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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТОНОМІКИ  
ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF INTELLECTONOMY  
AS AN ECONOMIC CATEGORY

Анотація. У статті визначено категорі-
ально-термінологічний апарат за рахунок 
авторського трактування поняття «інтелек-
тономіка», яке відображає перехід від інду-
стріального суспільства в постіндустріальне 
з подальшою інтелектуалізацією діяльності 
підприємств, що створює, розподіляє і вико-
ристовує сукупність розумових здібностей 
людини в забезпеченні конкурентоспромож-
ності продукції і для інноваційного розвитку 
підприємства. Узагальнено різноманітні під-
ходи і форми прояву інтелектономіки як еко-
номічної категорії, а саме: економіка знань, 
неоекономіка, креативна економіка, постінду-
стріальна економіка. У процесі дослідження 
визначено показники розвитку інтелектономі-
ки як економічної категорії, до яких віднесено 
міру творчої діяльності та її роль у житті даної 
системи, рівень освіти населення, питому вагу 
постіндустріальних технологій.

Ключові слова: інтелектономіка, інтелекту-
алізація діяльності, постіндустріальна еконо-
міка, економіка знань, інноваційна діяльність.

Постановка проблеми. Загальні тенден-
ції розвитку підприємств усе більшою мірою 
залежать від здатності отримувати і застосо-
вувати нові знання. Сучасний стан вітчизня-
них підприємств характеризується, з одного 
боку, інноваційними процесами розвитку, 
а з іншого – низьким рівнем розвитку нау-
ково-технічної бази, моральним зносом ма-
теріальних активів і дефіцитом фінансових 

ресурсів для їх модернізації, що сприяють 
підвищенню ролі інформаційно-інтелекту-
альних чинників у його розвитку. Інтелекту-
алізація діяльності підприємств є наслідком 
глобально-інтеграційних процесів та харак-
теризується органічним поєднанням науки, 
техніки і виробництва, базується на іннова-
ційній моделі розвитку.

Інтелектуалізація діяльності підприємств 
є тим стратегічним чинником, що визначає 
можливість підприємства досить швидко 
мобілізувати наявні ресурси для завоювання 
стабільних позицій на ринку в конкурентній 
боротьбі і досягнення поставлених цілей.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У вітчизняній і зарубіжній літерату-
рі існує чимало фундаментальних праць, 
присвячених вивченню різних аспектів ін-
телектуалізації діяльності та інтелектуаль-
ного потенціалу підприємств. Інтелектуалі-
зацію діяльності досліджували такі видатні 
економісти кінця ХVII – середини XIX ст., 
як В. Петі, А. Сміт, Д. Рікардо, В. Кара-
зін, Дж.С. Мілль, К. Маркс, Ф. Лист; кінця 
XIX – першої половини ХХ ст., як А. Мар-
шалл, М. Туган-Барановський, Й. Шумпе-
тер, М. Вебер, А. Біне, В. Штерн та ін.

Велику увагу дослідженню інтелектуаль-
ного складника економічного розвитку під-
приємства приділяли практично всі провідні 
школи та напрями економічної думки другої 
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половини XX ст. У кінці ХХ ст. економічна 
наука значну увагу приділяє аналізу таких 
складників інтелектономіки, як освіта, нау-
ка, інформаційно-комунікаційні технології, 
інтелектуальний капітал. Великий внесок 
у вивчення цієї проблеми зробили Д. Белл, 
Дж.К. Гелбрейт, У. Ростоу, Т. Шульц, Г. Бек-
кер, Л. Туроу, Дж. Вейзі, М. Фішер, М. Блауг, 
Е. Денісон, Ф. Махлуп, Е. Брукінг, К. Свей-
бі, Л. Едвінсон, М. Мелоун, П. Салліван, 
А. Тоффлер, Т. Стюарт та ін. Питання, 
пов’язані з інтелектуалізацією діяльності, 
вивчали такі вітчизняні вчені, як А. Бут-
ник-Сіверський, А. Грішнова, Г. Задорож-
ний, В. Іноземцев, В. Кондрашова-Діденко, 
Б. Леонтьєв, Л. Федулова, А. Чухно та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відзначаючи безпереч-
ну цінність і значимість проведених наукових 
досліджень, ми вважаємо, що в умовах сучас-
ного трансформаційного періоду в економіці 
України необхідність подальшого розроблен-
ня у цьому напрямі значно посилюється.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розгляд генезису і тенденцій розвитку інте-
лектономіки як економічної категорії.

