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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. В сучасних умовах поширення глобалізаційних та 

активізації інтеграційних процесів, масштабних інноваційних перетворень 

інтелектуальна капіталізація національної економіки відіграє найважливішу 

роль у функціонуванні її стратегічно важливих галузей, у підвищенні рівня її 

конкурентоспроможності на міжнародному рівні, у забезпеченні сталого 

розвитку суспільства. Інтелектуальна капіталізація відкриває перспективи 

стабілізації економічного зростання на основі запровадження новітніх 

технологій, поліпшення добробуту населення та гармонізації соціального 

комфорту громадян. Об’єктивно надзвичайно актуальним постає пріоритетне 

завдання формування інноваційної моделі розвитку економіки України на 

основі ефективного використання інтелектуального капіталу. Визначальним 

ресурсом інноваційної модернізації є людина, її освіченість, інтелект, 

професійний досвід, здібності, навички, кваліфікація, здатність до креативної 

діяльності та підвищення продуктивності праці за рахунок використання 

інтелектуального потенціалу. 

Особливого значення набуває дослідження управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки, а також організація виконання 

повноважень центральних та місцевих органів влади, які визначають не лише 

тенденції розвитку національної економіки, але й здатні корегувати кризові 

явища, які негативно впливають на соціально-економічне становище держави. 

Ефективне управління цими процесами повинно забезпечити інноваційний 

розвиток національної економіки. Нова парадигма управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки має недостатньо розвинену теоретико-

методичну базу, що зумовлює актуальність дослідження управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки України. 

Теоретичні, методичні й практичні аспекти управління інтелектуальною 

капіталізацією економіки розглянуто в працях таких вітчизняних та зарубіжних 

учених, як В. Базилевича, С. Бандура, Г. Беккера, В. Врублевського, В. Гейця, 

О. Грішнової, Л. Ємельяненко, О. Кендюхова, М. Крупки, Є. Лібанової, С. Лінь, 

І. Михасюка, І. Мойсеєнко, Ж. Поплавської, В. Приймака, І. Ревак, К. Свейбі, 

В. Семиноженка, О. Стефанишин, Т. Шульца та ін. Стан і тенденції розвитку 

людського капіталу як основи інтелектуальної капіталізації висвітлено в 

публікаціях А. Дубовика, О. Поповича, Л. Семів, Г. Соколової, Т. Стюарта. 

Вагомий внесок у теоретичне обґрунтування окремих процесів інтелектуальної 

капіталізації економіки здійснили О. Бутнік-Сіверський, І. Галиця, О. Другов, 

В. Петренко, Л. Федулова та ін. 

Незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблем, 

пов’язаних із управлінням процесами інтелектуальної капіталізації економіки, 

не всі його аспекти з’ясовано і належно обґрунтовано. Недостатньо 

дослідженими на сьогодні залишаються питання, пов’язані з економічною 

сутністю інтелектуальної капіталізації економіки, удосконалення системи 

управління та застосування дієвих важелів активізації процесів інтелектуальної 

капіталізації національної економіки. Усе це зумовило вибір теми 



 

дисертаційної роботи, визначило її мету і завдання, а також логіку викладу 

матеріалу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень 

кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного 

університету імені Івана Франка за напрямом «Інформаційно-аналітичні 

технології в управлінні соціально-економічними процесами в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0116U001640), в межах якої автором 

запропоновано нові теоретико-методичні засади управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методичних основ і розроблення науково-практичних 

рекомендацій щодо модернізації системи управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки України. 

Для досягнення мети дисертаційної роботи поставлено такі завдання: 

− розкрити соціально-економічну сутність інтелектуальної капіталізації 

економіки через призму ресурсного, компонентного та синергетичного 

підходів; 

− розвинути організаційно-функціональну систему управління процесами 

інтелектуальної капіталізації національної економіки на основі систематизації 

та критичного переосмислення еволюції теоретико-методологічних положень; 

− поглибити методичні підходи щодо рейтингового оцінювання рівня 

розвитку інтелектуального капіталу регіонів України; 

− проаналізувати стан адміністративно-правового, фінансового та 

інформаційного забезпечення процесів управління інтелектуальною 

капіталізацією економіки України; 

− виконати рейтингове оцінювання рівня розвитку складових частин  

інтелектуального капіталу, а також сформулювати наукові положення 

кластеризації територіальних одиниць країни з метою удосконалення заходів 

управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки; 

− провести аналіз індикаторів макроекономічного середовища 

інтелектуальної капіталізації економіки України в умовах євроінтеграції; 

− розробити концепцію розвитку інтелектуальної капіталізації економіки 

та реалізувати її через відповідний сценарій з використанням організаційно-

економічної моделі регулювання; 

− запропонувати стратегічні орієнтири державної підтримки 

інвестиційно-інноваційного розвитку для підвищення конкурентоспроможності 

економіки України; 

− узагальнити зарубіжний досвід управління інтелектуальним капіталом 

осіб з особливими потребами і можливості його застосування в Україні. 

Об’єктом дослідження є процеси інтелектуальної капіталізації економіки 

України. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та 

організаційно-економічні засади управління процесами інтелектуальної 

капіталізації економіки України. 



 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дисертації завдань 

використано системно-синергетичний підхід − для виявлення можливостей 

реалізації інтелектуального капіталу, а також загальнонаукові методи, зокрема: 

абстрактно-логічний, аналіз і синтез, індукція і дедукція − для з’ясування 

сутності та принципів управління процесами інтелектуальної капіталізації, 

уточнення понять й термінів; формалізації, аналогії, системного аналізу − для 

визначення напрямів та засобів удосконалення управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки; порівняльного аналізу − для 

оцінювання рівня й інтенсивності розвитку інтелектуального капіталу в 

регіонах України; комплексного оцінювання та кластеризації − для групування 

регіонів України за рівнем розвитку їхнього інтелектуального капіталу; 

графічний – для візуалізації результатів оцінювання розвитку інтелектуального 

капіталу регіонів України. У процесі дослідження використано програмні 

продукти Deductor SA і MS Excel. 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і  

зарубіжних учених, нормативно-правові акти України, статистичні дані 

Державної служби статистики України, офіційні матеріали Світового банку, 

Державні програми соціального й економічного розвитку, державні програми 

зайнятості, монографічні й періодичні видання, ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні нових 

теоретико-методичних засад управління процесами інтелектуальної 

капіталізації економіки та обґрунтуванні практичних положень й рекомендацій 

щодо підвищення його ефективності в Україні. 

