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Анотація. У статті розглянуто теоретичні 
концепції розвитку ресурсів загалом та без-
посередньо інтелектуальних ресурсів. Наве-
дено схему співвідношення інтелектуальних 
ресурсів, людських ресурсів та інтелектуальної 
власності. Проаналізовано особливості 
інтелектуальних ресурсів порівняно з 
матеріальними чинниками суспільного вироб-
ництва. Побудовано логіко-структурну схему 
розвитку теорій, що розкривають поняття 
«інтелектуальні ресурси» впродовж історичних 
етапів дослідження.

Аннотация. В статье рассмотрены теоре-
тические концепции развития ресурсов в целом 
и непосредственно интеллектуальных ресур-
сов. Приведена схема соотношения интеллек-
туальных ресурсов, человеческих ресурсов и 
интеллектуальной собственности. Проанали-
зированы особенности интеллектуальных ре-
сурсов по сравнению с материальными факто-
рами общественного производства. Построено 
логико-структурную схему развития теорий, 
раскрывающих понятие «интеллектуальные 
ресурсы» на протяжении исторических этапов 
исследования.
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Постановка проблеми. До поняття «інтелек-
туальні ресурси» належать результати творчої 
та інтелектуальної праці людей, а також органі-
заційні знання, властиві цій фірмі, які проявля-
ються в таких формах: людські ресурси, інтелек-
туальна власність, інформація, знання, інновації, 
технології ведення бізнесу, організаційна (корпо-
ративна) культура. Проблематика інтелектуаль-
них ресурсів розглядається різними напрямами 
економічної науки. Існуючі теорії, як правило, 
зачіпають окремі види інтелектуальних ресурсів: 
науково-технічний прогрес, людський капітал, 
соціальний капітал, інтелектуальний капітал, ін-
формацію, знання, нематеріальні ресурси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
економічній літературі інтерес до цієї проблеми 
активізувався, коли з’явився цілий ряд статей і мо-
нографічних досліджень, присвячених питанню 
формування та використання людського капіталу 
в українських умовах. Це роботи Л. Вінаріка [1], 
В. Геєця [2], О. Грішнова [3], Н. Маркова [4, c. 40–42], 
Л. Михайлова [5, c. 123], С. Мочерного [6, c. 36–37], 
В. Петренка [7, c. 3–13], Ж. Поплавської [8, c. 64–68], 

А. Ревва [9, c. 65–68], О. Рубана [10, c. 172–179], 
Н. Чорноморченка [11, c. 20] та інших.

Дослідження людського капіталу в україн-
ській економічній науці розділилися по двох 
взаємопов’язаних напрямках. У першому з них 
акцент робиться на аналізі категорії людського 
капіталу в якості фактора виробництва з перехо-
дом на проблеми управління ним у рамках під-
приємства. У другому головним об’єктом аналізу 
є утворення, його роль у формуванні людського 
капіталу й економіка цієї галузі. На цій осно-
ві виникають певні відмінності у трактуванні 
категорії людського капіталу на мікро- і макро-
рівні і поряд з ним широко використовуються 
поняття інтелектуальних ресурсів. Незважаючи 
на незаперечну близькість, ці поняття не слід 
ототожнювати. Людський капітал – це частина 
інтелектуальних ресурсів суспільства, в яку по-
ряд з ним входять і інші елементи, такі як знання, 
потенціал, науково-технічні досягнення та ін. 
Людський капітал не існує поза конкретних пер-
соніфікованих носіїв, які вправі розглядати його 
в якості своєї власності. Проте вже на рівні під-
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приємства можна говорити не тільки про залу-
чення людського капіталу, а й про інші елементи 
інтелектуальних ресурсів (програмні продукти, 
інноваційні рішення, винаходи і т.д.), які вико-
ристовуються в якості факторів виробництва.

Метою статті є розгляд інтелектуальних ре-
сурсів і еволюція їх змісту, розкрити типологіза-
цію інтелектуальних ресурсів, зазначити суттєві 
особливості інтелектуальних ресурсів у порів-
нянні з матеріальними чинниками суспільного 
виробництва.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Розглянемо основні теоретичні кон-
цепції інтелектуальних ресурсів (рис.1).

