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Невід‘ємною складовою успішних реформ у всіх країнах був випереджаючий 

розвиток інтелектуального потенціалу. Світовий досвід показує: життєвий рівень усіх 

прошарків населення, соціально-економічна ситуація в країні визначаються ступенем 

освіченості суспільства і його ставленням до інтелектуальних цінностей. Лише 

інтелектуально багате суспільство є гарантією високого рівня життя народу і 

процвітання держави. 

Керована корпоративна розумова енергія – вирішальний виробничий чинник 

сучасного і майбутнього світу. У двадцяти розвинутих країнах, в яких працює 95% 

учених світу, прибуток на душу населення зростає щорічно на 200 дол. США, у країнах 

з низьким науковим потенціалом – на 10 дол. 

Інтелектуальний потенціал нації має кілька складових, а саме систему освіти, 

комп‘ютерне забезпечення, системи зв‘язку, бази даних, систему науки, інтелектуальну 

власність. 

В умовах інтелектуалізації виробництва змінюються усталені погляди на 

економічні поняття. Наприклад, поняття ―основні фонди‖ починає набувати зовсім 

іншого змісту. Виникає парадоксальна ситуація, коли те, чого нема в бухгалтерському 

балансі, стає набагато ціннішим за те, що в ньому є. З погляду матеріальних активів, 

така відома компанія, як Visa International просто не існує, хоча і здійснює фінансові 

операції по всьому світу на суму близько 300 мільярдів доларів США на рік.  

Ось чому перспективна програма розвитку України має бути пронизана 

усвідомленням реалій XXI століття – часу глобальної економіки, панування 

інформаційних технологій і комунікаційних мереж, випереджаючого накопичення 

гуманітарного, зокрема інтелектуального потенціалу.  

Що стосується практичних управлінських дій державного керівництва, то 

невідкладним завданням є створення на загальнодержавному рівні цілісної системи з 

метою підтримки інтелектуального потенціалу нації, його розвитку і перетворення на 

інтелектуальний капітал. 

Система державної підтримки розвитку інтелектуального потенціалу і капіталу 

на загальнонаціональному рівні має бути науковою основою для прийняття рішення та 

здійснення будь-якої державної управлінської дії в цій галузі, реальним кроком до 

переходу від галузевої до функціональної системи державного управління. 

Прагматичний інтелект, доповнений мораллю і патріотизмом у сучасному, а тим 

більше в майбутньому світі, є важливішим за інші економічні ресурси, включаючи 

навіть земельні. Випереджаючий розвиток інтелектуального капіталу, основою якого є 

постійно зростаючий сукупний людський потенціал, – запорука гідного шляху України 

в майбутнє. 


