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а саме нормативно-правового, адміністративного та 
соціально-економічного. Значні зміни відбулися 
в умовах децентралізації та реформуванні системи 
управління.

В результаті реформи децентралізації та розши-
рення повноважень об’єднаних територіальних гро-
мад зникнуть поняття «сільрада» і «міськрада». Їх 
замінять поради об’єднаних територіальних громад зі 
своїми виконавчими комітетами. Замість голів селяни 
оберуть старост, які будуть лобіювати інтереси свого 
села у виконкомах. Раніше впливу на формування 
бюджету у сільського голови практично не було. 
Оскільки міста в Україні – економічно найсильніші 
гравці, безліч сіл планують приєднати саме до них.

Проведені дослідження тенденцій у застосуванні 
підходів до управління інноваційним розвитком 
сільських територій дають змогу стверджувати, що 
надання об’єднаним територіальним громадам додат-
кових повноважень та ресурсного забезпечення спри-
ятиме підвищенню інвестиційної привабливості сіль-
ських територій. Водночас реалізація зазначеного 
можлива за умов відповідного бюджетного фінансу-
вання та системності проведення усіх реформ.
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Постановка проблеми. Формування сучасної 
парадигми соціально-економічного розвитку регіону 
є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку 
країни в цілому. Але наявність проблем формування 
та використання синтезованого капіталу, що окремо 
розглядається в рамках людського, інтелектуального 
та соціального капіталів та дозволяє використову-
вати всі ці складові системно, отримуючи синерге-
тичний ефект, серед яких: низька вартість робочої 
сили порівняно з розвиненими країнами та негативні 
економічні тенденції обмежують можливості соці-
ально-економічної системи України для його нако-
пичення та капіталізації. Враховуючи масштабність 
даного процесу та необхідність здійснення великих 
капіталовкладень, забезпечити високу ефективність 
даного процесу без державної підтримки фактично 
неможливо. Беручи до уваги процеси децентралізації 
в управлінні, які стосуються перерозподілу ресурсів 
на регіональному рівні та безпосередньо впливають 
на процеси капіталізації синтезованого капіталу, 
особливої актуальності та своєчасності набувають 
питання формування відповідної концепції держав-
ного регулювання накопичення, використання та 
капіталізації синтезованого капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, що пов'язані з формуванням, використан-
ням, накопиченням та капіталізацією синтезованого 
капіталу в Україні досліджують провідні вітчизняні 
науковці, серед яких виділяються роботи О. Амосова 
[1], М. Барки Зин [2], Т. Власенко [3; 5], Н. Гавка-
лової [2–4], Т. Кайнової [6] тощо. Враховуючи, що 
ця сфера наукового дослідження наразі знаходиться 
лише на стадії становлення, питання державного 
регулювання управління синтезований капіталом 
фактично в роботах авторів не розглянуті, що і обу-
мовило вибір мети дослідження.

Постановка завдання. Метою даної статті є фор-
мування концепції накопичення, використання та 
капіталізації синтезованого капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
визначення ефективних напрямів державного 
регулювання управління синтезованим капіта-
лом необхідно попередньо визначитися  із об’єктом 
дослідження. Накопичення, використання та капіта-
лізація синтезованого капіталу вимагає визначення 
головних її положень, механізмів та методологічного 
базису. Перш за все варто зупинитися на головних 
дефініціях.

Сутність синтезованого капіталу як нового 
поняття в економічній науці, яке поєднує інтелекту-
альний, соціальний та людський капітали, передба-
чає під його формуванням, накопичення елементів та 
складових. При цьому варто зауважити, що особли-
вості його формування на різних рівнях економічної 
системи відрізняються. 

