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Постановка проблеми. Інтелектуальний капітал
стає вирішальним фактором розвитку в умовах пере-
ходу суспільства до інформаційної економіки, витіс-
няючи на другорядні позиції природні чи матеріально-
речові ресурси. У інформаційній економіці виробни-
цтво і використання знань стає провідним чинником
економічного розвитку та якості життя населення, а
всі сектори економіки стають наукомісткими.

Найвищою формою розвитку і функціонування
інтелектуального капіталу можна вважати організацій-
ний капітал, оскільки він включає знання та інформа-
цію, які не прив’язані до конкретних людей, а стають
надбанням підприємства, регіону, країни. Організацій-
ний капітал є однією зі складових інтелектуального ка-
піталу (поряд із людським і соціальним капіталом), що
охоплює інституціоналізовані знання та інформацію.

Виникає необхідність розробки напрямів удоско-
налення розвитку і використання організаційного кап-
італу для забезпечення інноваційного розвитку еконо-
міки та підвищення якості життя населення регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні основи організаційного капіталу різною мірою
досліджували вчені, що займалися вивченням інтелек-
туального капіталу. Серед них такі відомі іноземні вчені,
як Г. Беккер, Д. Белл, П. Дракер, Л. Едвінссон,
І. Роос, М. Кастельс, Р. Райх, Т. Сакайя, Т. Стюарт,
М. Мелоун, М. Армстронг, П. Пільцер, О. Тоффлер,
Л. Туроу, С. Хантінгтон, Т. Шульц, Ф. Фукуяма,
Л. Абалкін та ін. Значний вклад у розробку методоло-
гічних засад інтелектуального капіталу зробили такі
українські вчені, як О. Ю. Амосов, В. К. Врублевсь-
кий, В. М. Геєць, О. А. Грішнова, М. І. Долішний,
А. М. Колот, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, В. М. Но-
віков, О. Ф. Новікова, В. В. Онікієнко, П. М. Цибуль-
ов, А. А. Чухно. Теоретичні засади управління інте-
лектуальним капіталом та його організаційною скла-
довою досліджували О. Б. Бутнік-Сіверський ,
О. Л. Гапоненко, В. Гойло, В. С. Пономаренко та інші.

Проте регіональні аспекти формування і функці-
онування організаційного капіталу досліджені недо-
статньо. Відповідно напрями удосконалення розвитку
і використання організаційного капіталу в контексті
підвищення якості життя населення регіонів не були
повною мірою обґрунтовані.

Постановка завдання. Мета статті — розробка
напрямів удосконалення розвитку і використання
організаційного капіталу для забезпечення інновацій-
ного розвитку економіки та підвищення якості життя
населення регіонів.

Виклад основного матеріалу. Основою ефек-
тивного використання результатів наукових досліджень
на регіональному рівні є створення територіальних
інноваційних структур, до яких залучаються регіо-
нальні управлінські, господарюючі та наукові струк-
тури [2, с. 103]. Тому організаційний капітал регіону,
основою якого є наукові розробки, повинен розгляда-
тися як цілісна територіальна структура, що потребує
цілеспрямованого управління.

Відповідно до запропонованої нами структури
організаційного капіталу можна виділити 3 загальні
напрями удосконалення розвитку і використання
організаційного капіталу для забезпечення інновацій-
ного розвитку економіки та підвищення якості життя
населення регіонів:

1. Удосконалення управління інфраструктурним
капіталом.

2. Удосконалення управління інноваційним капі-
талом та прискорення формування національної інно-
ваційної системи.

3. Інтенсифікація використання капіталу інтелек-
туальної власності.

Інфраструктурний  капітал є базою розвитку
організаційного капіталу регіону і фактично являє со-
бою регіональну інфраструктуру інноваційної діяль-
ності. Удосконалення управління інфраструктурним
капіталом повинно включати заходи:

1) удосконалення кадрового забезпечення нау-
ково-дослідних установ; залучення талановитої молоді;
цілеспрямована підготовка кадрів для управління інте-
лектуальним капіталом;

2) розвиток інфраструктури інноваційної діяль-
ності та повноцінного ринку інноваційної продукції;

3) створення інфраструктури пошуку інновацій
та оцінки їх перспективності, що прискорюватиме ви-
користання інновацій у всіх секторах економіки;

4) формування інтегрованих структур, які об’-
єднують наукові, освітні та виробничі установи; роз-
виток мережі технопарків і технополісів;
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5) підтримка діяльності венчурних фондів, спря-
мування їх роботи у найбільш сучасні види діяльності;