Виклад основного матеріалу. 
Ще в 1970-ті роки називали майбутнє люд-
ське суспільство суспільством знання. 
Д. Белл писав: «Цілком очевидно, що по-
стіндустріальне суспільство є суспільство 
знання у двоякому сенсі: по-перше, джере-
лом інновацій усе більшою мірою стають 
дослідження і розробки (більше того, вини-
кають нові відносини між наукою і техноло-
гією зважаючи центрального місця теоретич-
ного знання); по-друге, прогрес суспільства, 
вимірюваний зростаючою часткою валового 
національного продукту (ВНП) і зростаю-
чою частиною зайнятої робочої сили, все 
більш однозначно визначається успіхами 
у сфері знання» [1, с. 288]. Але у цій роботі, 
на нашу думку, не вказано два взаємозалеж-
них моменти. Перший полягає у тому, що 
слід було б більш точно визначитися з тим, 
на які цілі йде зростаючий ВНП, бо якщо, на-
приклад, на гонку озброєнь, то про прогрес 
суспільства говорити можна досить умовно. 
Другий найважливіший момент, можливо, 
більш важливий, аніж перший, зводиться до 

того, що знання як продукт інтелекту саме 
по собі нейтральне, його можна використо-
вувати як на благо людині, так і проти нього. 
Як використовувати інтелект, на що спряму-
вати знання – ось ті проблеми, які постають 
щораз перед людством і з особливою силою 
постали на порозі нового століття.

Уважаємо, що необхідно акцентувати ува-
гу на тому, що інтелект може реалізовувати-
ся на благо тільки в духовному середовищі, 
а дух, духовність людини повинен розгля-
датися як зворотний бік інтелекту. Тільки 
запліднений духовністю людини інтелект 
може повною мірою створювати умови для 
реалізації, здійснення зазначеного закону, 
а отже, і прогресу людського суспільства.

Слід також підкреслити, що проблема ін-
телекту постає передусім як проблема розу-
му і розуміння, у результаті чого з’являєть-
ся нове знання, тобто виникає сама наука як 
сфера виробництва самого знання. У цьому 
плані ми солідарні з М. Мамардашвілі, який 
стверджував, що «наука виробляє тільки 
знання і не існує прикладних наук, існує 
лише наука і її застосування. Якщо розуміти 
науку і пізнання не просто як суму знань, а як 
постійне розширення способу сприйняття 
людиною світу і себе в ньому … то ясно, що 
знання існує лише в науці як щось таке, що 
безперервно виробляє інше знання і що весь 
час знаходиться в принципово перехідному 
стані. І там, де знання не знаходиться в стані 
виробництва іншого знання, ми – поза нау-
кою, поза пізнання. У науці йдеться лише про 
одне: на основі одних наявних знань і спо-
стережень виробляти інші знання. Поза цим 
визначати знання неможливо» [2, с. 125]. 
У цьому плані навіть освіта не є сферою на-
уки, а лише процесом її використання, про-
цесом становлення і розвитку інтелекту на 
основі вже наявних знань (хоча, зрозуміло, 
що з погляду учня і студента відбувається 
процес відкривання нового знання).

Для обґрунтування перспективних напря-
мів інтелектуалізації діяльності підприємств 
необхідно визначитися з його економічним 
змістом. Цьому має передувати дослідження 
понять «економіка» та «інтелект».

Термін «економіка» (у широко-
му сенсі) – це господарська діяльність 
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людини для забезпечення її матеріаль-
ного добробуту. Як наука економіка  
«…вивчає, як суспільство використовує об-
межені ресурси, щоб виробляти різні това-
ри, і розподіляє їх серед людей» [3, с. 32].

Термін «інтелект» (від латинського 
intellectus – розуміння, розум, пізнання) оз-
начає розум, здатність людини думати, мис-
лити, рівень розумового розвитку [4, с. 401].

Економічний енциклопедичний словник 
визначає інтелект як сукупність розумових 
здібностей людини, її здатність до мислення 
і раціонального пізнання природи, суспіль-
ства і людини [6, с. 285]. У філософському 
розумінні інтелект (як необхідна умова ство-
рення об’єктів інтелектуальної власності) – 
це розум, здатність мислити, проникливість, 
сукупність тих розумових функцій (порівнян-
ня, абстракції, утворення понять, судження, 
висновки і т. п.), які або перетворюють сприй-
няття на знання, або критично переглядають 
наявні знання, або аналізують їх [7, с. 181].