Формування синтезованого капіталу на мікро-
рівні – рівні функціонування підприємства – перед-
бачає послідовну реалізацію стратегії розвитку люд-
ського капіталу у формі знань, умінь, навичок, 
досвіду, мотивації тощо; створення або придбання 

об’єктів інтелектуальної власності, вдосконалення 
організаційної структури та розвиток культури; роз-
виток соціальних норм правил мереж групової вза-
ємодії. Основні складові синтезованого капіталу 
детально представлені та описані в роботах [3; 5; 7]. 
Важливість цього типу капіталу, який переважно 
має нематеріальну форму, полягає у можливості 
забезпечення високої частки доданої вартості готової 
продукції завдяки її високій наукомісткості та про-
гресивності, підвищенні її конкурентоспроможності 
і, як результат, підвищення прибутковості та ефек-
тивності діяльності підприємства в цілому. Отже 
фактично при управлінні синтезованим капіталом на 
мікрорівні мова йде не лише про його формування, 
але й про капіталізацію, сутність якої полягає саме 
в можливості отримання більшої доданої вартості, 
яка сприятиме розширенню існуючого капіталу під-
приємства. Причому варто зауважити що за останні 
роки внесок нематеріального капіталу в цілому та 
синтезованого зокрема стрімко збільшується та фак-
тично повністю обумовлює рівень конкурентоспро-
можності та прибутковості підприємства.

На практиці це можна проілюструвати простим 
прикладом. Якщо підприємство вкладає достатньо 
коштів в навчання та розвиток свого персоналу, то 
цілком очевидним є результат високого рівня квалі-
фікації, унікальних знань та компетентностей, які 
дозволяють забезпечувати більш високий ніж у кон-
курентів рівень якості продукції, або сприятиме зни-
женню собівартості, що дає можливість отримувати 
більший дохід в результаті її реалізації. Це ілюструє 
функціонування людського капіталу. Якщо уні-
кальні знання та навички перетворюються у готовий 
інтелектуальний продукт у формі патентів, ліцензій 
або винаходів, то підприємство отримує додаткову 
можливість реалізації цих активів, також забезпе-
чуючи приріст доходу. Роль синтезованого капіталу 
полягає у можливості швидкого поширення унікаль-
них знань на рівні підприємства, що сприяє дифу-
зії інтелектуального капіталу і створенні додатко-
вих конкурентних переваг. Представлені особливості 
накопичення та використання синтезованого капі-
талу відображають його емерджентні властивості 
у порівнянні з окремими характеристиками інтелек-
туального, людського або соціального капіталів.

Під використанням синтезованого капіталу розу-
міється його активне залучення до виробничого про-
цесу, впровадження відповідних методів обліку, ана-
лізу та управління в цілому.

Зупинимося детальніше на визначенні сутності 
поняття «капіталізація» синтезованого капіталу. Як 
зазначає Г. Макарова капіталізація відображає про-
цес, який несе рух, динамізму і розвиток по відно-
шенню до об’єкта дослідження. Капітал представляє 
собою завершену вартісну форму і, на відміну від 
капіталізації, є статичною величиною [8]. Це свід-
чить, що капіталізацію доцільно розглядати як про-
цес, використовуючи відповідний інструментарій.

Одним із підходів до розуміння капіталізації є 
визначення вартості об’єкту – найчастіше мова йде 
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про підприємство як майновий комплекс та вироб-
ничу одиницю та/або про спроможність генерувати 
відповідну суму прибутку. В рамках даного підходу 
найчастіше розраховують «ринкову капіталізацію», 
під якою розуміють добуток поточної ринкової вар-
тості акцій на їх кількість, випущених в обіг [9].  
Цей підхід також підтримується такими дослід-
никами як [10; 11] та означений в Постанові Кабі-
нету Міністрів України № 2 від 28 жовтня 2004 р. 
№ 1442 «Про затвердження національного стандарту 
«Оцінка нерухомого майна» [12]. Цей підхід можна 
означати як «об’єктний» [8]. 