Історично першим у цьому ряду стало понят-
тя людського (інтелектуального чи гуманітар-
ного) капіталу, яке введено основоположником 
класичної економічної теорії Адамом Смітом як 
збірне поняття кількості та якості людської здат-
ності до праці. Вже в цей період був встановле-
ний зв’язок кількісних характеристик людського 
капіталу з демографічними тенденціями зміни 
чисельності працездатного населення [12].

Однак найбільший інтерес завжди виклика-
ли фактори, що визначають якість людського 
капіталу і, як наслідок, можливості зростання 
ефективності праці. До числа цих факторів на-
лежать освіта і наука, що перебувають у тісному 
взаємозв’язку. Саме в цьому аспекті проблема-
ми людського капіталу займалися представники 
неокласичного напряму економічної теорії, і зо-
крема Ірвінг Фішер, що розглядав вплив освіти 
на людський капітал. У своєму сучасному вигляді 
концепція людського капіталу була сформульо-
вана в кінці 50-х – початку 60-х років XX століття 
в рамках чиказької школи національної економі-
ки.

Теодор Вільям Шульц опублікував у 1961 р. ро-
боту «Інвестиції в людський капітал», в якій по-
рівнював в економічному сенсі людину з речовим 
капіталом, використовуваним у виробництві, і 
розглядав освіту як форму інвестицій у людський 
капітал. Ця точка зору досі широко представлена 
в економіці освіти. Успіх цієї концепції багато в 
чому визначений тим, що на людський капітал 
легко переноситься цілий ряд положень еконо-
мічної теорії, що належать до капіталу у речовій 
формі [13]. Слідом за дослідженнями Т. Шульца 
з’являються роботи Г. Беккера, присвячені тим 
же самим проблемам, розширення сфери аналі-
зу цієї категорії за межі мікроекономіки [14]. Ідеї 
Шульца і Беккера були підхоплені Я. Менцером, 
який опублікував ряд досліджень з формування 

людського капіталу, а також з економіки та орга-
нізації освіти [15]. Суть цього підходу може бути 
виражена такими положеннями. Людський ка-
пітал розглядається як сукупність людських зді-
бностей, що дає можливість їх носію отримувати 
дохід. Це якість, тобто здатність приносити дохід, 
ріднить людський капітал з іншими формами ка-
піталу, функціонуючими у суспільному вироб-
ництві. Людський капітал формується на основі 
вроджених якостей людини через цілеспрямова-
ні інвестиції в його розвиток. Чим більші і послі-
довніші ці інвестиції, тим вища віддача від цього 
чинника виробництва, яка проявляється як на 
індивідуальному, так і на громадському рівнях.

Економічна наука до недавнього часу ставила-
ся до поняття інтелектуальних ресурсів двояко. З 
одного боку, вона визнавала важливу роль науки 
та освіти в суспільному розвитку, з іншого – ви-
водила ці ресурси за рамки економічного аналізу. 
Наприклад, К. Маркс, який, як відомо, бачив у 
діалектиці продуктивних сил і виробничих від-
носин рушійну силу суспільного прогресу, зазна-
чав у «Економічних рукописах»: «У міру розви-
тку великої промисловості створення дійсного 
багатства стає менш залежним від робочого часу 
і від кількості затраченої праці, ніж від потуж-
ності тих агентів, які приводяться в рух протягом 
робочого часу і які самі, у свою чергу (їх потужна 
ефективність), не перебувають ні в якій відповід-
ності з безпосереднім робочим часом, що вима-
гаються для їх виробництва, а залежать, швидше 
від загального рівня науки і від прогресу техніки 
або від застосування цієї науки до виробництва» 
[16, с. 213–214].

