. 1.) 

П 
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Стислий аналіз стану інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки 
України 

З метою визначення сучасного стану та величини проблеми інвестиційного 
забезпечення інтелектуалізації економіки нами було проаналізовано рівень інвестування у її 
основні сфери: вищу освіту та науку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Суб’єкти та цілі інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки 
Основним показником, що показує рівень інвестування вищої освіти у країні, є 

відношення витрат на вищу освіту до валового внутрішнього продукту. Цей показник за 
період з 2000 до 2010 рр. мав доволі стійку динаміку до збільшення (рис. 2.) Винятками є 
2004 та 2007 роки, коли загальне фінансування дещо знижувалось. Найбільше зростання 
показника було зафіксовано у 2002 та 2009 роках. Зробимо також припущення, що у 2009-му 
приріст показника мав місце за рахунок загального зниження ВВП на фонді стабільного 
приросту держбюджетних витрат на вищу освіту. Та якщо ми врахуємо при цьому інфляцію, 
картина зміниться і стане зрозумілим, що реального зростання видатків фактично не 
відбувалось. У 2010 році показник знизився майже на 10 %. 
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Рис. 2. Витрати Державного бюджету на вищу освіту до ВВП 

у 2000–2010 роках (у відсотках) 
Суттєве занепокоєння викликають суми публічного інвестування, виділені на розвиток. 

Загалом, для Міністерства освіти і науки вони в 2009 році становили 1 127 млн грн. (проти 
1 570 млн грн. у 2008 р.). У відносному вимірі вони зменшилися з 10 до 6 %. Відповідно, 
прослідковується стратегія до збільшення “проїдання” публічних коштів замість їх 
вкладення в майбутнє. 

Показник відношення фінансування НДДКР до ВВП України, який є основним 
індикатором активності фінансування у країні наукової діяльності, починаючи з 1996 р. має 
тенденцію до зниження. Тоді він становив 1,35 %, а у 2007 р. – тільки 0,93 % (рис. 3.). У 2008 
році цей показник ще знизився і становив лише 0,9 %. У 2009 році він дещо підвищився – до 
0,95 %. Та це явище було викликане не стільки приростом виконаних НДДКР (8,65 проти 8,53 
млн грн у 2008 році), скільки зниженням рівня ВВП країни. У 2010 році він знову знизився до 
0,9 %. 

Для порівняння з рівнем інвестування в інших країнах світу можна брати за основу 
показник витрат на R&D (дослідження і розвиток). Методологія їх розрахунку дещо 
відрізняється, але за цього порівняння можна зробити висновки про загальні тенденції. Згідно з 
вимогами Лісабонської стратегії показник витрат на R&D уже до 2010 року мав становити 3 %. 
Наразі цього досягти не вдалось, у 2007 р. він становив 1,85 %. У Сполучених Штатах 
Америки він був значно вищим і становив 2,67 %. Найвище ж його значення серед країн світу 
було зафіксовано, серед країн ЄС: у Швеції – 3,6 % та Фінляндії – 3,47 %. Серед інших країн 
світу: в Японії – 3,17 % і Південній Кореї – 2,99 %. Натомість, у деяких країнах ЄС, таких як 
Польща та Румунія, цей показник є значно нижчим і становить трохи більше за 0,5 %. 

 
Рис. 3. Відношення інвестицій у НДДКР до ВВП України 

у 1996–2010 роках (у відсотках) 
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Ситуація з державним фінансуванням інвестицій у науку в Україні  погіршується. У 
2009 році бюджетне фінансування науки передбачався на рівні, нижчому, ніж у 
попередньому році. Національній академії наук України виділено 1,9 млрд грн., у тому числі 
500 млн грн. за рахунок спецфонду (власних доходів), а загальний фонд становить лише 
89 % від 2008-го. У НАН України сума річних асигнувань на прикладні наукові та науково-
технічні розробки зменшилася на 138 млн грн. і становила 75 % від 2008-го.  