Другий підхід до розуміння сутності капіталіза-
ції пов’язаний з класичним визначенням даного про-
цесу, запропонованим К. Марксом, в рамках якого 
передбачається перетворення прибутку або його час-
тини в додатковий капітал у формі факторів вироб-
ництва, та його подальше використання в розшире-
ному відтворенні [13]. Крім того К. Маркс визначав 
природу капіталізації як певну систему соціально-
економічних відносин. Така точка зору і зараз роз-
діляється вітчизняними вченими. Інші дослідники 
роблять акцент саме на процесі капіталізації, тобто 
перетворенні цінностей у капітал, виокремлюючи 
капіталізацією ресурсів, прибутку і власності [14; 
15]. Капіталізацію в рамках процесного підходу 
також часто визначають як «реальну» на відміну від 
«ринкової», яка властива об’єктному підходу [16]. 
Враховуючи, що первинне створення авансованого 
капіталу передбачає використання ресурсів та при-
ведення їх у форму, яка здатна генерувати додану 
вартість, поняття «капіталізація ресурсів» є диску-
сійним, адже воно відображає традиційний процес 
вкладання коштів у створення суб’єкту господарю-
вання. Щодо капіталізації власності, то в рамках 
синтезованого капіталу це поняття є важливим, так 
як ряд підприємств, які володіють окремими видами 
інтелектуальної власності, фактично не використо-
вують їх у повній мірі з метою отримання додатко-
вого доходу. Підсумовуючи два наведених підходи до 
розуміння сутності поняття «капіталізація», можна 
запропонувати власне визначення капіталізації син-
тезованого капіталу на мікрорівні, яке передбачає 
його використання у процесі виробництва з метою 
отримання додаткового доходу (прибутку), який (або 
його частина) реінвестується у синтезований капітал, 
а також переведення власності підприємства у формі 
об’єктів синтезованого капіталу до його активної 
форми, здатної генерувати додану вартість. 

Таким чином, під формуванням синтезованого 
капіталу ми розуміємо створення його об’єктів, а під 
використанням – їх залучення до процесу з вироб-
ництва з метою отримання додаткової вартості, під-
вищення рівня конкурентоспроможності продук-
ції та підприємства і, як результат, – підвищення 
ефективності діяльності суб’єкта господарювання в 
цілому. Під капіталізацією синтезованого капіталу 
варто розуміти саме його активну експлуатацію 
у виробничому процесі та реінвестування отрима-
ного прибутку від реалізації продукції, виробленої 
з використанням синтезованого капіталу, до процесу 
виробництва. Результат капіталізації синтезованого 
капіталу набуває форми не лише його розширення, 
але й створення додаткових потенційних можливос-
тей для його використання в майбутньому, що під-
вищує інвестиційну привабливість підприємства і 
підвищує його ринкову вартість. Фактично сутність 
управління синтезований капіталом на рівні підпри-
ємства передбачає здійснення процесів його форму-
вання, використання та капіталізації з найвищим 

рівнем ефективності. Коли мова йде про формування 
і капіталізацію синтезованого капіталу, то на вироб-
ництві ці процеси набувають саме форми інновацій-
ної діяльності. Отже, в рамках даного бачення фор-
мування, використання і капіталізації синтезованого 
капіталу поєднуються процесний і об’єктний під-
ходи, які фактично є взаємопов’язаними та взаємо- 
обумовленими, адже процес капіталізації в резуль-
таті формує вартість підприємства як об’єкту на 
ринку, що пов’язує його реальну вартість з фінансо-
вою цінністю.

Одним з механізмів втілення синтезованого капі-
талу в конкретні продукти діяльності підприємства є 
інноваційна активність. В найбільшій мірі вплив дер-
жавного регулювання на формування, використання 
та капіталізацію синтезованого капіталу на мікро-
рівні здійснюється через інструменти підтримки 
інноваційної діяльності. Цей вплив закріплено в ряді 
нормативних актів, таких як: ЗУ «Про інноваційну 
діяльність», ЗУ «Про пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності в Україні», Розпорядження КМУ 
«Про схвалення концепції реформування державної 
політики в інноваційний сфері» тощо. Для підпри-
ємства ця політика переважно передбачає створення 
інноваційної інфраструктури, фінансову підтримку 
за рахунок бюджетних коштів, встановлення піль-
гового оподаткування суб’єктів інноваційної діяль-
ності, створення нормативно-правової бази та еко-
номічних механізмів для підтримки і стимулювання 
інноваційної діяльності [17; 18]. 