6) підтримка створення суб’єктами господарюван-
ня сучасних баз даних, прискорення руху інформації;

7) підтримка розвитку нових організаційних
структур, концепцій роботи бізнесу;

8) удосконалення методів обліку та економічної
оцінки об’єктів інфраструктурного капіталу (інфор-
маційні системи, бази даних, організаційні структури,
концепції і стратегії розвитку, корпоративна культура);

9) удосконалення статистичної звітності щодо
використання об’єктів інфраструктурного капіталу;

10) широке залучення іноземних інвестицій у
високотехнологічні сектори національної економіки;

11) підвищення рівня фінансування науки до світо-
вих стандартів (не менше 3% від ВВП).

Формування інтегрованих структур, що об’єдну-
ють наукові, освітні та виробничі установи є вимогою
ефективної інноваційної політики в сучасних умовах,
оскільки вони забезпечують весь цикл створення і реа-
лізації інноваційної продукції. Об’єднання ресурсів ос-
віти, науки та виробництва забезпечує додатковий еко-
номічний ефект. Доцільно використовувати різноманітні
форми інтегрованих структур, серед яких профільні інно-
ваційні навчально-науково-виробничі майданчики, інно-
ваційні консорціуми, інноваційні кластери. Розвиток
мережі технопарків і технополісів як найбільш перс-
пективної форми інтеграції науки і виробництва пови-
нен стати пріоритетом державної інноваційної політики.
Основними напрямами підтримки технопарків України
є покращення інституційного середовища (норматив-
но-правова база, стан виконання існуючих законів, спро-
щення процедури реєстрації), зменшення тиску з боку
контролюючих органів, гарантування державою подат-
кових пільг, залучення широкого кола науковців, які
пропонуватимуть нові ідеї для роботи технопарків.

Основне завдання удосконалення використання
венчурного капіталу в Україні — зміщення акценту із
порівняно традиційних (будівництво і нерухомість, тор-
гівля) до наукомістких видів економічної діяльності
(інформаційна сфера, виробництво комп’ютерної тех-
ніки, нанотехнології та інше). Перспективною є взає-
модія венчурних фондів із консалтинговими фірма-
ми, що будуть надавати інформацію і про інноваційні
проекти, у які можна вкласти інвестиції, і про потен-
ційних інвесторів. Таким чином, консалтингові фірми
можуть значно спрощувати пошук партнерів для реа-
лізації інноваційних проектів.

Сучасні бази даних суб’єктів господарювання
повинні містити інформацію про ринок та усіх його
учасників, шляхи вирішення найбільш типових про-
блем для певної сфери діяльності та іншу життєво важ-
ливу інформацію.

У рамках розвитку нових організаційних струк-

тур необхідно більш інтенсивно впроваджувати ме-
режні форми організації бізнесу, у яких вдало вико-
ристовуються інформаційні технології. При форму-
ванні сучасних організаційних структур підприємств
доцільно широко використовувати можливості аутсор-
тингу — передання частини виробничих функцій і
бізнес-процесів іншим суб’єктам господарювання і
зосередження на основному виді діяльності.

В управлінні організаційним капіталом регіонів
України ключовим завданням є формування національ-
ної інноваційної системи, яка загалом і визначає інно-
ваційний капітал як складову організаційного капіта-
лу. Процес становлення національної інноваційної си-
стеми України ще не завершений. Інноваційна скла-
дова економіки ще не стала провідним чинником со-
ціально-економічного розвитку України. Нажаль, на-
ука та інноваційна діяльність в Україні залишаються
відірваними від національної економіки.

Для удосконалення управління інноваційним ка-
піталом та прискорення формування національної інно-
ваційної системи України необхідно вирішити такі клю-
чові завдання:

1) затвердження і реалізація єдиної стратегії роз-
витку національної інноваційної системи;

2) забезпечення ефективної взаємодії елементів
національної інноваційної системи: підсистеми генерації
знань, підсистеми освіти та професійної підготовки,
підсистеми інноваційної діяльності, підсистеми інфрас-
труктури і підсистеми управління та регулювання;

3) удосконалення нормативно-правової бази,
створення єдиної системи управління національною
інноваційною системою; використання інструментів
інноваційного менеджменту;

4) забезпечення підтримки науково-дослідних
робіт, пряме і непряме стимулювання наукових розро-
бок та інноваційної діяльності;

5) підвищення інноваційної активності великих
підприємств;

6) розвиток малого інноваційного підприємни-
цтва як одного з базових джерел генерації інновацій;

7) підвищення платоспроможності індивідуаль-
них і корпоративних вітчизняних споживачів іннова-
ційної продукції;

8) пріоритетність розвитку енерго- і ресурсозбе-
рігаючих технологій;

9) підвищення інноваційної культури населення,
формування стандартів інноваційної культури на
підприємствах;

10) забезпечення належного інформаційного об-
міну, який є необхідною умовою функціонування усіх
суб’єктів національної інноваційної системи.