До найвагоміших наукових результатів дисертації, що становлять наукову 

новизну, належать: 

вперше: 

 розроблено концепцію розвитку інтелектуальної капіталізації 

національної економіки, яка ґрунтується на визначальних процесах управління, 

реалізацію якої запропоновано здійснити через концептуальний сценарій, з 

використанням сформованої організаційно-економічної моделі регулювання 

процесів управління інтелектуальною капіталізацією економіки; 

удосконалено: 

 дефініцію «інтелектуальна капіталізація економіки», як процесу 

створення доданої вартості у всіх сферах та на всіх рівнях національної 

економіки за певний проміжок часу, з використанням складових частин 

інтелектуального капіталу, серед яких визначальними є людський, 

організаційний, соціальний та інформаційний капітал, що дало змогу поглибити 

теоретичні основи досліджуваної проблематики; 

 методичні положення щодо рейтингового оцінювання рівня розвитку 

інтелектуального капіталу регіонів, які передбачають застосування комплексу 

процедур розрахунку значень узагальнених показників, що дало змогу 

дослідити тенденцію зміни та результативність управління процесами 

інтелектуальної капіталізації національної економіки; 

 процедуру макроекономічного аналізу інтелектуального капіталу, яка 

на відміну від поширених, передбачає використання групування видів 



 

економічної діяльності на високо-, середньо- та низькоінтелектуальномісткі. Це 

дало змогу виявити чинники, які позитивно чи негативно впливають на рівень 

розвитку інтелектуальної капіталізації економіки; 

 інституційно-організаційні підходи до реформування системи 

управління адміністративно-правовим, фінансовим та інформаційним 

забезпеченням процесів інтелектуальної капіталізації, з метою підвищення 

темпів економічного зростання й покращення рівня добробуту громадян; 

одержали подальший розвиток: 

 науково-практичні рекомендації щодо удосконалення управління 

процесами інтелектуальної капіталізації економіки, що дало змогу розробити 

систему управління цими процесами, з метою виведення України на орієнтири 

динамічного економічного зростання; 

 підходи до кластеризації регіонів України за оцінкою інтелектуального 

капіталу та його складових, шляхом поділу регіонів на три кластери: з високим, 

середнім та низьким рівнем інтелектуального капіталу за допомогою 

використання математичної моделі, основою якої є штучна нейронна мережа на 

основі карт самоорганізації Кохонена в аналітичній платформі Deductor. Це 

дало змогу здійснити групування регіонів за рівнем розвитку інтелектуального 

капіталу загалом та у розрізі його компонент і запропонувати заходи з 

удосконалення управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки; 

 методологічні підходи щодо вибору пріоритетних інвестиційно-

інноваційних важелів активізації економіки України в частині впровадження 

передових технологій та інноваційних продуктів з метою збільшення обсягів 

виробництва товарів і послуг, поліпшення якості суспільного продукту, 

підвищення конкурентоспроможності країни, прискорення науково-технічного 

та соціального прогресу; 

 пропозиції щодо імплементації закордонного досвіду соціальних 

інклюзій у реалізації інтелектуальної капіталізації економіки, застосування 

яких дасть змогу активніше залучати осіб з особливими потребами до процесів 

інтелектуальної капіталізації економіки, розкрити та використати творчий 

потенціал, здібності, сприяти зростанню рівня освіти, покращити стан здоров’я 

та поліпшити якість їхнього життя. 

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення 

дослідження полягає у тому, що пропозиції автора можуть бути використані 

для вдосконалення системи управління процесами інтелектуальної капіталізації 

економіки України. Основні положення дисертаційної роботи, які мають 

практичну значущість, пройшли апробацію та прийняті до впровадження в 

діяльності: Департаменту економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації в процесі розробки та надання пропозиції до щорічної Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку області, регіональних освітніх 

програм та інших програмно-цільових документів (довідка № 1-12-246 від 

05.02.2018 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-сервіс» у 

процесі розробки системи заходів щодо розвитку інтелектуального капіталу 

працівників та збільшення кількості робочих місць для працевлаштування осіб 

з обмеженими можливостями, зокрема рекомендації та висновки були 



 

враховані у практичній діяльності відділу навчання та розвитку персоналу 

(довідка № 375 від 20.02.2018 р.). 

Науково-методичні результати дослідження використовуються у 

навчальному процесі: Львівського національного університету імені Івана 

Франка під час викладання таких навчальних дисциплін, як «Інтелектуальний 

бізнес та електронна комерція», «Управління інноваціями», «Управління 

персоналом», «Сучасні технології управління людськими ресурсам» (довідка 

№ 943−54 від 02.03.2018 р.); ПВНЗ «Європейський університет» Львівської 

філії при викладанні дисциплін: «Управління персоналом», «Теорія організацій 

та операційний менеджмент», «Інформаційні системи управління трудовими 

ресурсами» (довідка № 1/02.03/18 від 31.01.2018 р.); Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного при викладанні 

дисциплін: «Економічна теорія» та «Соціологія» (довідка № 895 від 

06.03.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які виносяться на 

захист, отримані автором самостійно, відображені у публікаціях й містять 

авторське вираження ідей, концепцій та методичних підходів до вирішення 

поставленої мети. З опублікованих у співавторстві наукових праць автором 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом індивідуальної 

роботи. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи апробовані й отримали позитивну оцінку на 

міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, 

зокрема: науково-практичних конференціях «Соціально-економічний розвиток і 

безпека країни: філософія, стратегія і тактика» (Львів, 2012, 2013, 2014 рр.), 

XVIII науково-практичній конференції ад’ютантів, курсантів і студентів 

(іноземними мовами) «Організація та охорона громадського порядку під час 

проведення масових заходів (в рамках ЄВРО-2012)» (Львів, 2012 р.), 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Проблеми становлення 

інформаційної економіки в Україні» (Львів, 2014, 2017 рр.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку 

національної економіки в ринкових умовах» (Ужгород−Мукачево, 2015 р.), 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та тенденції 

розвитку економіки» (Львів, 2015 р.), VІІ Українсько-польській науково-

практичній конференції «Електроніка та інформаційні технології» 

(Львів−Чинадієво, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих учених та студентів «Фінансова та соціально-економічна системи 

України в умовах децентралізації» (Львів, 2015 р.), II International scientific 

conference «World Science in 2017: Results» (Morrisville, Lulu Press, 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економічний розвиток 

держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи» 

(Запоріжжя, 2017 р.), а також на науково-методичних семінарах кафедри 

інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних 

дисциплін Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет» та кафедри 



 

гуманітарних дисциплін Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного. 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 

25 наукових працях загальним обсягом 7,01 д. а. (5,58 д. а. належить особисто 

автору), з них: 9 статей у наукових фахових виданнях України (з них 

7 включено до міжнародних наукометричних баз), 1  в іноземному науковому 

виданні, 3  в інших наукових журналах, 12  у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 352 сторінки, у тому числі основний текст  180 сторінок. 