Водночас, сам науково-технічний прогрес по-
дає він як те, що тепер прийнято називати гро-
мадським, тобто загальнодоступним благом. Для 
капіталістів того часу це був, по суті, дармовий 
фактор виробництва, витрати з використання 
якого були незрівнянно менші, порівняно з тра-
диційними елементами матеріальних і трудових 
витрат. «Капітал даром привласнює суспільний 
прогрес, що створюється за спиною його форми». 
«Наука взагалі «нічого» не вартує капіталісту, що 
аніскільки не перешкоджає йому експлуатувати 
її» [16, с. 328]. Щодо знань, умінь, навичок пра-
цівників, то К. Маркс, хоча і пов’язував, у рамках 
розробленої ним трудової теорії вартості катего-
рію суспільно необхідної праці як міри вартості з 
середнім рівнем вмілості працівників, однак роз-
глядав розвиток капіталістичної економіки ви-
ключно як процес відчуження «інтелектуальних 
можливостей» виробництва від виробників. Тра-
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диційно в якості основних факторів виробництва 
розглядали землю, капітал, працю. Факторів, що 
забезпечують прогрес суспільного виробництва 
за рахунок створення і приведення в дію інтелек-
туальних ресурсів, відводячи основну роль зо-
внішнім (екзогенним) факторам по відношенню 
до економічного зростання. Те ж саме було ха-
рактерно і для теорій управління. У цих теоріях 
послідовно змінювали одна одну різні парадиг-
ми: скорочення витрат і підвищення продуктив-
ності праці, системного управління якістю, на-
лаштування на споживача. Всі вони оперували, 
по суті, одними і тими ж інструментами, такими 
як вдосконалення виробничих і управлінських 
структур, організації праці, мотивація працівни-
ків. При цьому якість інтелектуальних ресурсів 
як носіїв і операторів знань залишалася поза сфе-
рою аналізу.

Для носія робочої сили висока якість люд-
ського капіталу знаходить вираження в більш 
високих показниках індивідуальних доходів, з 
тими поправками, які вносить до процесу роз-
поділу доходів ринок праці. На рівні суспільного 
відтворення якість людського капіталу має вираз 
в ефективності виробництва і в темпах економіч-
ного зростання. Інвестиції в людський капітал 
приносять національній економіці найбільший 
дохід і «підштовхують» її до зростання. Вони ви-
значають сприйнятливість суспільства до нових 
знань і технологій, створюють мотивацію розви-
тку. Тому вкладення в освіту є однією з найбільш 
вигідних форм вкладень капіталу.

На рівні макроекономіки поняття інтелекту-
альних ресурсів розширюється до сукупності 
елементів інтелектуального потенціалу, здатних 
не тільки безпосередньо включатися в процес ви-
робництва, а й спричинити на нього потужний 
опосередкований вплив через науку і технічний 
прогрес. Таким чином, система категорій, що 
описує участь інтелектуального капіталу в сус-
пільному відтворенні, може бути представлена 

таким чином. На найнижчому рівні мікроеконо-
міки – людський капітал як сукупність індивіду-
альних здібностей і надбання індивідуума. Однак 
цей індивідуальний людський капітал стає таким 
тільки тоді, коли він стає частиною капіталу під-
приємства у формі робочої сили. Тут він знахо-
дить не тільки сферу власного додатка, а й умови 
для реалізації та розвитку у вигляді різних форм 
знань. На рівні підприємства категорія інтелекту-
альних ресурсів, включає людський капітал спів-
робітників і різні форми нематеріальних активів, 
фіксуючі знання та професійні вміння. Ще одна 
особливість існування категорії інтелектуальних 
ресурсів на макрорівні можна простежити в ко-
лосальному розростанні її об’єктивної складової, 
представленої у вигляді накопичуваних банків 
знань та інформації, частина якої може навіть не 
знаходити практичного застосування, не втра-
чаючи при цьому своєї цінності. Водночас, мож-
ливості збереження і розвитку інтелектуальних 
ресурсів суспільства завжди обмежені еконо-
мічно тими ресурсами, які виділяють держава та 
суб’єкти господарювання на утримання цієї інф-
раструктури, та забезпечення виховання й освіти 
людини, виробництва, накопичення і передачу 
знань.

