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Пука Н.В. Современные проблемы воссоздания украинской семьи 
Проанализированы современные проблемы функционирования и развития 

семьи, которые деформируют ее воспроизводство. Рассмотрены особенности семьи, 
которые существенно влияют на ее воспроизводство через воспитание и становление 
личности ребенка. Очерчено влияние формирования здорового образа жизни на вос-
производство семьи. Обоснована необходимость формирования и реализации эффек-
тивной демографической и социально-экономической политики, способной созда-
вать максимально благоприятные условия воспроизводства семьи. 

Ключевые слова: семья, воспроизводство, демографическая и социально-эко-
номическая политика. 

Puka N.V. Modern problems of recreation of Ukrainian family 
The modern problems of functioning and development are analyzed families which 

deform its recreation. Features open up families which substantially influence on its recre-
ation through education and becoming of personality of child. Influence of forming of he-
althy way of life is outlined on the recreation of family. The necessity of forming and reali-
zation of effective demographic and socio-economic policy, able to create the maximally 
favourable terms of recreation of family is grounded. 

Keywords: family, recreation, demographic and socio-economic policy. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Проаналізовано важливість розвитку інтелектуального потенціалу держави в 
сучасних умовах, і України зокрема. Досліджено поточний стан інтелектуального 
потенціалу нашої держави. Наголошено на пріоритетності розвитку інтелектуально-
го потенціалу України. 

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальний продукт, інтелек-
туальна власність, об'єкти права інтелектуальної власності. 

Вступ. Світовий досвід останніх років дещо змінив уявлення про мож-
ливі шляхи розвитку людства. Якщо раніше вважалося, що провідна роль в 
економічному розвитку держав належить природним ресурсам, то тепер прі-
оритетним є інтелектуальний потенціал нації. 
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Існує прямопропорційна залежність стану національної соціально-еко-
номічної системи від її інтелектуального потенціалу, ступінь використання 
якого, темпи та масштаби приросту визначають рівень розвитку країни зага-
лом, зокрема її статус у світовому співтоваристві. Під час визначення місця 
певної держави у світовій спільноті першочерговою є її здатність використо-
вувати сучасні технології для інтенсивного економічного зростання. Основну 
частку суспільного багатства розвинених країн створює нова інтелектуальна 
еліта – фахівці, зайняті у сфері високих технологій, виробництва інформації 
та нових знань. 

Постановка проблеми. Відколи суспільство вступило у постіндустрі-
альну епоху, центр ваги суспільного розвитку істотно перемістився з матері-
ального виробництва у так звану "невиробничу сферу". Якщо колись для гос-
подарського механізму аграрного типу головним виробничим елементом бу-
ла земля, для індустріального – капітал, то в сучасних умовах визначальними 
чинниками стали інформація та набутті знання. Тому дослідження стану роз-
витку інтелектуального потенціалу будь-якої держави і зокрема України на 
сучасному етапі є доволі важливим і актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та прикладні 
питання формування і розвитку інтелектуального потенціалу досліджували 
такі вітчизняні вчені, як В. Геєць, Б. Патон, В. Куценко, Б. Маліцький, 
Є. Марчук, А. Жарінова тощо, а також зарубіжні вчені-економісти – Ф. Мах-
луп, Е. Брукінг, Т. Стюарт та ін. 

Зокрема, Є. Марчук вважає, що найширшим є поняття "гуманітарний 
потенціал нації", який визначається "рівнем фізичного та психічного здоров'я 
нації, її соціального благополуччя, моральності, духовності, інтелектуального 
розвитку (інтелектуального потенціалу), психологічної єдності, гуманітарної 
активності (активності у прояві всіх перелічених вище ознак)". Складовою 
частиною цього найширшого поняття є інтелектуальний потенціал, який міс-
тить систему освіти, комп'ютерне забезпечення, системи зв'язку, бази даних 
(бібліотеки та електронні системи), систему науки, інтелектуальну власність 
(патенти, ліцензії, ноу-хау) [3, с. 15]. 

На думку В. Прошак, інтелектуальний потенціал – це сукупність 
знань, умінь і творчих обдарувань індивідів, їхній освітньо-кваліфікаційний 
рівень, які дають змогу засвоювати набуті та творити нові знання, тобто це 
здебільшого можливості, якими володіє особа [8]. Куценко В. розглядає кате-
горію "інтелектуальний потенціал" як таку, що охоплює: рівень освіти насе-
лення, відсоток студентства від загальної кількості населення, частку витрат 
на освіту й науку у ВВП, питому вагу залучених до наукового обслуговуван-
ня у загальній чисельності населення тощо [1, с. 15, 16]. 