Дисертаційна робота містить 11 таблиць та 42 рисунки. Список використаних 

джерел налічує 228 найменувань на 20 сторінках; 16 додатків подано на 

133 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт, предмет, методи 

дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

одержаних результатів дисертаційної роботи, подано інформацію про їх 

взаємозв’язок із науковими темами та апробацію основних положень, описано 

загальну структуру та обсяг дисертації, подано інформацію про публікації за 

темою роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи управління 

процесами інтелектуальної капіталізації економіки» узагальнено теоретичні 

підходи науковців до дефініцій «капітал», «капіталізація» й «інтелектуальна 

капіталізація», обґрунтовано сутність, функції та принципи управління 

процесами інтелектуальної капіталізації, простежено еволюцію поглядів 

науковців на управління ними, визначено складові частини інтелектуального 

капіталу, запропоновано систему управління процесами інтелектуальної 

капіталізації економіки, проаналізовано методологічні підходи дослідження 

рівня розвитку інтелектуального капіталу, аргументовано можливість 

використання методу середньої багатовимірної для рейтингового оцінювання 

регіонів України. 

За результатами дослідження узагальнено теоретичні положення щодо 

тлумачення сутності інтелектуальної капіталізації, як системи економічних 

відносин на мікро- і макрорівнях національної економіки з метою накопичення 

інтелектуального капіталу, що призводить до приросту вартості національної 

економіки. Автор розглядає ресурсний та компонентний підходи до визначення 

поняття «інтелектуальна капіталізація економіки». Відповідно, інтелектуальна 

капіталізація економіки в контексті ресурсного підходу − це процес 

економічного зростання суб’єкта за рахунок інтелектуального капіталу, що 

представляє собою ефективно використаний в економічній діяльності суб’єкта 

його інтелектуальний потенціал, який сформовано із сукупності власних 

інтелектуальних ресурсів; інтелектуальна капіталізація економіки з точки зору 



 

компонентного підходу − це процес створення доданої вартості у всіх сферах та 

на всіх рівнях національної економіки за певний проміжок часу з 

використанням складових інтелектуального капіталу, серед яких 

визначальними є людський, організаційний, соціальний та інформаційний 

капітал. 

У дисертації визначено причини, що зумовлюють необхідність 

використання методичних підходів до управління інтелектуальною 

капіталізацією національної економіки. На основі проведених досліджень 

системи управління процесами інтелектуальної капіталізації, обґрунтовано 

висновок, що причиною неефективного забезпечення цього процесу, в сучасних 

економічних умовах господарювання, є недостатній рівень розвитку економіки 

знань в Україні, саме тому необхідна політична воля, сприятливий 

інвестиційний клімат, розвинена інфраструктура економіки знань, яка 

забезпечить можливість формування потужного класу працівників в 

інтелектуально містких галузях. Враховуючи зазначене у дисертаційній роботі 

запропоновано систему управління процесами інтелектуальної капіталізації 

економіки (рис. 1), яка узагальнює процес накопичення національного 

багатства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Система управління процесами інтелектуальної капіталізації 
економіки України 

 

Обґрунтовано, що для забезпечення ефективного управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки доцільно оцінити рівень розвитку 

інтелектуального капіталу в регіонах України. Для рейтингового оцінювання 

цього капіталу автор пропонує метод середньої багатовимірної, а для 

групування регіонів України  використати математичну модель, основою якої 

є штучна нейронна мережа. Перший із методів представляє собою розрахунок 
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середньої величини кількох ознак для однієї одиниці сукупності і визначається 

за формулою: 

,        (1) 

де ,  ,  – узагальнюючий показник певної структурної 

компоненти чи її складової для -ї одиниці сукупності (регіону). Причому 

зведення початкових величин ( ) до безрозмірних ( ) для показників-

стимуляторів і показників-дестимуляторів виконано, відповідно, за формулами: 

 

   і   ,   (2) 

 

де  і  –  відповідно, найбільше і найменше значення -го показника  

( ),  – загальна кількість одиниць сукупності (регіонів),  – 

загальна кількість показників (ознак). Рівень розвитку інтелектуального 

капіталу -ї одиниці сукупності (регіону) автор пропонує розраховувати з 

використанням середньої геометричної величини узагальнюючих показників 

його структурних компонент: 

 

        ,              (3) 

 

де  – узагальнюючий показник рівня розвитку інтелектуального капіталу, а 

, , ,  – узагальнюючі показники рівня розвитку, відповідно, людського, 

організаційного, соціального та інформаційного капіталу для -ї одиниці 

сукупності (регіону). 

У другому розділі «Моніторинг результативності управління 

процесами інтелектуальної капіталізації економіки України» з’ясовано 

особливості адміністративно-правового, фінансового та інформаційного 

забезпечення процесів управління інтелектуальною капіталізацією економіки 

України, застосовано комплексний підхід до аналізу стану, якісних і кількісних 

змін інтелектуального капіталу, проведено кластеризацію регіонів країни 

картами Кохонена за рівнем розвитку інтелектуального капіталу в розрізі його 

складових, оцінено макроекономічні показники, які характеризують процес 

створення доданої вартості національної економіки на основі інтелектуального 

капіталу. 

Визначено, що вагоме значення в управлінні процесами інтелектуальної 

капіталізації економіки відіграють: адміністративно-правове, фінансове та 

інформаційне забезпечення. Аргументовано, що адміністративно-правове 

забезпечення буде ефективне за наявності професійної, підзвітної, 

результативної та ефективної системи центральних органів державного 

управління, а управління фінансовим забезпеченням, за умови збільшення 



 

фінансування наукової сфери, прикладних досліджень й науково-технічних 

розробок, видатків на виконання фундаментальних досліджень та проведення 

реформи фінансового забезпечення. З метою підвищення ефективності 

інформаційного забезпечення процесів інтелектуалізації економіки необхідно 

впроваджувати інформатизацію освіти, розширювати коло інформаційних 

послуг населенню та суб’єктам господарювання, ефективно використовувати 

відкриті інформаційні системи. 