Взаємодії, що спостерігаються в системі інте-
лектуальних ресурсів суспільства, доводять осо-
бливу значимість її макроекономічної складової. 
Незважаючи на індивідуалізований характер 
людського капіталу, можливості його формуван-
ня та застосування цілком залежать від суспіль-
ства, від тієї системи освіти та інформаційної 
підтримки індивідуума, яка в ньому існує. При 
цьому роль держави і громадських організацій 
у цьому процесі споконвічно вища, ніж окремих 
підприємств, що пред’являють попит на робочу 
силу певного якісного рівня і несуть певні ви-
трати на її навчання. З урахуванням різних рів-
нів, співвідношення розглянутих категорій може 
бути представлена в такий спосіб (див. рис. 2):
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Рис. 2. Співвідношення категорій «Інтелектуальні ресурси», «Людські ресурси»
та «Інтелектуальна власність»

Джерело: власна розробка автора
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Ця схема наочно ілюструє співвідношення 
розглянутих категорій. Інтелектуальний капітал 
являє собою частину інтелектуальних ресурсів 
у реальному процесі господарської діяльності 
суб’єктів, і перетворюється у вартісну сукупність 
відчужуваних і невідчужуваних інтелектуальних 
активів (знань, досвіду, інтелектуальних здібнос-
тей, навичок, умінь та інших об’єктів інтелек-
туальної власності, різних результатів творчої 
діяльності). Інтелектуальні ресурси – більш ши-
рока категорія в порівнянні з інтелектуальним 
капіталом. Він представлений тими інтелектуаль-
ними активами і ресурсами, які в короткостро-
ковому періоді не використовуються і реально не 
задіяні в господарській діяльності індивідів, а та-
кож тими активами, які створюються або можуть 
бути створені суб’єктами в рамках цього періоду 
і в перспективі.

У міру зростання ролі якості людського ка-
піталу у виробництві з’являється необхідність 
адекватного відображення цього чинника в еко-
номічній теорії. Результатом стало введення в 
економічні моделі чинника науково-технічно-
го прогресу, що з’єднує в собі всі якісні аспекти 
зростання ефективності традиційних факторів 
виробництва. Починаючи з робіт Р. Солоу [17] 
робляться неодноразові спроби побудувати мо-
делі економічного зростання, які спираються на 
неокласичний принцип економічної рівноваги, 
що полягає у рівності попиту та пропозиції на 
всіх ринках, і враховують фактор технологічного 
прогресу.

У своїй еталонній моделі Солоу використову-
вав класичну виробничу функцію Кобба – Дугласа:

(1)

де Y – обсяг випуску , К – капітал , L – праця і 
0 < а < 1 , і трансформував її, ввівши технологічну 
константу:

(2)

Вплив технічного прогресу в моделі Солоу ви-
ражається в прирості ефективності праці, який 
відбувається з постійним темпом. Передбачено, 
що цей тип технічного прогресу повинен вивести 
на стійкий рівень капіталоозброєності, що забез-
печує постійну ефективність праці. Водночас мо-
дель Солоу побудована на уявленні гомогенності 
капіталу, робочої сили і внаслідок цього не по-
требувала гіпотези про додаткові фактори – тех-
нологічні, освітні, що впливають на якість капі-
талу і робочої сили і таким чином впливають на 
економічне зростання. Проте вона містила в не-

явному вигляді принципово важливу ідею необ-
хідності технологічної рівноваги між фізичним 
капіталом і працею.

Введення інтелектуального капіталу в моделі 
економічного зростання у вигляді якогось таєм-
ничого параметра динаміки віддачі від матеріаль-
них чинників виробництва мало велике значення 
для економічної теорії з точки зору розуміння ло-
гіки і внутрішніх механізмів цих процесів, але було 
недостатньо для вирішення практичних питань 
управління ними. Абсолютно інший напрям еко-
номічної теорії представлено роботами австрій-
ського економіста першої половини XX століття 
Й. Шумпетера. Розроблений ним еволюційний 
підхід справив значний вплив на теоретичну дум-
ку останніх десятиліть. Й. Шумпетер відмовився 
від погляду на рівновагу як нормальний стан еко-
номіки, поставивши під кут зору її динаміку. Він 
вважав, що елемент розвитку не зустрічається 
серед явищ, властивих кругообігу капіталу або 
тенденцій до рівноваги, але впливає на них як 
зовнішня сила. Розвиток являє собою зміну тра-
єкторії, за якою здійснюється кругообіг, перехід 
економіки до іншого стану рівноваги, що носить 
дискретний характер [18]. В основі економічного 
розвитку лежать інноваційні процеси, суть яких 
полягає у здійсненні нових комбінацій факторів 
та умов господарської діяльності. Функція інно-
вацій природним чином лежить на підприємцеві.