Мета дослідження – здійснити аналіз стану розвитку інтелектуально-
го потенціалу України на сучасному етапі та обґрунтувати пріоритетність за-
ходів держави щодо постійного нарощування інтелектуального потенціалу 
нашої держави. 

Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших компонент 
національного багатства України є інтелектуальний продукт, який, незважа-
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ючи на всі перешкоди, створювали та створюють науково-технічна інтеліген-
ція і діячі культури. На жаль, ті, від кого залежать підтримка та розвиток цієї 
складової, або не достатньо усвідомлюють її значення для майбутнього нашої 
країни, або дотепер не спроможні побороти "сировинне захоплення" у роз-
витку соціально-економічної системи. 

Дійсно, в сучасній економіці України інтелектуальний потенціал не-
достатньо враховується, і тому незатребуваність нагромадженого інтелекту-
ального багатства вже призвела до розпаду багатьох наукових і виробничих 
колективів, технологічної деградації виробництва і масового відтоку талано-
витих фахівців за кордон. Економічний розвиток України, всупереч наявному 
могутньому інтелектуальному потенціалу, виявляє ознаки сировинного, тру-
домісткого та енергоємного характеру [2, с. 22]. 

Україна традиційно характеризувалася значним інтелектуальним по-
тенціалом. За даними досліджень, проведених ООН у 2004, Україна займала 
75 місце серед 175 країн за індексом розвитку людського потенціалу [9, с. 
75]. При цьому рівень освіченості українців перевищував середній індекс 
країн Східної Європи і СНД. Однак за останні 10 років кількість виконавців 
наукових та науково-технічних робіт зменшилась на 2,4 %. На відміну від 
розвинених країн, у яких 85-90 % приросту ВВП забезпечується за рахунок 
виробництва та експорту наукомісткої продукції, частка України на ринку 
високотехнологічної продукції становить близько 0,1 % [10, с. 76]. 

Цікавими є результати соціологічного опитування в Україні, проведе-
ного у 2005 р., згідно з результатами якого, населення набуває знань до 
35 років, а після досягнення цього віку частка населення, що продовжує нав-
чання, є надзвичайно малою. Окрім цього, опитування показало, що лише 
15 % респондентів навчались протягом останніх 5 років, бажаючих здобути 
освіту залишилось всього 8 % і 33 % опитаних вважають, що краще живуть 
ті, хто більше працює, а 59 % респондентів взагалі не пов'язують рівень жит-
тя з рівнем кваліфікації [9, с. 148]. 

У сучасних умовах в економічно розвинених країнах 25 % трудових 
ресурсів є зайнятими в сфері науки і високих технологій. У США 8 % насе-
лення створюють понад 20 % ВВП, а країна витрачає на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи (НДіДКР) близько 40 % від загальних вит-
рат. Приблизно 66 % працівників мають вищу або незакінчену вищу освіту. 
За сукупністю близьких за змістом показників Україна сьогодні більш, ніж у 
5 разів відстає від середньосвітового рівня підтримки економіки знань. Окрім 
цього, у нашій державі власники приватного капіталу ухиляються від інвес-
тування у знання (для прикладу, участь приватного капіталу у фінансуванні 
НДіДКР в країнах ЄС досягає 55 %, а у США – 67 %) [7, с. 61]. Нині інвести-
ції у знання зростають значно швидше, ніж вкладення в основні фонди – 
90 % усієї кількості знань, якими володіє людство, отримано за останні 30 ро-
ків ХХ ст. [11]. 

У західних країнах ще на початку 60-х років усвідомили переваги ро-
зумової праці та почали цілеспрямоване формування трудових ресурсів твор-
чого типу, звівши його у ранг державної політики. Відповідно були прийняті 
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закони, які стимулювали діяльність держави і підприємців щодо розвитку ін-
телектуального потенціалу робочої сили. Окрім цього, здійснювалась під-
тримка за допомогою пільгової податкової та кредитної політики під-
приємств, що інвестували в науку, освіту, культуру тощо, тобто робили "ін-
вестиції в людину". У нещодавній доповіді Світового банку зазначалося, що 
підвищення середнього рівня освіти на один рік збільшує ВНП на 9 %, а вне-
сок освіти в економічне зростання, як показують статистичні оцінки, може 
досягати 33 % загального приросту ВНП [5, с. 80]. Ці резерви економічного 
зростання поки що належно не використовуються у нашій державі. 

Незважаючи на труднощі перехідного періоду до ринкових відносин, 
Україна зберегла значний інтелектуальний потенціал, достатньо розвинену 
промисловість, зокрема й такі наукомісткі галузі, як космічна, ракето-, літа-
ко- і суднобудування, розроблення і виробництво синтетичних матеріалів. 
Чимало наукових напрямів представляють інтерес і для світової спільноти. 
Проте конкурентоспроможна науково-технічна продукція може бути виго-
товлена лише за допомогою наукомістких технологій, основою яких є об'єкти 
права інтелектуальної власності – винаходи, корисні моделі, промислові зраз-
ки, топографії інтегральних мікросхем тощо. 