У дисертації доведено важливість оцінювання інтенсивності змін рівня 

розвитку інтелектуального капіталу задля вирішення такого завдання автор 

розраховує величину досліджуваного показника для економіки України в 

розрізі її регіонів та складових частин цього капіталу використовуючи формули 

(1)(3). Виконаний дисертантом аналіз статистичних показників за 

досліджуваний період з 2010 по 2015 рр. показав, що рівень розвитку цього 

капіталу знизився як у загальному в Україні, так і в окремих її регіонах (табл.1).  

Таблиця 1 

Рівень розвитку інтелектуального капіталу в регіонах України 

в 2010−2015 рр. 

 
*Примітка. Динаміка показників рівня розвитку інтелектуального капіталу 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 
 

Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що спостерігається помітне 

зниження рівня життя населення, демографічна криза, зменшення чисельності 

зайнятих, негативні тенденції в науковій сфері, недосконала державна політика 

щодо формування й використання науково-технічного потенціалу та 

інтелектуального капіталу, зокрема. Одночасно виявлено, що є складові 



 

частини інтелектуального капіталу рівень розвитку яких, як у всій країні, так і в 

окремих її регіонах покращився. 

У роботі здійснено кластеризацію регіонів України за рівнем розвитку 

їхнього інтелектуального капіталу з допомогою карт самоорганізації Кохонена 

в аналітичній платформі Deductor. У результаті проведеного аналізу отримано 

поділ регіонів України на кластери (табл. 2). 

Таблиця 2 

Поділ регіонів України на кластери за оцінкою інтелектуального капіталу 
З високим рівнем 

інтелектуального капіталу 
З середнім рівнем 

інтелектуального капіталу 
З низьким рівнем 

інтелектуального капіталу 

Дніпропетровська, 

Запорізька, Львівська, Одеська, 

Сумська, Харківська 
та м. Київ 

Кіровоградська, Київська, 
Миколаївська, Полтавська, 

Тернопільська,  Чернігівська, 

Черкаська 

Вінницька, Волинська, 

Закарпатська, Івано-

Франківська, Житомирська, 

Рівненська, Херсонська, 

Хмельницька, Чернівецька 
Джерело: складено автором на основі проведених розрахунків 
 

Побудована модель дає змогу моніторити ситуацію у регіонах, а також 

визначати заходи державної підтримки, з метою покращення їх соціально-

економічного розвитку. Особливо важливим завданням процесу управління 

інтелектуальною капіталізацією економіки є створення в органах виконавчої 

влади команд фахівців з питань реформ, що будуть реалізувати зміни у 

відповідній галузі для якісного та сталого процесу реформування. 

Проведено аналіз макроекономічних показників за 2012−2016 рр., який 

показав негативні зміни між показниками номінального і реального ВВП, що 

свідчить про інфляційні процеси в країні, які виникли у зв’язку зі зростанням 

цін на товари та послуги, що відповідно позначилося на зниженні купівельної 

спроможності населення та його рівні життя. Інфляційні процеси продовжують 

зростати через девальвацію гривні, зростання тарифів на комунальні послуги, 

що підтверджує аналіз індекс-дефлятора ВВП, який відображає реальну цінову 

політику, з якою зіткнулося населення країни. Автор, аналізуючи динаміку 

ВВП в розрахунку на одну особу, стверджує, що відбувається позитивна 

тенденція його зростання та скорочення кількості населення країни. 

Дослідження динаміки ВВП виробничим методом за видами економічної 

діяльності актуалізує необхідність розвитку високоінтелектуальноємних видів 

економічної діяльності та впровадження сучасних технологічних процесів, які 

ефективно впливають на зростання ВВП. Виникає необхідність збільшення 

фінансування наукових досліджень, розробок та інших продуктів 

інтелектуального капіталу, за рахунок залучення інвестицій в освіту, навчання 

та постійну перепідготовку трудових ресурсів відповідно до вимог ринку, для 

підвищення ефективності державного управління в нашій країні передусім 

потрібно підвищувати якість та прозорість урядування, зміцнити гривню, 

знижувати податковий тиск на підприємницьку діяльність, захищати права 

інтелектуальної власності та знижувати рівень тінізації економіки. 

У третьому розділі «Модернізація системи управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки України» розроблено концепцію 

розвитку інтелектуальної капіталізації національної економіки, запропоновано 



 

концептуальний сценарій реалізації управління процесами інтелектуальної 

капіталізації економіки, побудовано організаційно-економічну модель 

регулювання цих процесів в Україні, розкрито зміст інвестиційно-інноваційних 

процесів та їх вплив на розвиток високотехнологічних галузей, як основу 

побудови конкурентоспроможної інноваційної економіки, узагальнено світовий 

досвід управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими 

можливостями та розглянуто перспективи його адаптації в Україні. 

Управління інтелектуальною капіталізацією розглянуто як процес, за 

допомогою якого здійснюється управління інтелектуальним капіталом, 

визначаються цілі, розробляються стратегії для підвищення його розвитку, 

враховуючи всі релевантні умови. Обґрунтовано науково-практичні 

рекомендації щодо управління процесами інтелектуальної капіталізації 

економіки, що дало змогу розробити концепцію управління (рис. 2), реалізацію 

якої доцільно здійснити через відповідний концептуальний сценарій (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Концепція управління процесами інтелектуальної 
капіталізації економіки України 

 
Сценарій відображає процесний підхід до управління інтелектуальною 

капіталізацією економіки, тобто визначено логічну послідовність реалізації 

основних етапів: постановки цілей, технологічного та підсумкового. 

 

 

Мета стратегічного управління: 

нарощення інтелектуального капіталу економіки для створення доданої вартості та забезпечення 

макроекономічної стабільності 

Цілі оперативного управління: приріст ВВП і національного доходу; приріст рівня зайнятості; приріст 

середньомісячної з/п; зростання видатків на вищу освіту, науку, культуру, охорону здоров’я, екологію; 

зростання частки експортованої інноваційної продукції у загальному обсязі експорту продукції; зростання 

рівня патентної діяльності; зростання питомої ваги витрат на НДДКР тощо 

Принципи управління: 

наукова обґрунтованість, комплексність, динамізм, інтегрованість, системність 

Чинники регулювання: 

нормативно-правовий, організаційний, інформаційний та фінансово-економічний 

Очікувані результати управління: 

соціальний і економічний ефект 

Підсистеми забезпечення управління: 
адміністративно-правове, фінансове та інформаційне 

Функції управління: 

планування, організація, контроль, аналіз, регулювання, стимулювання 

Завдання управління: 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки, модернізація виробничих потужностей, 

ефективне використання і розвиток національного інтелектуального потенціалу 

 

Реалізація концептуального сценарію 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Концептуальний сценарій управління процесами інтелектуальної 
капіталізації національної економіки 

 

Дисертантом запропоновано організаційно-економічну модель 

регулювання процесів управління інтелектуальною капіталізацією економіки 

України для підвищення його ефективності в сучасних умовах господарювання, 

де кожен учасник (держава, ринок та громадськість), як рівноцінний партнер, 

виконує свої функції у цих процесах за допомогою відповідних регулюючих 

функції та інструментів. 