Водночас вітчизняні науковці Г. Задорож-
ний та О. Бервено вважають, що визначаль-
ною основою нової економіки (за терміно-
логією авторів – неоекономіки) є знання та 
інтелект, що стають головним та визначаль-
ним ресурсом подальшого суспільного роз-
витку. Дослідники пропонують називати нову 
економіку інтелектономікою, або цивілізацією 
одухотвореного інтелекту, позаяк інтелект 
може розвиватися, реалізуватися з користю 
для суспільства «тільки у духовному середо-

вищі, а дух, духовність людини має розгляда-
тися як зворотний бік інтелекту» [8, с. 24]

На нашу думку, необхідно узагальнити по-
няття «інтелект» та «економіка» та дати автор-
ське трактування поняття «інтелектономіка».

На нашу думку, інтелектономіка – це на-
ука, яка відображає перехід від індустрі-
ального суспільства в постіндустріальне 
з подальшою інтелектуалізацією діяльності 
підприємств, що створює, розподіляє і вико-
ристовує сукупність розумових здібностей 
людини в забезпеченні конкурентоспромож-
ності продукції і для інноваційного розвитку 
підприємства.

Сьогодні ведуться активні дискусії з при-
воду інтерпретації інтелектономіки як еко-
номічної категорії, виявлення її суті і змісту, 
розроблення наукової термінології, комплек-
сної характеристики сучасного етапу роз-
витку. Вивчаючи різноманітні підходи і фор-
ми прояву інтелектономіки, представимо їх 
загальні вигляди на рис. 1.

У рамках нашого дослідження слід пого-
дитися з думкою вчених В.Л. Макарова та 
Г.Б. Клейнера, які інтенсивні зміни в світо-
вій економіці ХХІ ст. визначають як три гру-
пи процесів:

«1. Глобалізація – свобода і розширен-
ня міждержавних перетоків матеріальних 
і фінансових ресурсів, людей, інститутів, 
проникність кордонів, кратне розширення 
ринків ресурсів, технологій, продукції, заго-
стрення конкуренції.

 

інтелектономіка

постіндустріа
льна 

економіка

економіка 
знань

неоекономіка

креативна 
економіка

Рис. 1. Різноманіття (інваріанти) форм прояву інтелектономіки
Джерело: складено автором за [8–11]
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2. Структурна трансформація у постсоці-
алістичних країнах, пошук і апробація пе-
рехідних моделей оптимального поєднання 
ринку і плану (розрив мережевих зв’язків 
між підприємствами).

3. Когнітівізація – усвідомлення важли-
вості знань як основного ресурсу стійкого 
економічного зростання. Декогнівітізація – 
спрощення технологій і організаційних 
механізмів господарювання, втрата техно-
логічних і соціальних можливостей (рекре-
аційних для населення)» [9].

Вони вважають, що сучасна економіка – 
це економіка знань.

П. Друкер, відомий економіст, публіцист, 
педагог, один із найвпливовіших теоретиків 
менеджменту XX ст., визначає головну силу 
соціально-економічних змін. Йдеться про 
«затвердження знання як основи суспіль-
ства, фундаменту економіки і соціальної дії» 
в сучасному світі [10].

Швидкий розвиток в останні десятиліття 
в країнах – лідерах світового господарства 
економісти і соціологи вважають ознакою 
появи нового сектору (сегмента) економіки, 
який поступово стає домінуючим [8].

Загальновизнаною стала думка про те, що 
сьогодні тільки через знання можна розвивати 
економіку, здатну бути конкурентоспромож-
ною і забезпечувати сучасний рівень життя 
населення. Це стосується економіки всіх рів-
нів: підприємств, галузей, регіонів, країн [9]. 
Парадигма знань стає основним способом їх 
поступального розвитку. Концепція інтелек-
тономіки стає основною теоретичною базою 
політики економічного зростання.

Усе вищенаведене характеризує сутність ін-
телектономіки, яка полягає в інноваціях на ос-
нові знань, фундаментальному показнику яко-
сті інтелектуалізації діяльності підприємств.