Основні проблеми, що перешкоджають розвитку інвестиційного забезпечення 
інтелектуалізації економіки України 

Результати дослідження праць науковців [2–7] дозволили виділити основні проблеми, 
що стримують розвиток  інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки. У вищій 
освіті – це: 

− низький рівень автономії ВНЗ; 
− складна демографічна ситуація в Україні; 
− відсутність фондів розвитку ВНЗ; 
− державна форма власності; 
− несформована структура системи вищої освіти; 
− низький досвід грантової діяльності. 
У сфері науки виділимо: 
− затягування з переходом на грантову систему фінансування; 
− старіння матеріально-технічної бази; 
− зниження наукового потенціалу; 
− відсутність прогресивних тенденцій у міжнародній кооперації; 
− низькоефективну структура наукової системи. 
Окрім того, в Україні порівняно із країнами з високорозвиненою економікою 

сконцентрована відносно невелика сума інвестиційних ресурсів. Це зумовлює проблему 
конфліктів інтересів у сфері інвестування сфер вищої освіти та науки. Ці конфлікти 
зумовлюють внутрішні протиріччя механізму інвестиційного забезпечення сфер вищої освіти 
та науки, які знижують ефективність та результативність його роботи. 

У разі інвестування сфер вищої освіти та науки протиріччя проявляються у двох 
напрямах: 

− інвестор і отримувач інвестицій мають бути зацікавлені в реалізації проекту, 
натомість ще на етапі підписання угоди є конфлікт їхніх інтересів; 

− підвищення рівня інвестування науки має сприяти розвиткові вищої освіти, і навпаки. 
Та при цьому вони є фактичними конкурентами за отримання публічних коштів, що нівелює 
перше твердження.  

Зрозуміло, що повністю вирішити ці протиріччя в умовах ринкової економіки 
неможливо. Вони навіть певним чином стимулюють їхніх учасників до більш ефективного 
розпорядження ресурсами (у даному разі – інвестиціями). Та все ж таки їх загострення 
негативно відображається на розвитку сфер вищої освіти та науки. Тобто можна зробити 
висновок, що ці протиріччя мають перебувати в певних рамках. 

Основні методи розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки 
України 

Усе вищезазначене вимагає розроблення та впровадження методів з розвитку 
інвестиційного забезпечення основних сфер інтелектуалізації економіки (рис. 4.). 
Першочерговим з них, ми вважаємо, є необхідність підвищення ефективності роботи сфер 
вищої освіти і науки, що неможливо, без посилення взаємодії між ними. 
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Рис. 4. Система методів розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації 

економіки України 
У більшості високорозвинених країн, таких як Сполучені Штати Америки, 

Великобританія, Франція, Німеччина тощо, наукові дослідження та розробки переважно 
здійснюються в системі вищої освіти, тобто в університетах [8–11]. В Україні створення 
знань відбувається здебільшого в системі Академії наук. Це посилює проблему передачі 
знань від їх творців до користувачів. Якщо на Заході знання створюються викладачами на 
кафедрі, їм потім не важко використовувати їх у навчальному процесі, тобто втрати часу та 
суті отриманих знань при їх передачі є мінімальними. В Україні Академія наук створює 
знання, вищі навчальні заклади вчать студентів. Викладач, для того щоби впровадити останні 
розробки науки в навчальний процес, має їх спочатку отримати. Науково-педагогічні 
працівники не завжди можуть оперативно ознайомлюватись з усіма останніми науковими 
розробками, окрім того, сам процес отримання науковцем нових знань та момент їх 
публікації розділені значним часовим проміжком. З вищевикладеного стає зрозумілим, що 
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український підхід до розповсюдження в суспільстві знань є дещо ускладненим, порівняно з 
європейським чи американським. 

Окрім того, в Україні немає належної координації цілей розвитку вищої освіти та науки. 
Головними цілями науково-технологічного та інноваційного розвитку [12] України 
визначаються: 

− підвищення ролі наукових і технологічних факторів у подоланні кризових явищ у 
соціально-економічному розвитку України та забезпеченні її економічного зростання, 
утвердженні духовності в суспільстві, удосконаленні державотворення;  

− створення ефективних механізмів збереження, ефективного використання та розвитку 
національного науково-технологічного потенціалу;  

− технологічне переобладнання і структурна перебудова виробництва з метою 
нарощування випуску товарів, конкурентоспроможних на світовому і внутрішньому ринках; 

− збільшення експортного потенціалу за рахунок наукоємних галузей виробництва, 
зменшення залежності економіки України від імпорту та інші. 