Важливу роль у розвитку інноваційної діяльності 
відіграє управління об’єктами інтелектуальної влас-
ності. 

На сьогодні правовідносини у сфері інтелектуаль-
ної власності в Україні регулюються окремими поло-
женнями Конституції України, нормами Цивільного, 
Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та про-
цесуальних кодексів. В Україні діють 10 спеціаль-
них законів у сфері інтелектуальної власності. Укра-
їна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних 
договорів у цій сфері. Правовідносини, пов’язані з 
правовою охороною інтелектуальної власності, регу-
люють також близько 100 підзаконних нормативних 
актів. Спеціальне законодавство України у сфері охо-
рони прав інтелектуальної власності складають такі, 
зокрема закони України: «Про охорону прав на вина-
ходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг», «Про охорону прав на промис-
лові зразки», «Про охорону прав на зазначення похо-
дження товарів», «Про охорону прав на топографії 
інтегральних мікросхем» та «Про авторське право i 
суміжні права» [19].

Враховуючи, що ці об’єкти найчастіше виступа-
ють продуктом синтезованого капіталу, державне 
регулювання має передбачати не лише захист май-
нових прав та встановлення санкцій в разі їх пору-
шення, але є масштабну підтримку для їх створення 
та розповсюдження. Підтримка дифузії знань та 
інновацій між підприємствами галузі має стати пріо-
ритетним завданням державного регулювання. 

Щодо людської компоненти синтезованого капі-
талу варто зауважити, що підприємство зацікавлене 
в постійному підвищенні кваліфікації кадрів. Нато-
мість не завжди підприємства володіє достатніми 
фінансовими ресурсами для цього. Держава в свою 
чергу фінансує можливість отримання лише одного 
диплому з вищої освіти та виділяє окремі кошти на 
реалізацію програм щодо підвищення кваліфікації 
та перепідготовки державних службовців (Програма 
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підготовки державних службовців в Харківському 
Національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця). Для стимулювання нарощення 
людського капіталу цього недостатньо. Нагальним 
завданням стоїть створення державних інформацій-
них платформ на засадах спільного фінансування 
підвищення кваліфікації та отримання нової квалі-
фікації кадрами підприємства. 

В цілому державне регулювання формування та 
використання синтезованого капіталу на мікрорівні 
повинно включати:

 – забезпечення функціонування відповідного пра-
вового поля;

 – поширення податкових пільг субвенції та спеці-
альних режимів для підприємств, які активно займа-
ються інноваційною діяльністю та мають власну роз-
галужену систему підвищення кваліфікації кадрів;

 – збільшення прямого фінансування інноваційної 
діяльності та науково-дослідної діяльності на рівні 
підприємств;

 – розширення видатків бюджету на підвищення та 
перепідготовку кадрів всіх сферах господарювання.