Ідеї Й. Шумпетера стали основою для вини-
клих на початку 80-х років еволюційних теорій 
економіки та нових теорій економічного зрос-
тання. Еволюціоністи (Р. Нельсон, С. Вінтер і 
ін.) зосередили увагу не стільки на процесах ви-
робництва, розподілу і споживання благ, скільки 
на еволюції суб’єктів господарської діяльності, 
вбачаючи саме в них першопричину змін еконо-
мічної системи в цілому. Інновації, відкриття та 
навчання зайняли центральне місце в описі ме-
ханізмів еволюції [19]. На відміну від неокласиків 
прихильники еволюційної теорії зростання роз-
глядають науково – технічний прогрес як змінну 
внутрішнього характеру в процесі економічного 
розвитку. Певною мірою це пов’язано з тим, що 
технічний прогрес не має автономних форм, а за-
вжди виражається в кількісних і якісних параме-
трах використовуваних факторів виробництва. 
Більше того, перебуваючи у формі «чистого» зна-
ння, інформаційний ресурс суспільства не пра-
цює як фактор економічного зростання. «Нові 
теорії зростання», що зв’язуються насамперед з 
іменами П. Ромера, Р. Лукаса, так само як еволю-
ціоністи, розглядають науково-технічний про-

aa LKY −= 1
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грес як внутрішній, ендогенний фактор еконо-
мічного зростання і значною мірою спираються 
на концепцію людського капіталу. Слід виділити 
три напрямки, за якими здійснюють інвестиції, 
що забезпечують економічне зростання: вклади в 
нові знання, людський капітал і проміжні витра-
ти, націлені на поширення знань і умінь [20, 21].

П. Ромер і його послідовники розробляють 
модель індустрії знання, яка забезпечує еконо-
мічне зростання, виробляючи нові ідеї. Основні 
положення цієї теорії такі:

- Кожна нова ідея вимагає певної суми інвес-
тицій в нематеріальні активи (типу НДДКР). 

- Ця сума знижується з часом, оскільки інду-
стрія знання може виробляти при незмінних ін-
вестиціях більшу кількість ідей.

- Індустрія знання є ємною щодо людського 
капіталу і використовує існуючий запас знання 
як ввід.

- Ціна нових ідей визначається обсягом ін-
вестицій, що йдуть в індустрію знання, а також 
інтенсивністю й ефективністю їх використання.

- Дешевші нові ідеї піднімають макроеконо-
мічну продуктивність і добробут споживачів 
унаслідок більшого вибору і кращої якості [20].

Накопичення людського капіталу з погляду 
«Нових теорій зростання» є результатом діяль-
ності системи освіти. Вона забезпечує техноло-
гічний прогрес, тому що витрати на освіту збіль-
шують запас людського капіталу і таким чином 
покращують здатність економіки виробляти нові 
ідеї і дають їй порівняльні переваги в наукоміст-
ких виробництвах. У цьому випадку маємо на 
увазі високотехнологічні виробництва, що спи-
раються на висококваліфіковану робочу силу, 
яка володіє спеціальними навичками і знаннями. 
Відтворення такої робочої сили має бути органі-
зоване та цілеспрямоване у відповідному режимі. 
Будь-які збої в цьому процесі можуть призвести 
до непередбачуваних наслідків та деградації ці-
лих галузей. З іншого боку, індустрія освіти ви-
користовує людський капітал як інвестиції. Ці 
інвестиційні витрати полягають у значній мірі із 
заробітної плати викладачів і витрат на форму-
вання матеріально-технічної бази освіти. «Нові 
теорії зростання» приділяють особливу увагу по-
ширенню знань і умінь. Цей процес, на відміну 
від розподілу і споживання звичайних благ, ха-
рактеризується певними особливостями. У його 
основі лежать переливи існуючого знання, що 
мають критичне значення для створення ново-
го знання. У цьому випадку маємо на увазі такі 
ефекти накопичення та поширення знань.

