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Сучасний вектор розвитку світового господарства в умовах зменшення 

ресурсів адаптовано до вимог IV науково-технологічної революції, V – VI 

технологічних укладів, формування економіки знань. В Україні також 

відбувається подальше зменшення матеріальних, трудових та інтелектуальних 

ресурсів, йде процес згортання промислового сектору виробництва внаслідок 

кризового становища в економіці та суспільстві. Перехід на сучасні 

технологічні уклади стримується об’єктивними та суб’єктивними чинниками. 

На макрорівні – це відсутність дієвих стратегій суспільного та науково-

технічного розвитку, надмірне обмеження координуючої ролі держави в 

економіці, промисловості, розвитку підприємств, недофінансування науки і 

освіти, використання застарілих економічних теорій ліберального спрямування.  

Вихід із кризи потребує інших, ніж це є зараз, методів вибору шляхів 

розвитку підприємств, перш за все за домінантою їх інтелектуалізації – 

об’єктивно-суб’єктивного процесу збільшення питомої ваги творчої розумової 

праці персоналу у створенні суспільно необхідних продуктів, що 

задовольняють суспільно корисні потреби населення (держави). На цій основі 

вірогідне розширення ринків, зростання добробуту працівників підприємств, 

населення регіонів та держави, підвищення конкурентоспроможності.  

Головною домінантою виходу з кризи, подолання деградації суспільства та 

економіки є мобілізація внутрішніх ресурсів держави, підприємств, що якісно 

зростають в процесі інтелектуалізації та вбудовування її в місію і головну мету 

діяльності, що виходить далеко за межі підприємства, об’єднує усіх працівників 

та населення, координує економічні інтереси стейкхолдерів. 
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Сучасні провідні вчені світу стверджують, що капіталізм і соціалізм 

вичерпали свої можливості безконфліктного якісного розвитку і тому 

деградують. Теорія конвергенції (П.Сорокін, Дж. Гелбрейт, Я. Тінберген та  ін.) 

отримала своє відродження і реалізується у переформуванні суспільства – 

новий Інтегральний світогосподарський уклад (Гібридне світогосподарське 

суспільство), що комбінує кращі риси попередніх формацій  та зводить до 

мінімуму їх недоліки. У наш час ця теорія поглиблюється та розвивається, а її 

втілення відбивається у розробках нового інтегрального світогосподарського 

укладу (НІСГУ) – нове світогосподарське  суспільство, яке поєднує кращі риси 

капіталізму та соціалізму. Виробництво країн нових світогосподарських 

суспільств ефективно використовує досягнення V та VІ технологічних укладів 

(ТУ). «Прориви» у розвитку суспільства та виробництва досягають КНР, Індія, 

Бразилія, В’єтнам, Лаос, Голландія, Швеція та ін., де приділяється увага не 

лише матеріально-технічній стороні розвитку, а й підвищенню культурно-

технологічного рівня суспільства, його інтелектуалізації.  

У сукупності це виходить за рамки сучасних характеристик суспільства 

(індустріального, інформаційного, цифрового, електронного, 

гіперіндустріального, постіндустріального, постекономічного і т.п.), людського 

капіталу, інтелектуального капіталу і т.п. На першому місці у чинниках успіху 

знаходиться інтелектуалізація виробництва і суспільства, забезпечення 

духовності суб’єктів суспільних та виробничих відносин, збереження та 

розвиток загальнолюдських і національних цінностей і т.д.  Для успішного 

розвитку суспільства та економіки необхідно мати провідну ідеологію, загальну 

мету, що поєднує цілі людини, колективів, суспільства на мікро- та 

макрорівнях, ефективні механізми їх реалізації та системи мотивації бізнесу і 

людини у становленні НІСГУ. 

Постсоціалістичні країни, і у їх числі Україна, ще не стали на цей шлях. У 

значній мірі має місце деградація суспільства і виробництва. Вітчизняна 

економіка все ще не вийшла на рівень основних показників 1991 року. 

Базується на застарілих економічних теоріях. 

Проектом бюджету на 2018 рік, що подано КМ України у вересні 2017 р. до 



Верховної Ради, передбачено зростання ВВП на 3% (за прогнозами СБ та МВФ 

зростання буде близько 1%). За даними міжнародних інституцій (The Economist 

Inteligence Unit) у 2016 р. ВВП на душу населення в Україні склав 2,1 тис. дол. 

При зростанні ВВП за рік на 3% у 2050 р. цей показник складе 5,4 тис. дол. 

США, що відкидає країну на одне з останніх місць  світу за цим показником [1].  

Досвід переконує, що більш успішно розвиваються ті країни та суб’єкти 

господарювання, що мають чіткі, винесені далеко за межі суб’єкта об’єднуючі 

цілі, що враховують інтереси працівників.  

Розвиток економіки, орієнтованої на інтелектуалізацію виробництва, 

супроводжується її інституціоналізацією, – формуванням сукупності 

взаємопов’язаних інститутів і інституцій – статусів, ролей, правил, норм, 

обмежень, контрактів, моделей поведінки та прийняття рішень.  На сьогодення 

у світі закріпились тенденції, націлені на інтелектуалізацію суспільної праці: 

змінюється структура суспільного поділу праці, відбувається зменшення 

аграрної, скорочення індустріальної і зростання інформаційної сфери; 

трансформуються галузі та виробництва; інтелектуалізується система 

інституційного управління. Так, у країнах ОЕСР 35% доданої вартості 

забезпечують сектори суспільного виробництва, що засновані на знаннях та 

інформаційних технологіях, а частка людського капіталу в сукупної його 

вартості збільшилася за останнє сторіччя в країнах Заходу з 33 до 74% [2, c. 33]. 

У сучасній економіці до 90 % приросту ВВП забезпечує НТП, а щорічний 

приріст продукції нових ТУ досягає 30 % [3]. Вітчизняна економіка демонструє 

низькі показники питомої ваги розумової праці у створенні суспільно 

необхідних продуктів, фінансового забезпечення високотехнологічної 

продукції. Так, за даними Світового банку за 2015-2016 рр., витрати на 

дослідження і розробки в Україні склали 0,62% від ВВП при середньосвітовому 

показнику – 4 % [4].  

В Україні спостерігається недостатнє фінансування фундаментальних, 

технологічних, продуктових інновацій. Створено та поставлено на ринок 

інноваційних видів продукції у 2016 р. – 4139 найменувань, що у 3,7 раза 

менше. ніж у 2000 році. Частка витрат на виконання НДР у ВВП щорічно 



знижується (у 2016 році 0,48%, тоді як у 2010 р. – 0,75%) [5].  

Зламати негативні тенденції та перейти до економіки розвитку (річний 

приріст ВВП не менше 10%) можна, кардинально змінивши пануючу 

концепцію (провідний задум, що визначає стратегію дій) функціонування 

господарства  країни на таку послідовність: духовні цінності → політика → 

економіка. Вирішити питання кардинального перелому економічного розвитку і 

формування економіки знань в інтересах підприємств, їх працівників, 

суспільства, неможливо, спираючись на ліберальні цінності, на розгляд 

прогресу лише як зростання капіталу, у тому числі інтелектуального, 

людського, не спираючись на знання. 

Як свідчать наука і практика, головною домінантою подолання кризи 

повинна стати інтелектуалізація виробничих та соціальних процесів на 

підприємствах шляхом вироблення, прийняття об’єднуючих ідей особистості, 

працівників (персоналу підприємств), суспільства в цілому.  
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