Формування, використання та капіталізація син-
тезованого капіталу на регіональному рівні та макро-
економічному рівні, як вже було зазначено, має свої 
властивості. На рівні регіону та держави капіталі-
зація синтезованого капіталу повинна створити таку 
систему господарювання, де матиме місце розширене 
відтворення активів з високою часткою нематеріаль-
них, що сприятиме зростанню національної еконо-
міки. На відміну від мікроекономічного рівня, де ці 
процеси відбуваються в рамках одного з суб’єктів 
господарювання, на всіх інших рівнях до цих про-
цесів залучаються інші суб’єкти. Перш за все – це 
науково-дослідні установи та навчальні заклади, 
в рамках яких здійснюється підготовка майбутніх 
кадрів, що становлять ядро людського капіталу, де 
накопичуються та розповсюджується інтелектуаль-
ний капітал. Важливу роль грають такі установи як 
венчурні – невеликі, але гнучкі підприємства, які 
створюються з метою апробації, доробки і доведення 
до кінцевої реалізації ринкових інновацій. Найкра-
щим прикладом використання синтезованого капі-
талу варто вважати силіконову долину в США. На 
неї наразі припадає близько третини всіх венчурних 
капіталовкладень США. В цій агломерації сконцен-
трована велика кількість високотехнологічних ком-
паній, які спеціалізуються на розробці мікропроцесо-
рів, програмного забезпечення, приладів мобільного 
зв’язку, біотехнології тощо. Важливу роль грають 
розміщення провідних університетів на близькій від-
стані від цього центру, що сприяє забезпеченню його 
висококваліфікованими кадрами: Каліфорнійський 
університет, Стенфордський університет, університет 
Сан-Хосе і Санта-Клари. Важливу роль у функціо-
нуванні цього регіону відіграє Стенфордський інду-
стріальний парк, який першим запропонував вико-
ристання території університету для розміщення 
високотехнологічних компаній, що залучали фахів-
ців саме цього університету. Така взаємодія є одним 
із найяскравіших прикладів дії «ефекту синергії» – 
тобто підвищення суммарної ефективності взаємодії 
освітніх установ та високотехнологічних організацій. 
Крім того, зараз підприємства, які функціонують на 
території силіконової долини, можуть дозволити собі 
пошук кадрів (хедхантінг) по всьому світі завдяки 
широкому використанні соціальних мереж – продук-
тів соціального капіталу. Фактично історія силіко-
нової долини є найяскравішим прикладом розвитку 
людського капіталу, який набув різноманітних форм 

інтелектуального капіталу, та в результаті стрімкого 
поширення (завдяки розташуванню на одній терито-
рії) сформував потужний регіональний науково-тех-
нологічний центр, де наразі працюють флагмани сві-
тової економіки. Тут працюють представництва таких 
компаній, які за версією Forbs займають лідируючі 
позиції у світі: на першому місці – Apple, на поча-
ток 2017 року близько 700 млрд. дол. капіталізації; 
на другому Alphabet, яка володіє Google – 586 млрд. 
дол.; на 3му – Microsoft Corporation – 514 млрд дол.

Силіконову долину в варто вважати вдалим при-
кладом макроекономічного державного регулювання 
процесів управління синтезований капіталом. Мож-
ливість створення подібного об’єкта в Україні досить 
значна, враховуючи високий науково-дослідний 
потенціал, велику кількість фахівців та закладів 
освіти особливо вищих навчальних закладів. Роль 
держави в її створенні буде визначальною, адже для 
зацікавленості суб’єктів господарювання необхідно 
створити відповідні передумови, що знаходиться 
вповноважені виключно держави. В рамках потен-
ційних напрямів до вищеназваних варто додати: 
залучення міжнародних організацій, фондів, гаран-
тування іноземних інвестицій. 

Особливості державного регулювання формування 
та використання синтезованого капіталу пов’язані, 
перш за все, із характером та рівнем спеціалізації 
регіону. Харківський регіон завжди відрізнявся орі-
єнтацією на машинобудування, харчову та хімічну 
промисловості. Крім традиційних галузей останнім 
часом на Харківщині набуває стрімкого розвитку 
IT-сфера. 

Питома вага машинобудування в загальній струк-
турі реалізованої продукції промисловості України з 
2011 року по 2016 рік знизилася з 10,1% до 6,1%. 
В нашому регіоні, який завжди спеціалізувався на 
виробництві машинобудівної продукції, ця питома 
вага за цей же період знизилася з 17,3% до 10,7% 
[17]. В Україні зараз переважають 3 та 4 техноло-
гічні устрої. Більш прогресивним є відповідно чет-
вертий, одним з ядер якого є машинобудування. 
Таким чином, можна стверджувати, що машинобу-
дування є не лише презентаційною галуззю для Хар-
ківського регіону, але відображає сучасні тенденції 
технологічного розвитку національної економіки 
України в цілому. Саме зазначені стагнаційні про-
цеси, які відображають зниження ролі цієї галузі 
в нашому регіоні та в Україні в цілому, обумовлюють 
гостру потребу у впровадженні механізмів управ-
ління синтезований капіталом з метою підвищення 
рівня якості, технологічності, а відповідно і конку-
рентоспроможності продукції і підприємств. 