У роботі на підставі узагальнення інвестиційно-інноваційних процесів 

інтелектуальної капіталізації економіки України, дисертант доходить висновку 

про те, що держава є непривабливою для інвесторів через незадовільний стан 

правової, судової та податкової систем. Хоча для стимулювання інвестицій в 

Україні створюються передумови щодо співпраці державного та приватного 

капіталу; за рахунок розвитку системи державних гарантій та збільшення 

спільного державно-приватного фінансування інвестиційних проектів із 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз середовища: світові тенденції інтелектуальної капіталізації економіки; основні 

макроекономічні показники розвитку в країні; національні пріоритети в інтелектуально містких 

сферах та галузях економіки; стан адміністративно-правового, інфраструктурного, фінансового 

забезпечення розвитку інтелектуального капіталу в економіці тощо 
 

Суб’єкти управління:                                                                                                   
ВРУ, Президент України, КМУ, МОН України, Міністерство економічного розвитку України, 

Міністерство інфраструктури України, Міністерство культури України, МОЗ України, МІП, НАН 

України, неурядові організації в галузі освіти, науки, інтелектуальної власності та інновацій 

Об’єкт управління: 

процеси управління інтелектуальною капіталізацією економіки України 

Результат управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки 

Цілей досягнуто – 
формулювання нових цілей 

Цілей не досягнуто –  
аналіз середовища та корекція цілей 

Оцінка ефективності управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки 
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Формування мети стратегічного та цілей оперативного управління 

Пошук альтернативи Прогнозування Оцінка середовища 

Прийняття рішення та визначення завдань управління 

Реалізація планів 

Визначення інструментарію впливу 

Функції Методи Принципи 

Моніторинг управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки 



 

залученням іноземного капіталу; забезпечення внутрішнього конкурентного 

середовища для розвитку інвестиційної діяльності; організація конкурсів та 

аукціонів щодо надання стратегічно важливих об’єктів у державну концесію 

вітчизняним та іноземним інвесторам. Основними причинами значного 

відставання України в інноваційному розвитку є економічна й політична 

нестабільність, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, відсутність розвиненої 

фінансової системи. Отже, активізація інвестиційно-інноваційних процесів 

неможлива без активної державної політики, саме тому в Україні доцільно 

створити сприятливі умови для реалізації інновацій та залучення інвестиції з-за 

кордону. 

Обґрунтовано, що в Україні є значні резерви для удосконалення 

управління процесами інтелектуальної капіталізації національної економіки. 

Зокрема, це стосується внесення змін у чинне законодавство України щодо 

освіти, реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями 

тощо. З метою забезпечення ефективного зростання економіки України 

аргументовано необхідність використання досвіду Європейських держав та 

США для стимулювання роботодавців до створення робочих місць для осіб з 

особливими потребами. Важливо сформувати відповідну законодавчу базу, 

великі мережі громадських організацій та центрів професійної реабілітації. 

Виявлено, що питання зайнятості та працевлаштування громадян з інвалідністю 

неможливо вирішити без активної співпраці з місцевими громадами, органами 

соціального захисту населення, громадськими організаціями та необхідністю 

врахування світового досвіду. Пропонується зосередитися на приведенні 

законодавства у відповідність до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю 

в частині недискримінації у сфері праці, позитивному заохоченні роботодавців 

відкритого ринку праці та на забезпеченні належних умов працевлаштування. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації на основі узагальнення теоретико-методичних основ 

управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки та її аналізу 

запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання щодо 

удосконалення існуючого та розроблення нового інструментарію управління 

процесами інтелектуальної капіталізації економіки України. Результати 

дослідження дали підстави сформувати такі висновки і пропозиції теоретичного 

та практичного характеру. 

1. Теоретичне узагальнення та дослідження еволюції наукових поглядів 

щодо сутності поняття «інтелектуальна капіталізація економіки» дали змогу 

запропонувати власне визначення інтелектуальної капіталізації, як процесу 

створення доданої вартості у всіх сферах та на всіх рівнях національної 

економіки за певний проміжок часу, з використанням складових частин 

інтелектуального капіталу, серед яких визначальними є людський, 

організаційний, соціальний та інформаційний капітал. 

2. Розглянуто поняття «інтелектуальна капіталізація економіки» через 

призму ресурсного, компонентного та синергетичного підходів. Визначено, що 

ресурсний та компонентний підходи враховують сучасні тенденції розвитку 



 

інтелектуального капіталу. На основі синергетичного підходу запропоновано 

схему інтелектуальної капіталізації економіки, враховуючи основні чинники 

зовнішнього середовища з метою визначення тісної їх взаємодії з економікою 

знань, від якої залежить рівень розвитку інтелектуального капіталу. 

Побудовано систему управління процесами інтелектуальної капіталізації 

економіки України. 

3. Виокремлення теоретико-методичних засад процесу оцінювання 

інтелектуального капіталу дало змогу визначити його складові та сформувати 

систему первинних показників для його похідних вимірювань. Автор виконує 

дослідження із застосуванням методу середньої багатовимірної. Результати 

рейтингового оцінювання показали, що серед регіонів України лідерами за 

рівнем розвитку інтелектуального капіталу за досліджуваний період є 

Харківська, Львівська, Одеська області та м. Київ, оскільки названі регіони 

мають високі значення всіх його компонент. Регіонами аутсайдерами за 

ступенем розвитку інтелектуального капіталу є Волинська, Закарпатська, 

Рівненська, та Хмельницька області. 

4. Доведено, що адміністративно-правове забезпечення буде 

ефективне за наявності професійної, підзвітної, результативної та ефективної 

системи функціонування центральних органів державного управління; 

фінансове забезпечення − за умови збільшення фінансування наукової сфери, 

фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних розробок, а 

також активного залучення коштів вітчизняних та іноземних замовників до цих 

процесів; інформаційне забезпечення  за умов достовірності, контролю та 

безпеки інформаційного простору держави. 