Інвестиції в науку й освіту створюють умови 
для якісного прориву до нових відкриттів та їх 
практичного застосування. Поширення існую-
чого знання «вшир» створює міжгалузеві ефекти 
у тих галузях виробництва, де вони досі не зна-
ходили застосування. Нарешті, накопичення і 
поширення знань ведуть до загального підйому 
суспільної свідомості і культури народу, змінюю-
чи його світогляд, побут, відносини з природним 
середовищем. Як специфічний продукт науки й 
освіти знання включається в процес суспільного 
виробництва в різних формах.

У рамках концепції людського капіталу ав-
тори нових теорій росту проводять відмінність 
між загальними і специфічними знаннями, тоб-
то прив’язаними виключно до певної фірми або 
виду діяльності. Відповідно до цього загальне 
знання виступає найчастіше як громадське благо, 
а специфічне – у формі приватного блага. Але, як 
правило, велика частина знань лежать десь в про-
міжку між цими полярними позиціями, оскільки 
рух робочої сили в певній мірі вирівнює індиві-
дуальні відмінності.

Включення знань у процес виробництва сус-
пільного продукту, або їх експлуатація , пов’язана 
зі значними витратами. Експлуатація знань озна-
чає їх перетворення на форму продукту, техноло-
гії, кваліфікації, нову якість організації. Кінцевий 
ефект виражається у зростанні продуктивності 
праці, зниженні витрат, прирості доходів. Ви-
трати підприємства, пов’язані з експлуатацією 
знань, об’єктивно обмежені не тільки її фінансо-
вими можливостями, а й передбачуваним спів-
відношенням між витратами і результатами, так 
як підприємство не може дозволити собі витрати 
з рівнем окупності нижче суспільно нормально-
го. З цієї причини частина витрат на експлуата-
цію знань з їх виробництва з підсиленим ефек-
том належать до категорії суспільних витрат і 
фінансуються за рахунок бюджетних та інших ці-
льових джерел. При всій близькості вихідних по-
зицій відмінність між «новими» і «еволюційними 
теоріями зростання» полягають у тому, що пер-
ші виходять з розподілу обмежених ресурсів як 
стрижня економічної діяльності, тоді як останні 
ставлять у центр прогресуючі знання і відкрит-
тя, поява яких не пов’язана безпосередньо з об-
сягами фінансування НДР і ДКР. Підставою для 
цієї точки зору є відсутність прямого зв’язку між 
обсягами фінансування досліджень і розробок 
та одержуваним ефектом. Відкриття, що вносять 
революційні зміни в існуючі технології, можуть 
вчинятися найнесподіванішим чином.
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Еволюційна теорія отримала розвиток у без-
лічі концепцій, що розрізняють розуміння ме-
ханізмів еволюції. Так, Д. Доси і Л. Орсеніго [22] 
бачать коріння розвитку економічної системи в 
конкуренції між неоднорідними господарюючи-
ми суб’єктами. Економічне середовище включає 
в себе незворотний елемент, в якості якого висту-
пають попередні науково-технічні досягнення і їх 
матеріальне втілення. Таким чином, модель ви-
ключає регрес і запрограмована на науково-тех-
нічний прогрес. Капіталовкладення оцінюються 
як результат вільного вибору учасників системи, 
тобто як ендогенний фактор. Еволюційні кон-
цепції М. Амендола і Дж. Гаффарда пропонують 
модель виробничого процесу, в якому технологія 
виступає як один з його результатів. При цьому 
створення нової технології зумовлено викорис-
танням специфічних людських ресурсів, що вті-
люють у собі прогресуюче знання [23].

Теорія інтелектуального капіталу перебуває 
в процесі формування та розвитку, а знання й 
організація є основними факторами, що форму-
ють капітал [25]. Економічна та виробнича міць 
підприємств полягає в першу чергу в її інтелек-
туальних ресурсах, не включаючи таких наявних 
активів, як земля, споруди й обладнання. Під-
приємство є сховищем і координатором інтелек-
туальних ресурсів. Інтелектуальний капітал є 
цінним ресурсом підприємств, що створюється 
шляхом комбінування, обміну інтелектуальних 
ресурсів, та ефективного механізму управління 
як на мікро так і на макрорівнях.