IT-кластер зараз сформовано в Харкові – в 
ньому працює близько 300 IT-компанії, де зайняті 
приблизно 22000 фахівців, що поступається за 
потужністю лише Київському. В Україні послуги 
у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформа-
ційні послуги у 2016 році в обсязі експорту стано-
вили 1 млрд 644 млн. дол США, що склало близько 
16,7% всього експорту. На Харківський регіон за 
оцінками експертів [17] приходиться близько 22% – 
8361 млн. дол. Імпорт за цим видом послуг по всій 
країні у 4 рази менший. Натомість у сфері роялті 
та інших послуг, пов’язаних з використанням інте-
лектуальної власності, експорт за 2016 рік стано-
вив лише 29,4 млн. дол, а імпорт – 323,1 млн. дол.  
Її пріоритетність відносно інших галузей обумовлена 
високим рівнем її наукомісткості, що є логічним 
наслідком формування, використання та капіталіза-
ції синтезованого капіталу. 
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Таким чином, ключовою особливістю держав-
ного регулювання синтезованого капіталу на регіо-
нальному рівні є необхідність пріоритизації галузей 
народного господарства щодо рівня підтримки зі сто-
рони держави та впровадження спеціальних режимів 
оподаткування для цих сфер. Відповідно процеси дер-
жавного регулювання формування та використання 
синтезованого капіталу на регіональному та макро-
економічному рівнях вимагають активного втру-
чання державних установ, міністерств і відомств для 
активізації відповідних механізмів взаємодії різних 
суб’єктів господарювання, які виконують свої функ-
ції в контексті накопичення і капіталізації синтезова-
ного капіталу для отримання синергетичного ефекту. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, розроблена і запропонована концепція нако-
пичення, використання та капіталізації синтезованого 
капіталу, яка включає обґрунтування головних дефі-
ніцій, механізмів та методологічного базису. Визна-
чені особливості формування синтезованого капіталу 
на мікрорівні, регіональному та макроекономічному 
рівнях. Доведено, що під формуванням синтезованого 
капіталу варто розуміти створення його об’єктів, під 
використанням – його активне залучення до вироб-
ничого процесу, впровадження відповідних методів 
обліку, аналізу та управління, що сприятиме під-
вищенню конкурентоспроможності продукції і під-
приємства. А капіталізація синтезованого капіталу 
передбачає його активну експлуатацію у виробничому 
процесі та реінвестування отриманого прибутку від 
реалізації продукції, виробленої із залученням даного 
капіталу, до процесу виробництва. 

Ключовим напрямами державного регулювання 
формування та використання синтезованого капіталу 
на мікрорівні є: забезпечення функціонування відпо-
відного правового поля; поширення податкових пільг 
субвенції та спеціальних режимів для підприємств, 
які активно займаються інноваційною діяльністю 
та мають власну розгалужену систему підвищення 
кваліфікації кадрів; збільшення прямого фінансу-
вання інноваційної діяльності та науково-дослідної 
діяльності на рівні підприємств; розширення видат-
ків бюджету на підвищення та перепідготовку кадрів 
всіх сферах господарювання.

На мезо- та макрорівнях до вищеназваних варто 
додати: залучення міжнародних організацій та фон-
дів, гарантування іноземних інвестицій, пріорити-
зація галузей народного господарства щодо рівня 
підтримки зі сторони держави та впровадження 
спеціальних режимів оподаткування для цих сфер. 
Крім цього процеси державного регулювання фор-
мування та використання синтезованого капіталу на 
регіональному та макроекономічному рівнях вимага-
ють активного втручання державних установ, мініс-
терств і відомств для активізації відповідних меха-
нізмів взаємодії різних суб’єктів господарювання, 
які виконують свої функції в контексті накопичення 
і капіталізації синтезованого капіталу для отри-
мання синергетичного ефекту. 
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