Основними цілями розвитку вищої освіти є: 
− підвищення якості навчального процесу; 
− приєднання до Болонського процесу; 
− створення рівних умов доступу до вищої освіти. 
Як бачимо, вища освіта в українському суспільстві вирішує одні проблеми, наука – 

інші, а результатом цього є зниження ефективності їхньої роботи. Зважаючи на існуючий в 
Україні розподіл сфер освіти і науки за органами регулювання, необхідними є заходи, що 
дозволять без значних втрат часу та змісту імпортувати отримані знання в навчальний 
процес, особливо ВНЗ. Тобто потрібна інтеграція сфер науки та вищої освіти, шляхом до 
чого має стати створення науково-навчальних (освітніх) комплексів. Їх суть має зводитися до 
формального та реального налагодження взаємовигідних стосунків між ВНЗ і науковими 
установами. Прикладом такої співпраці є створений на теренах західної частини України 
науково-навчальний комплекс “Економосвіта”. До його складу увійшли: Університет 
банківської справи Національного банку України, Інститут регіональних досліджень НАН 
України, Інститут економіки та менеджменту Національного університету “Львівська 
політехніка”, Тернопільський національний економічний університет, Ярославська державна 
вища професійна школа (м. Ярослав, Польща), Львівська державна фінансова академія, 
Львівська комерційна академія, Луцький національний технічний університет. Схему 
об’єднання та пріоритетні напрями співпраці зображено на рис. 5.  

Як свідчать наведені результати, продуктивна діяльність комплексу дає змогу зробити 
висновок про, загалом, позитивний досвід створення таких об’єднань. Для підвищення 
продуктивності їхньої роботи доцільно, на нашу думку, створити їх нормативно-правове 
підґрунтя. Дієвим шляхом для цього є розроблення та впровадження “Державної програми 
розвитку науково-освітніх комплексів”.  
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Рис. 5. Структура та напрями діяльності науково-навчального 

комплексу “Економосвіта” 
Щодо її наповнення, то вона має містити наукову частину, перелік завдань, показників 

та заходів на виконання завдань, виконавців (розпорядників бюджетних коштів). Метою 
програми доцільно визначити стимулювання інтеграції навчальних закладів і наукових 
установ для підвищення ефективності сфер вищої освіти та науки. 

Відповідно до мети визначимо завдання програми: 
− координація позицій ВНЗ і наукових установ щодо здійснення наукових досліджень; 
− забезпечення оновлення навчально-методичного забезпечення відповідно до останніх 

наукових розробок; 
− підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації шляхом обміну провідним 

досвідом; 
− активізація спільних наукових і науково-технічних розробок; 
− здійснення спільної видавничої діяльності; 
− координація проведення наукових і науково-практичних заходів. 
Основними заходами, що дозволять оперативно впроваджувати в навчальний процес 

останні наукові розробки, є: 
− проведення науково-навчальних семінарів, на яких представники наукових інститутів 

зможуть поділитись останніми здобутками з науково-педагогічними працівниками 
(прикладом такого семінару є науково-практичний семінар об’єднання “Економосвіта”, на 
якому представники НУ “Львівська політехніка”, Львівської комерційної академії та 
Університету банківської справи НБУ мають змогу перейняти й обмінятись останніми 
науковими здобутками з представниками академічної науки – Інституту регіональних 
досліджень НАН України); 

− здійснення спільних наукових досліджень, де нові знання здобуваються спільно – 
представниками науки та ВНЗ. Це може здійснюватись на засадах спільного розроблення 
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наукових тем або залучення до тем з однією установою-виконавцем працівників ВНЗ чи 
наукової установи партнерів; 

− спільна видавнича діяльність – випуск у співавторстві між працівниками наукової 
установи та ВНЗ монографій, підручників, навчальних посібників.  

Тут потрібно сконцентрувати увагу на ще одній важливій проблемі, що перешкоджає 
оперативному впровадженню продуктів наукової діяльності в навчальний процес. При 
викладанні курсів переважно їх навчально-методичною основою є підручники або навчальні 
посібники. У них викладено вже апробований матеріал, який не містить результатів останніх 
наукових розробок. Вони є в монографіях. Сучасні умови випуску монографій (низьке 
поширення навіть у наукових колах через обмежений тираж, причиною чого є брак 
фінансування) не дозволяють отримати доступ до їх змісту науково-педагогічним 
працівникам. Виходів із цієї ситуації є два. Перший – надавати додаткове фінансування для 
випуску більшого накладу або використання сучасних інформаційних технологій. УкрНТЕІ 
зараз здійснює формування бази дисертацій для підвищення якості їх рецензування. Таким 
чином, буде створено електронну базу монографій. Після забезпечення відповідної системи 
їхнього електронного захисту можна створити портал, на якому їх зміст стане доступний 
найширшим колам читачів. Це дозволить підвищити якість не тільки навчального, а й 
наукового процесу в країні. Науковці так само отримають доступ до нових знань. Оскільки в 
цьому чітко прослідковується інтерес держави щодо підвищення якості наукової та 
навчальної роботи, проінвестувати такий проект потрібно за кошти державного бюджету, а 
витрати на нього слід закласти в описану вище Державну цільову програму. 