Характерною рисою національної інноваційної
системи України є низький рівень впровадження інно-
ваційних ідей. За різними оцінками, у США викорис-
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товується біля 62% інноваційних ідей і проектів, у Японії
— 95% [5, с. 202]. Чітке вироблення механізму закр-
іплення прав на інтелектуальну власність для наступ-
ної комерціалізації її об’єктів особливо важливе при
формуванні національної інноваційної системи.

Державна підтримка науково-дослідних робіт та
інноваційної діяльності є невід’ємним і визначальним
чинником формування національної інноваційної систе-
ми, адже, як свідчить світовий досвід, вона не може бути
сформована лише ринковими механізмами і приватним
капіталом. Держава повинна забезпечувати раціональне
співвідношення фундаментальних і прикладних дослід-
жень та їх впровадження, оскільки через різну економі-
чну віддачу це співвідношення може деформуватися у
напрямку зростання частки прикладних досліджень. В
умовах інформаційного суспільства постає завдання
швидкої інформатизації науки та розвитку її нових міждис-
циплінарних напрямів. Рівень державного фінансування
науки необхідно наблизити до 3% від ВВП, що відпові-
дає світовим стандартам. Однак, важливий не лише
рівень витрат на науку, а й ефективність розподілу і ви-
користання цих коштів. У зв’язку з цим виникає питання
модернізації організаційної структури науки України, що
вже не відповідає сучасним вимогам.

Пряме стимулювання наукових розробок та інно-
ваційної діяльності здійснюється шляхом державного
фінансування науково-дослідних установ, використан-
ня системи державних замовлень на науково-дослідні
роботи та інноваційні проекти. Непряме стимулювання
— шляхом впровадження пільгового оподаткування
суб’єктів господарювання, які здійснюють інноваційну
діяльність, та санкцій щодо підприємств окремих галу-
зей (наприклад, екологічно небезпечних), які не впро-
ваджують інновації. До заходів непрямого стимулюван-
ня слід включати і розвиток внутрішнього ринку, зок-
рема, — заохочення суб’єктів господарювання вико-
ристовувати вітчизняні наукові розробки. Якщо у сфері
фундаментальних досліджень основний акцент слід
робити на пряме стимулювання, то у сфері прикладних
досліджень — на непряме стимулювання.

Для одержання економічного ефекту і підвищен-
ня якості життя населення регіонів інтенсифікація інно-
ваційної діяльності повинна відбуватись у всіх секто-
рах економіки та супроводжуватись такими змінами,
як прискорення наукових досліджень, зменшення пе-
ріоду часу для впровадження наукових розробок, по-
силення інтеграції наукових, освітніх та виробничих
установ, скорочення життєвого циклу товарів. Потрібно
враховувати те, що помітний економічний ефект дося-
гається через широке розповсюдження інновацій, а не
після їх початкового впровадження.

Розвиток малого інноваційного підприємництва
повинен стимулюватися через створення відповідних
економічних стимулів (пільгове оподаткування, дер-

жавне замовлення на продукцію), інтенсифікацію вико-
ристання венчурного капіталу, співпрацю з великими
підприємствами. Необхідно максимально використати
сприятливі передумови розвитку малого інноваційно-
го підприємництва: значний науковий потенціал, висо-
ку підприємницьку активність населення, утверджен-
ня демократичних форм управління. Саме малі інно-
ваційно активні підприємства здатні забезпечувати
швидку комерціалізацію наукових ідей, тому вони
відіграють виключну роль у формуванні національної
інноваційної системи. У взаємодії малих інноваційно
активних підприємств із великими підприємствами і
державою необхідне впровадження принципів держав-
но-приватного партнерства з метою реалізації страте-
гічних інноваційних проектів.