Показниками розвитку інтелектономіки 
як економічної категорії виступають:

1) міра творчої діяльності та її роль у жит-
ті даної системи (частка зайнятих у науці, 
освіті й вихованні, охороні здоров’я, реакре-
аціі, культурі і т. п.);

2) рівень освіти населення (частка осіб із 
вищою освітою);

3) питома вага постіндустріальних техно-
логій.

Таким чином, простеживши форми про-
яву інтелектономікі як економічної катего-
рії, можна зробити висновок, що її головни-
ми ресурсами є знання та інформація. При 
цьому основною умовою, як підкреслює 
В.Л. Іноземцев, лімітуючою залучення до 
настільки доступному ресурсу, виступають 
специфічні якості самої людини – наявність 
або відсутність здатності до інтелектуальної 
активності як формі накопичення, перероб-
ки та генерації нових знань. Іншими сло-
вами, доступність знань аж ніяк не означає 
доступність володіння ними. Знання та ін-
формація, будучи в силу своїх об’єктивних 
характеристик доступними для всіх, у силу 
суб’єктивних характеристик їх споживачів 
зосереджуються лише у відносно вузького 
кола людей, «соціальна роль яких не може 
бути оскаржена в сучасних умовах ні за яких 
обставин» [11].

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи 
результати дослідження і узагальнюючи роз-
глянуті поняття «економіка» і «інтелект», 
автором запропоновано трактування понят-
тя «інтеллектономіка» як науки, що відобра-
жає перехід від індустріального суспільства 
до постіндустріального з подальшою інте-
лектуалізацією діяльності підприємств, що 
створює, розподіляє і використовує сукуп-
ність розумових здібностей людини у забез-
печенні конкурентоспроможності продукції 
і для інноваційного розвитку підприємства.
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Аннотация. В статье определен категориально-терминологический аппарат за счет авторской трак-
товки понятия «интеллектономика», которое отражает переход от индустриального общества к постин-
дустриальному с последующей интеллектуализацией деятельности предприятий, создает, распределяет 
и использует совокупность умственных способностей человека в обеспечении конкурентоспособности 
продукции и для инновационного развития предприятия. Проанализированы различные подходы и фор-
мы проявления интеллектономики как экономической категории, а именно: экономика знаний, неоэко-
номика, креативная экономика, постиндустриальная экономика. В процессе исследования определены 
показатели развития интеллектономики как экономической категории, к которым отнесены мера твор-
ческой деятельности и ее роль в жизни данной системы, уровень образования населения, удельный вес 
постиндустриальных технологий.

Ключевые слова: интеллектономика, интеллектуализация деятельности, постиндустриальная эко-
номика, экономика знаний, инновационная деятельность.

Summary. The problem of intelligence arises first of all as a problem of reason and understanding, as a result 
of which new knowledge arises, that is, science itself emerges as a sphere of knowledge production. industrial 
society in post-industrial, with the further intellectualization of the activity of enterprises, which creates, distrib-
utes and uses a set of human mental abilities to ensure the competitiveness and innovation of the product and 
the development of the company. Today, there are active discussions regarding the interpretation of intelligence 
as an economic category, the disclosure of its essence and content, the development of scientific terminology, 
the complex characteristics of the current stage of development. Therefore, the article summarizes different 
approaches and forms of manifestation of intelligence as an economic category, namely: knowledge economy, 
neo-economy, creative economy, post-industrial economy. It is widely accepted that today it is only through 
knowledge that it is possible to develop an economy capable of being competitive and providing a modern 
standard of living for the population. This applies to the economy of all levels - enterprises, industries, regions, 
countries. The paradigm of knowledge becomes the main way of their progressive development. The concept of 
intellectual science becomes the main theoretical basis of the policy of economic growth. All of the above char-
acterizes the essence of intellectual science, which lies in knowledge-based innovation, a fundamental indicator 
of the quality of enterprise intellectualization. The study identifies indicators of the development of intelligence 
as an economic category, which include: the degree of creative activity and its role in the life of this system; 
level of education of the population; share of post-industrial technologies. Following the forms of manifestation 
of intelligence as an economic category, it is concluded that its main resource is knowledge and information. 
All of the above characterizes the essence of intellectonics, which lies in innovation based on knowledge, a fun-
damental indicator of the quality of intellectualization of enterprises.

Keywords: intellectual economy, intellectualization of activity, post-industrial economy, knowledge eco-
nomy, innovative activity.