5. На підставі проведеного дослідження територіальної диференціації 

рівня розвитку інтелектуального капіталу та його складових здійснено 

кластеризацію регіонів України за допомогою використання математичної 

моделі, основою якої є штучна нейронна мережа на основі карт самоорганізації 

Кохонена в аналітичній платформі Deductor. Автором у результаті проведеного 

кластерного аналізу виокремлено 3 групи: з високим, середнім та низьким 

рівнем розвитку інтелектуального капіталу. Найкращі показники за рівнем 

розвитку людського, організаційного та соціального капіталу нині є у таких 

областях, як Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Одеська, Сумська, 

Харківська та м. Київ. Щодо інформаційного капіталу, то високий його рівень 

спостерігається лише у Харківській області та м. Київ. Лідерами за рівнем 

розвитку інтелектуального капіталу серед регіонів України є Харківська, 

Сумська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Запорізька області та м. Київ. 

Побудована модель є інструментом для проведення подальшого аналізу і 

визначення заходів державної підтримки регіонів з метою вирівнювання їх 

соціально-економічного розвитку. 

6. Результати аналізу основних макроекономічних показників 

України, за рахунок яких відбувається капіталізація економіки, підтверджують 

негативні зміни між показниками номінального і реального ВВП, що свідчить 

про інфляційні процеси в країні. На підставі аналізу величини створеної валової 

доданої вартості за інтелектуальномісткими видами економічної діяльності, 



 

визначено, що основну частку у виробництві ВВП та валової доданої вартості 

містять низькоінтелектуальномісткі галузі виробництва, також надано 

пропозиції для збільшення рівня високоінтелектуальномістких видів 

економічної діяльності, що сприятиме оптимізації структури національного 

багатства. 

7. Запропоновано авторську концепцію управління процесами 

інтелектуальної капіталізації економіки України, яка передбачає досягнення 

мети, цілей та виконання завдань шляхом реалізації основних функцій, 

враховуючи принципи і складові механізму управління, на підставі 

використання концептуального сценарію. Він характеризує основні етапи 

реалізації цього управління, використовуючи організаційно-економічну модель 

регулювання, яка визначає основних учасників (держава, ринок та громадський 

сектор) як рівноправних партнерів у регулюючому процесі, їх функцій, 

повноважень та інструментів впливу. 

8. Визначено пріоритети розвитку інтелектуальної капіталізації, 

зокрема, технологічна модернізація національної економіки та підвищення 

рівня інвестиційно-інноваційної активності її суб’єктів. Обґрунтовано 

необхідність стимулювання діяльності існуючих та створення нових об’єктів 

інноваційної інфраструктури для збільшення обсягів виробництва товарів і 

послуг, поліпшення якості суспільного продукту, підвищення 

конкурентоспроможності країни, прискорення науково-технічного та 

соціального прогресу. 

9. Аргументовано, що імплементація зарубіжного досвіду соціальних 

інклюзій сприятиме покращенню процесів інтелектуальної капіталізації 

економіки України. Для цього необхідно розширити законодавчу базу щодо 

осіб з обмеженими можливостями, зокрема, положеннями, що стосуються 

підвищення якості їх освіти, здоров’я, поліпшення рівня життя та 

працевлаштування. 

Отримані наукові результати, рекомендації та пропозиції сприятимуть 

підвищенню ефективності управління процесами інтелектуальної капіталізації 

національної економіки, що стимулюватиме забезпечення стійкого 

економічного зростання в Україні. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Гинда С. М. Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації 

економіки України // Науковий журнал Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та інновацій. «Причорноморські економічні 

студії». Одеса. 2017. Вип. 22. С. 31−36. − 0,39 д. а. 

2. Гинда С. М. Формування економіки знань як передумова інтелектуальної 

капіталізації національної економіки // Збірник наукових праць Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. «Проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва». 2017. №1 /16. С. 18−28. − 0,79 д. а. 



 

3. Гинда С. М. Інтелектуальна капіталізація економіки: нові підходи до 

визначення // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. 

Вип. 53. С. 72−79. − 0,44 д. а. 

4. Гинда С. М. Особливості інвестиційної привабливості інтелектуальної 

капіталізації економіки України // Науковий економічний журнал 

Національного університету харчових технологій. «Інтелект ХХІ». Київ. 2017. 

Вип. 6. С. 113−118. − 0,49 д. а. 

5. Гинда С. М. Інвестиційно-інноваційні важелі стабілізації розвитку 

інтелектуальної капіталізації економіки України // Науково-виробничий журнал 

з економіки ПВНЗ Міжнародного університету бізнесу і права. «Бізнес-

навігатор». Херсон. 2017. Вип. 4 (43). С. 70−75. − 0,52 д. а. 

6. Гинда С. М., Приймак В. І. Роль інформації та інформаційних ресурсів у 

сучасній економіці України // Вісник Львівського університету. Серія 

економічна. 2014. Вип. 51. С. 16−22. − 0,23 д. а. (особистий внесок автора: 

0,12 д. а., де проаналізовано роль інформації в економіці України). 

7. Гинда С. М., Гинда О. М. Людський капітал: сутність, особливості 

аналізування та оцінювання // Електронне наукове видання Мукачівського 

державного університету. «Економіка та суспільство». 2017. № 12. URL: http: // 

economyandsociety.in.ua. − 0,33 д. а. (особистий внесок автора: 0,15 д. а., де 

проведено аналіз людського капіталу). 

8. Гинда C. М., Гинда О. М. Проблеми управління інтелектуальним 

капіталом осіб з обмеженими можливостями та способи їх вирішення // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. № 16. 

С. 71−76. − 0,59 д. а. (особистий внесок автора: 0,30 д. а., де визначено 

пріоритетні напрями реформування і розвитку інклюзивної освіти в Україні). 

9. Гинда С. М., Гинда О. М. Удосконалення процесу управління 

інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями // Вісник 

Одеського національного університету. Економіка. 2017. Том 22. Вип. 7 (60). 

С. 31−35. − 0,43 д. а (особистий внесок автора: 0,27 д. а., де сформульовано 

рекомендації щодо управління інтелектуальним капіталом людей з особливими 

потребами). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав: 

10. Hynda S. Current Approaches to the control of the process of intellectual 

capitalization of economics / Modern Science − Moderní věda. Praha. Česká 

republika, Nemoros. 2017. № 2. P. 23−32. – 0,55 д. а. 