Знання, яке створює підприємство в проце-
сі функціонування, є складним агрегуванням 
знань, якими володіють співробітники, і являють 
собою велику цінність. Фахівці в галузі страте-
гічного менеджменту в якості інтелектуальних 
ресурсів компанії виділяють її компетенції, або 
здатності (наприклад, здатності до дослідницької 
діяльності або виробництва недорогих товарів), 
які можуть бути підкріплені такими ресурсами 
та активами як патенти, ліцензії, обладнання та 
інші.

Висновки. На нашу думку, якість інтелекту-
альних ресурсів і ступінь їх залучення в суспіль-
не виробництво роблять безпосередній вплив 
на темпи економічного зростання і рівень наці-
онального багатства в окремих країнах. На цій 
основі ми вбачаємо нову розширену концепцію 
національного багатства, до складу якого включа-
ють не тільки матеріальні багатства суспільства, 
створеного працею багатьох поколінь, і природні 
ресурси, сюди включають інтелектуальні ресур-

си або людський капітал, які мають різноманітну 
структуру свого походження і є двигуном розви-
тку економіки.

Аналізуючи інтелектуальні ресурси як фактор 
економічного зростання, слід зазначити їх сут-
тєві особливості в порівнянні з матеріальними 
чинниками суспільного виробництва, що не до-
зволяє ставити їх в один ряд з останніми. Пра-
вильніше було б сказати, що це фактор «другого 
плану», що стоїть за спиною матеріальних факто-
рів виробництва і визначає їх якість. З цієї при-
чини роль інтелектуального капіталу здавалася 
не надто значною в умовах відносно стабільного 
доінструального виробництва і так різко зросла 
на цей час. Перша особливість полягає в тому, що 
формування інтелектуальних ресурсів забезпе-
чує комплекс галузей, які порівняно недавно по-
сіли самостійне місце поряд з галузями реально-
го сектору економіки і цілком залежні від нього. 
Економіка освіти, так само як і економіка науки, 
зовсім недавно виділилася в самостійну галузь 
науки, галузь знань у зв’язку із загостренням пи-
тань ефективності та якості освіти.

Друга особливість полягає в тому, що вза-
ємодія галузей інтелектуального забезпечення 
виробництва з реальним сектором економіки не 
вкладається у звичайну схему ринкових відно-
син. Формування освітнього і культурного по-
тенціалу населення і накопичення знань завжди 
були прерогативою держави і різного роду гро-
мадських інститутів.

Наступними не менш важливими особливос-
тями є:

1) підприємець присвоює інтелектуальний ка-
пітал як значною мірою дармовий;

2) суспільне благо, не вловлюючи існуючих 
зв’язків по лінії фінансування відповідних видів 
діяльності через процеси перерозподілу суспіль-
ного продукту;

3) вартісна оцінка інтелектуальних ресурсів 
на макрорівні в якості фактора економічного 
зростання надзвичайно утруднена, якщо взага-
лі можлива, така проблема чітко проявляється в 
економіці освіти;

4) аналіз ефективності освіти за схемою «Ви-
трати-випуск» практично неможливий з огляду 
повної неадекватності вартісної оцінки випуску 
реальних результатів діяльності цієї галузі;

5) інтелектуальні ресурси в порівнянні з ін-
шими факторами виробництва носять харак-
тер довгострокових інвестицій, віддача від яких 
може бути отримана набагато пізніше, ніж від 
інших видів капіталовкладень;
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6) відсутність таких показників у розшире-
ній концепції національного багатства, до складу 
якого слід включати не тільки матеріальні багат-
ства суспільства, створені працею багатьох по-
колінь, та природні ресурси, дасть поштовх до 

справедливого походження і оцінення інтелекту-
альних ресурсів, та ефективного стимулювання 
щодо їх розвитку, зростання і трансформації в 
нову інноваційну форму знань.
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