Забезпечення інформаційного обміну в рамках
національної інноваційної системи здійснюється через
формування спеціальних інформаційних ресурсів, на-
лагодження постійного зв’язку між усіма суб’єкта-
ми, спрощення процедури передачі інформації. З ме-
тою інтенсифікації інформаційного обміну необхідно
поряд з комерційними використовувати і некомерційні
способи передачі технологій: поширення науково-тех-
нічної інформації через спеціалізовані джерела; орган-
ізація конференцій, виставок, ярмарків; проведення
спільних науково-технічних робіт чи стажування спец-
іалістів. Серед комерційних способів передачі техно-
логій необхідно активніше використовувати науково-
технічне кооперування, що дозволяє максимально
використати сильні сторони кожного з учасників.

Розвиток енерго- і ресурсозберігаючих технологій
є одним із головних завдань розвитку сучасної нау-
ки, оскільки саме від них залежить перехід до моделі
сталого розвитку. Упровадження енерго- і ресурсоз-
берігаючих технологій вимагає значних інвестицій.
Необхідно також враховувати те, що кожна технологія
має певну межу можливостей, після якої віддача від
подальших наукових досліджень зменшується.

Отже, головним механізмом переходу національ-
ної економіки в режим інтенсивного інноваційного
розвитку в рамках української економічної моделі
повинна стати національна інноваційна система як су-
часна інституціональна модель генерації, поширення
та використання знань, їхнього втілення в нових про-
дуктах, технологіях, послугах у всіх сферах життя
суспільства [3, c. 25].

Як приклад ефективної державної інноваційної
політики можна навести основні напрями інновацій-
ної політики США — лідера світового ринку інновац-
ійної продукції [1, с. 98]:

1) непряма підтримка науки та інноваційної діяль-
ності шляхом використання економічних стимулів (по-
даткової, патентної, зовнішньоторгової політики, сти-
мулювання конкуренції);
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2) визначення державних пріоритетів у розвитку
науки, на основі яких відбувається розподіл ресурсів
між напрямками наукових досліджень та впровадження
їх результатів;

3) формування інноваційного клімату та іннова-
ційної інфраструктури економіки.

Інтенсифікація використання капіталу інтелекту-
альної власності вимагає здійснення заходів:

1) удосконалення нормативно-правової бази;
2) удосконалення судочинства у сфері прав інте-

лектуальної власності;
3) створення інституту державних інспекторів з

контролю за використанням об’єктів інтелектуальної
власності;

4) удосконалення методів обліку об’єктів інтелек-
туальної власності та їх економічної оцінки;

5) удосконалення статистичної звітності щодо ви-
користання об’єктів інтелектуальної власності, приве-
дення її у відповідність з міжнародними стандартами;

6) запровадження економічних стимулів для ко-
мерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;

7) упровадження практики відстеження зацікав-
леності патентами фірми зі сторони конкурентів через
створення «карт патентного цитування».

При удосконаленні нормативно-правової бази у
сфері інтелектуальної власності слід особливу увагу
звернути на приведення окремих законів та підзакон-
них актів у відповідність із Цивільним кодексом Ук-
раїни. Також необхідно вирішити проблему посилен-
ня правової охорони комп’ютерних програм як об’єкта
прав інтелектуальної власності, що найбільш динамі-
чно розвивається. З метою встановлення ринкової вар-
тості підприємств доцільно внести в законодавство
норму про обов’язкове  врахування в балансі
підприємств об’єктів інтелектуальної власності та
інших нематеріальних активів.

Удосконалення судочинства у сфері прав інтелек-
туальної власності передбачає посилення спеціалізації
суддів з розгляду відповідних справ, проведення на-
вчання та підвищення кваліфікації суддів. Для підви-
щення ефективності роботи необхідним є визначення
юрисдикції судів щодо розгляду справ у сфері прав
інтелектуальної власності.

Удосконалення методів обліку об’єктів інтелек-
туальної власності повинно враховувати численні про-
позиції вчених щодо методів обліку та економічної
оцінки об’єктів інтелектуальної власності і включати
такі елементи:

— впровадження обліку торгових марок, що за-
безпечить можливість аналізу ефективності капіталов-
кладень в них і визначення величини додаткового при-
бутку від їх використання;

— розширення використання методу «роялті» для
оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

— удосконалення методу капіталізації додатко-
вих прибутків [4, с. 10-12];

— використання обліку амортизації нематеріаль-
них активів, як прямої амортизації, так і непрямої;

— автоматизація обліку об’єктів інтелектуальної
власності на підприємстві.