 

Статті, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

11. Гинда С. М., Борщук Є. М., Приймак В. І. Людський капітал – основа 

розвитку підприємства // Науковий вісник Львівського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. «Демократичне врядування». 2016. Вип. 16−17. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_5. − 0,40 д. а. (особистий внесок 



 

автора: 0,20 д. а., де визначено роль вищої освіти у формуванні людського 

капіталу). 

12. Гинда С. М., Приймак В. І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

людського капіталу в Україні // Науковий журнал Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. Молодий вчений. 2015. Вип. № 7 

(частина 1). С. 100−104. − 0,53 д. а. (особистий внесок автора: 0,30 д. а., де 

визначено основні проблеми розвитку людського капіталу в Україні). 

13. Гинда С. М., Приймак В. І. Роль та функції капіталізації у забезпеченні 

розвитку економіки України // Науково-практичний журнал 

ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління». Регіональна 

економіка та управління. Запоріжжя. 2016. Вип. 2 (09). С. 35−39. − 0,36 д. а. 

(особистий внесок автора: 0,24 д. а., де розкрито сутність капіталізації). 

 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

14. Гинда С. М. Людський капітал як соціально-економічна категорія // 

Фінансова та соціально-економічна системи України в умовах децентралізації: 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та 

студентів (м. Львів, 26 листопада 2015 р.). Львів, 2015. С. 46−50. − 0,17 д. а. 

15. Гинда С. М. Економіка знань-парадигма інтелектуальної капіталізації 

економіки // Proceedings of II International scientific conference “World Science in 

2017: Results”. Morrisville, Lulu Press, USA, 2017. С. 47−50. − 0,16 д. а. 

16. Гинда С. М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність та 

структура // Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і 

підприємництва: проблеми та перспективи: Тези Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). м. Запоріжжя, 2017. 

С. 29−32. − 0,21 д. а. 

17. Гинда С. М. Інформаційне забезпечення управлінського механізму 

інтелектуальної капіталізації економіки // Проблеми становлення інформаційної 

економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Львів, 19−21 жовтня 2017 р.). Львів, 2017. С. 94−98. − 0,20 д. а. 

18. Гинда С. М., Приймак В. І. Інформаційні ресурси − стратегічний фактор 

розвитку України // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 23–

25 жовтня 2014 р.). Львів, 2014 р. С. 207−210. − 0,14 д. а. (особистий внесок 

автора: 0,1 д. а., де досліджено роль інформаційних ресурсів у розвитку 

України). 

19. Гинда С. М., Приймак В. І. Людський капітал  основа економічного 

розвитку України // Сучасний стан та тенденції розвитку економіки: Матеріали 

III Міжнародної науково-практичної конференції з економіки (м. Львів, 

22 квітня 2015 р.). Львів, 2015. С. 50−53. − 0,17 д. а. (особистий внесок автора: 

0,1 д. а., де розкрито сутність людського капіталу). 

20. Гинда С. М., Приймак В. І. Аналіз людського капіталу регіонів України з 

використанням карти Кохонена // Електроніка та інформаційні технології: 

Матеріали VІІ Українсько-польської науково-практичної конференції (м. Львів-

Чинадієво, Україна, 27−30 серпня 2015 р.). Львів-Чинадієво, Україна, 2015 р. 



 

С. 65−68. − 0,22 д. а. (особистий внесок автора: 0,1 д. а., де проаналізовано 

людський капітал окремих регіонів України). 

21. Гинда С. М., Гинда О. М., Долинський С. В. Рівень та якість життя 

населення в Україні // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної 

економіки в ринкових умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Ужгород-Мукачево, 24−25 квітня 2015 р.). Ужгород-Мукачево, 

2015 р. С. 138−141. − 0,41 д. а. (особистий внесок автора: 0,17 д. а., де 

проаналізовано рівень життя населення в Україні). 

22. Гинда С. М., Висоцька І. Б. Заходи підвищення рівня боргової безпеки 

України // Соціально-економічний розвиток і безпека країни: філософія, 

стратегія і тактика: Тези доповідей VII науково-практичної конференції. 

(м. Львів, 15 березня 2012 р.). С. 205−207. − 0,13 д. а. (особистий внесок 

автора: 0,05 д. а., де досліджено рівень боргової безпеки України). 

23. Gynda S., Houdyk L. Impact of technology on economic crime // Організація 

та охорона громадського порядку під час проведення масових заходів (в рамках 

ЄВРО-2012): Тези доповідей та повідомлень учасників –XVIII науково-

практичної конференції ад’ютантів, курсантів і студентів (іноземними мовами). 

(м. Львів, 10 квітня 2012 р.). С. 27−31. − 0,19 д. а. (особистий внесок автора: 

0,1 д. а., де досліджено процес організації масових заходів). 

24. Гинда С. М., Леськів Г. З. Роль економічної безпеки суб’єктів 

господарювання в Україні // Соціально-економічний розвиток і безпека країни: 

філософія, стратегія, тактика: Тези доповідей VIII міжвузівської студентської 

науково-практичної конференції. (м. Львів, 14 березня 2013 р.). С. 124−126. − 

0,13 д. а. (особистий внесок автора: 0,1 д. а., де досліджено економічну безпеку 

суб’єктів господарювання в Україні). 

25. Гинда С. М., Столяренко О. О. Сутність, особливості та загрози борговій 

безпеці України // Соціально-економічний розвиток і безпека країни:філософія, 

стратегія, тактика: Матеріали IX міжвузівської студентської науково-

практичної конференції. (м. Львів, 20 березня 2014 р.). С. 171−173. − 0,12 д. а. 

(особистий внесок автора: 0,1 д. а., де досліджено сутність боргової безпеки 

України). 

 

АНОТАЦІЯ 

Гинда С. М. Управління процесами інтелектуальної капіталізації 

економіки України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством.  Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Львів, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України. У 

дисертаційній роботі запропоновано авторське тлумачення поняття сутності 

«інтелектуальна капіталізація». Узагальнено існуючі підходи до сутності, 

змісту та структури інтелектуальної капіталізації. Досліджено теоретико-

методичні основи управління процесами інтелектуальної капіталізації 



 

економіки. Виявлено особливості інтелектуальної капіталізації та її вплив на 

національну економіку. Доведено, що адекватне адміністративно-правове, 

фінансове та інформаційне забезпечення процесу управління зможе вагомо 

вплинути на зростання інтелектуальної капіталізації економіки. Здійснено 

рейтингове оцінювання складових частин інтелектуального капіталу. 