Такі об'єкти формують і збагачують науково-технічний потенціал 
кожної держави. Однак у сфері інтелектуальної власності України існують 
певні проблемні питання, що потребують дослідження і якнайшвидшого ви-
рішення. До них належить визначення ролі та місця самої держави у сфері ін-
телектуальної власності [4, с. 39]. В Україні, навіть за умов кризи, є можли-
вість одержувати прибутки у сферах, що базуються на інтелекті, знаннях, 
творчих досягненнях таким чином, як це відбувається у всіх економічно роз-
винених країнах. 

В Україні досягнення та успіхи у цій сфері за останні 9 років підтвер-
джені нагородженням 47 вітчизняних винахідників золотими медалями Всес-
вітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у різних номінаціях, при-
судженням почесної відзнаки ВОІВ у вигляді пам'ятного знака особливого 
зразка семи українським підприємствам з інноваційною діяльністю. Це високе 
міжнародне визнання досягнень України у сфері інтелектуальної власності. 

Щорічні українські конкурси "Винахід року" показали, що в нашій 
державі є винаходи, зокрема в галузі медицини, агропромисловості, електро-
ніки й комунікацій, які можуть бути основою найсучасніших технологій і 
приносити державі значні прибутки. Але, на жаль, значна кількість об'єктів 
права інтелектуальної власності в Україні не включена в цивільний оборот. 
Нові товари, послуги, на які поширюються права інтелектуальної власності, 
не представлені навіть на національному ринку, а це – величезний резерв і для 
економіки держави загалом, і для прибутку окремих підприємств [6, с. 12]. 

В інтелектуальному, творчому середовищі українського суспільства 
вже давно розуміють, що саме інтелектуальному потенціалу належить про-
відна роль у формуванні економіки нового типу, але далі цього розуміння по-
ки що істотних зрушень не відбувається. Варто зазначити, що поточна ситу-
ація в Україні стосовно науковців і творчої інтелігенції загалом може приз-
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вести до незворотної руйнації інтелектуального потенціалу. Відомо, що за 
тривалого недовикористання людського капіталу (інтелекту) його декваліфі-
кація починає відбуватися у геометричній прогресії, а відновити втрачений 
людський капітал значно важче, якщо порівнювати з фізичним. 

Висновки. Сьогодні в умовах глобалізації щоразу більшу питому вагу 
в розвитку країн світу займають екзогенні фактори. За таких умов найбіль-
ших успіхів досягають ті країни, де стратегія розвитку забезпечує формуван-
ня і нарощення інтелектуального потенціалу нації. Реалізація цієї стратегії 
для України активізує можливості та резерви системного спрямування, що 
забезпечує суспільно-політичне перетворення сутності та змісту взаємозв'яз-
ків між елементами та підсистемами української економіки шляхом її інте-
лектуалізації та інформатизації. Саме інтелектуальний чинник у невід'ємному 
зв'язку з прийняттям стратегічних рішень на всіх рівнях державного управ-
ління набуває загальносуспільного масштабу в разі втілення у життя наці-
ональної ідеї. 

Рушійною силою економічного та соціального розвитку світу й, зокре-
ма, України стає саме інтелектуальний потенціал нації. Тому реформування 
та економічний розвиток вітчизняного виробництва повинні базуватися на 
науково обґрунтованій економічній політиці у сфері використання національ-
ного інтелектуального потенціалу, спрямованості на створення необхідних 
умов для стабільного примноження і розвитку ринку інтелектуальної влас-
ності як найвищої та найпрогресивнішої форми економічних відносин у су-
часних умовах. 
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Телефанко Н.Б. Интеллектуальный потенциал Украины на совре-
менном этапе 

Проанализирована важность развития интеллектуального потенциала государ-
ства в современных условиях, и Украины в частности. Исследовано текущее состо-
яние интеллектуального потенциала нашего государства. Отмечена приоритетность 
развития интеллектуального потенциала Украины. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный продукт, 
интеллектуальная собственность, объекты права интеллектуальной собственности. 

Telefanko N.B. The intellectual potential of Ukraine on the modern stage 
The importance of development of the intellectual potential of the state in modern 

terms and Ukraine, in particular, is analysed. The current status of the intellectual potential 
of our country is investigated. It is marked the priority of development of intellectual po-
tential of Ukraine. 

Keywords: intellectual potential, intellectual product, intellectual property, objects of 
right of intellectual ownership. 