Таким чином, вище наведено перелік завдань та основних заходів, що мають бути 
включені до Державної цільової програми з інтеграції наукових досліджень наукових 
установ і навчального процесу ВНЗ. Розробником критеріїв та подальшим розпорядником 
коштів Державного бюджету України має виступити Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України, як найбільш зацікавлена в успішності програми державна установа. 
Створення об’єднань має відбуватись переважно за регіональним принципом, оскільки це 
спрощує процес особистого спілкування. Однак сучасні телекомунікаційні та інформаційні 
технології дозволяють частково вирішити проблему відстаней завдяки практиці проведення 
Інтернет-конференцій. На початках, створення 5–6 таких працюючих об’єднань на теренах 
західної, східної, південної і центральної частин України дозволить закласти надійні засади 
для вирішення такої важливої теоретичної та прикладної проблеми. 

При створенні об’єднань ініціатива має йти від ВНЗ і наукових установ. Потрібно 
створити конкурсну комісію при МОНМС України, яка має відібрати найбільш цікаві та 
перспективні проекти. Критерієм при цьому має виступати науковий потенціал учасників та 
обсяги навчального процесу. За основу тут можна взяти систему рейтингування вищих 
навчальних закладів, що здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України. 

Висновки 
1. Комплексного визначення поняття інвестицій в інтелектуалізацію економіки наразі 

не дано. Найбільш оптимальним його варіантом слід вважати: вкладення матеріальних і 
нематеріальних цінностей у процес накопичення в суспільстві знань та вмінь їх 
застосовувати, що, як правило, сприяє економічному зростанню, спричиняє в ній структурні 
зміни, підвищуючи частку сфер нематеріального виробництва, інтелектуальної праці, 
інформаційних і високих технологій, підвищує продуктивність праці. 

2. Зважаючи на результати проведеного емпіричного аналізу можна підсумувати, що 
сучасний стан інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки не відповідає 
потребам української економіки та світовим стандартам. 

3. Розвиток інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки України, 
першочергово,  потребує збалансованого підходу до регулювання та розвитку сфер вищої 
освіти та науки. Основними проблемами, що перешкоджають цьому в Україні є:  

− відсутність чіткої координації цілей розвитку науки та вищої освіти. 
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− низький рівень інтеграції науки та вищої освіти через відділеність наукових 
досліджень та розробок (Академії наук) від вищої освіти (ВНЗ). 

4. Для їх вирішення доцільно: 
− здійснювати перехід від кошторисного до грантового фінансування наукових 

досліджень та робіт; 
− переглянути пріоритети державного фінансування інвестиційних потреб сфер вищої 

освіти та науки у бік, від покриття поточних витрат до інвестиційних потреб; 
− створювати науково-навчальні комплекси на зразок науково-навчального комплексу 

“Економосвіта”, що дозволить більш оперативно та ефективно імпортувати знання зі сфери 
науки у освіту; 

− створити при УКРНТЕІ електронну базу монографій та інших наукових праць, які 
через Інтернет стали би доступними усім науковцям та науково-педагогічним працівникам. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

В статье приведены результаты исследования теоретических основ и современного 
состояния инвестиционного обеспечения интеллектуализации экономики 
Украины. Предложена система методов его развития, основной из которых 
– повышение эффективности взаимодействия сфер высшего образования и 
науки путем сбалансирования их работы. Приведена система мер по реали-
зации этого в Украине. 

Ключевые слова: Украина, инновационное обеспечение, интеллектуализация экономи-
ки, социально-экономическое развитие. 
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MAIN PROBLEMS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT SUPPORT OF THE 

UKRAINIAN ECONOMY INTELLECTUALISATION 
The results of the study of theoretical foundations and current state of investment support in-

tellectualization of Ukraine’s economy are concerned. A system of methods for its 
development, the main one being – improving the efficiency of interaction in 
higher education and science by balancing their work are purposed. The system 
of measures to implement this in Ukraine are showed. 
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