Розроблено методичні положення кластеризації територіальних одиниць за 

рівнем розвитку їхнього інтелектуального капіталу та досліджено особливості 

системи управління цим капіталом в Україні. Проведено аналіз індикаторів 

макроекономічного середовища для виявлення ключових чинників, які 

впливають на рівень інтелектуальної капіталізації економіки.  

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процесів управління 

інтелектуальною капіталізацією економіки України, зокрема, розроблено 

концепцію розвитку інтелектуальної капіталізації національної економіки, 

реалізацію якої запропоновано здійснити через концептуальний сценарій, 

використовуючи організаційно-економічну модель регулювання процесів 

управління інтелектуальною капіталізацією економіки. Оцінено інвестиційно-

інноваційні важелі активізації інтелектуальної капіталізації та надано 

пропозиції щодо залучення інвестицій та впровадження інновацій в Україні. 

Виявлено пріоритетні напрями імплементації іноземного досвіду соціальних 

інклюзій у реалізації інтелектуальної капіталізації економіки.  

Ключові слова: інтелектуальний капітал, капіталізація, управління 

інтелектуальною капіталізацією, людський капітал, соціальний капітал, 

інформаційний капітал, організаційний капітал, державне регулювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гинда С. М. Управление процессами интеллектуальной 

капитализации экономики Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.03  экономика и управление национальным 

хозяйством.  Львовский национальный университет имени Ивана Франко, 

Львов, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических 

аспектов управления процессами интеллектуальной  капитализации экономики 

Украины. В диссертационной работе предложено авторское толкование 

понятия сущности «интеллектуальная капитализация». Обобщены 

существующие подходы к сущности, содержанию и структуре 

интеллектуальной капитализации. Исследованы теоретико-методические 

основы управления процессами интеллектуальной капитализации экономики. 

Выявлены особенности интеллектуальной капитализации и ее влияние на 

национальную экономику. Доказано, что адекватное административно-

правовое, финансовое и информационное обеспечение процесса управления 

сможет осуществить весомое влияние на рост интеллектуальной капитализации 

экономики. Осуществлено рейтинговое оценивание составных частей 

интеллектуального капитала. Разработаны методические положения 

кластеризации территориальных единиц по уровню развития их 



 

интеллектуального капитала и исследованы особенности системы управления 

этим капиталом в Украине. Проведён анализ индикаторов макроэкономической 

среды для выявления ключевых факторов, влияющих на уровень 

интеллектуальной капитализации экономики. 

Сформулированы предложения относительно усовершенствования 

процессов управления интеллектуальной капитализацией экономики Украины, 

в частности, разработана концепция развития интеллектуальной капитализации 

национальной экономики, реализацию которой предложено осуществить через 

концептуальный сценарий, используя организационно-экономическую модель 

регулирования процессов управления интеллектуальной капитализацией 

экономики. Оценены инвестиционно-инновационные рычаги активизации 

интеллектуальной капитализации и предоставлены предложения относительно 

привлечения инвестиций и внедрения инноваций в Украине. Выявлены 

приоритетные направления имплементации иностранного опыта социальных 

инклюзий в реализации интеллектуальной капитализации экономики. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, капитализация, управление 

интеллектуальной капитализацией, человеческий капитал, социальный капитал, 

информационный капитал, организационный капитал, государственное 

регулирование. 

 

SUMMARY 

Hynda S. M. Management of the processes of intellectual capitalization of 

Ukrainian economy.  The manuscript. 

The thesis for the scientific degree of candidate of economic sciences in 

specialty 08.00.03   economics and management of national economy.  Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2018. 

Thesis is dedicated to the research of theoretical and methodical principles of 

management of the processes of intellectual capitalization of the economy of 

Ukraine. It is proposed in the dissertation, the author's interpretation of the concept of 

"intellectual capitalization" as a process of creation of added value in all spheres and 

at all levels of the national economy over a certain period of time with the use of 

various components of intellectual capital, among which the most important are 

human, organizational, social and information capital.  

A scientific view on the intellectual capitalization of the economy as an open 

economic system that can and should be managed by using the methods and 

principles of public administration and management tools in the conditions of the 

intellectual economy is presented. It is grounded that in today's economic conditions, 

it is necessary and appropriate to manage the process of intellectual capitalization by 

developing and strengthening the basis of the economy of knowledge. 

The emphasis is put on the analysis of the processes of intellectual 

capitalization of the economy of Ukraine. It is proved that adequate administrative, 

financial and informational support has a significant impact on the growth and 

competitiveness of the economy. For the analysis of intellectual capital, qualitative 

and quantitative indicators, modern economic-statistical methods and methods of 



 

mathematical modeling are used they create the proper information base when 

forming the appropriate state policy for managing the intellectual capitalization of the 

Ukrainian economy. 

The theory of neural networks is used for studying the territorial differentiation 

of intellectual capital development. As a result of this analysis, the clusterization of 

the regions of Ukraine by estimating the components of the intellectual capital 

(human, organizational, social and informational) was obtained by dividing all 

regions into three clusters: high, medium and low level of intellectual capital 

development using the mathematical model on basis of Kohonen self-organizing 

maps in the analytic platform Deductor. This, made it possible to compare the regions 

according to the level of development of their intellectual capital in terms of its 

components and to propose measures to improve the management of intellectual 

capitalization processes differentiated for each individual cluster. 

The analysis of macroeconomic indicators for 2012–2016 has been carried out, 

which showed negative changes between the indicators of nominal and real GDP, 

which showed the inflationary processes in the country, which arose in connection 

with the growth of prices for goods and services, reduction of volumes of production, 

which affected the decline in purchasing power of the population. The study of GDP 

dynamics by the production method by types of economic activity is actualizing the 

development of highly intellectualized types of economic activity and the 

introduction of modern technological processes. 

On the basis of the conducted analysis, recommendations for improving the 

management processes of intellectual capitalization of the Ukrainian economy are 

presented. The concept of its development was developed and a conceptual scenario 

was proposed, on this basis an organizational and economic model of regulation of 

the management processes of intellectual capitalization was constructed. The 

investment-innovation leverage of stabilizing the management of intellectual 

capitalization of the economy of Ukraine and the proposals for attracting investments 

are assessed. World experience in managing intellectual capital of people with 

disabilities is generalized, and the prospects for its adaptation in Ukraine is 

considered. 

Keywords: intellectual capital, capitalization, management of intellectual 

capitalization, human capital, social capital, information capital, organizational 

capital, state regulation. 
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