Відстеження зацікавленості патентами фірми зі сто-
рони конкурентів необхідне, щоб запобігти діяльності
конкурентів (часто — незаконної), спрямованої на бло-
кування роботи фірми щодо удосконалення запатенто-
ваного винаходу і завоювання ринку. Таке блокування
може здійснюватись через використання значної кількості
суміжних патентів, які унеможливлюють удосконалення
винаходу його автором. Карта патентного цитування ство-
рюється на базі аналізу відомостей про цитування інфор-
мації із патентної документації. Оскільки залежність па-
тентів від цитованих патентів часто дуже сильна, їх вико-
ристання можливе тільки при законному (або незакон-
ному) використанні останніх. Тому карта патентного ци-
тування дозволяє виявити потенційних конкурентів чи
порушників права інтелектуальної власності.

При виявленні зацікавленості патентами фірми за
картою патентного цитування необхідно визначити,
наскільки сильно взаємопов’язані патенти фірми і па-
тенти конкурентів. У разі виявлення незаконного ви-
користання патентів доцільно спочатку попередити про
це правопорушника з метою оперативного вирішення
проблеми. Іншим способом впливу на порушника є
звернення до суду. Значна кількість цитувань патенту
є свідченням його цінності і необхідності захищати його
протягом усього терміну дії. Якщо патент не стано-
вить інтересу для конкурентів, від його захисту в дея-
ких випадках можна відмовитись.

Оскільки основою організаційного капіталу є на-
укові розробки та їх впровадження, можна виділити 5
наступних основних етапів формування та використан-
ня організаційного капіталу. На кожному із цих етапів
необхідно виконувати певні завдання з метою удоско-
налення управління організаційним капіталом регіонів.

Перший етап — формування організаційного ка-
піталу — фундаментальні дослідження, що й забезпе-
чують генерацію нових ідей та знань. Оскільки фун-
даментальні дослідження мають високу міру ризику
(за оцінками експертів, лише 5% з них стають успіш-
ними у близькій перспективі), вони повинні фінансу-
ватися переважно з державного бюджету. Доцільно
використовувати систему цільового виділення коштів
через гранти. Результатом фундаментальних дослід-
жень є загальний інноваційний рівень країни.

Другий етап — прикладні дослідження і пошук
шляхів практичного використання наукових знань. Оск-
ільки більшість із них дають позитивний результат уже в
близькій перспективі, їх фінансування повинно здійсню-
ватися переважно з приватних джерел. Тому основним
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завданням держави на даному етапі є широке залучення
приватних підприємств, особливо — великих корпорацій,
до прикладних досліджень, створення відповідних сти-
мулів для цього. Результатом цього етапу є набір науко-
вих розробок, які можна впроваджувати в економіку і
які забезпечать певний економічний ефект.

Третій етап — підготовка наукових розробок до
практичного використання, створення проектної до-
кументації. Цей етап реалізується за рахунок власних
коштів підприємств, однак важливим є стимулюван-
ня зі сторони держави у вигляді податкових пільг, не-
дорогих кредитів.

Перший етап використання організаційного капі-
талу — його комерціалізація. Здійснюється за раху-
нок власних коштів підприємств, а в стратегічних на-
прямках можлива і непряма державна підтримка. На
цій стадії доцільним є використання венчурного капі-
талу, який у деяких країнах уже став одним з голов-
них джерел фінансування прикладних досліджень.
Тому завданням держави є забезпечення умов для
роботи малих інноваційних підприємств і венчурних
фондів, а також їх ефективної взаємодії.

Другий етап — власне використання організа-
ційного капіталу і одержання прибутку. На цьому етапі
важливо забезпечити позитивний суспільний ефект від
використання інновацій, адекватну винагороду авторів
наукових розробок, унеможливити зловживання у
розподілі прибутку від використання інновацій. Дер-
жава повинна гарантувати забезпечення прав інтелек-
туальної власності. Доцільним буде впровадження інте-
лектуальної ренти.

Висновки. Основний акцент в управлінні орга-
нізаційним капіталом потрібно робити на створення еко-
номічних стимулів для приватного сектору щодо
здійснення наукової та інноваційної діяльності і при-
множення усіх складових організаційного капіталу.
Необхідно підвищувати частку приватних підприємств
в інноваційному секторі економіки та фінансуванні
наукових розробок. Варто відмовитись від підходів,
згідно з якими головною умовою розвитку наукової
та інноваційної діяльності є підвищення її державного
фінансування.
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