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УДК 37.014.54 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЯВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ 

Гайдук І.С. 
Предметом статті є характеристика економіки знань постіндустріального суспільства. 
Метою статті є теоретичне узагальнення підходів щодо категорії «економіка знань» як до інноваційної економічної 

системи для поглибленого розуміння цього феномену і подальшого практичного застосування отриманої системи знань. 
Методи дослідження. У роботі використовуються такі методи, як синтез, аналіз, індукція, дедукція, а також 

історичний метод. 
Результати роботи. Проведено теоретичне узагальнення підходів до економіки знань як до інноваційної 

економічної системи. Розглянута проблема пошуку нової парадигми соціально-економічного розвитку економіки країни, а 
також розуміння причин і факторів, які впливають на становлення економіки знань. Доведена ключова роль державної 
підтримки щодо формування економіки, заснованої на знаннях. 

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть застосовуватися в практичній економічній і 
управлінській діяльності.  

Висновки. Узагальнюючи визначення щодо трактування поняття «економіка знань» варто зазначити, що економіка 
знань – це постіндустріальна економіка в якій рушійною силою подальшого розвитку є нагромадження, використання 
інформації та знань, що зосереджені в людському капіталі. Важливими показниками її розвитку є не лише людський 
капітал, а саме розвиток людського потенціалу і соціального капіталу націй. 

Оскільки інформація та знання як якісно новий виробничий ресурс стають головним чинником економічного зростання, то 
розвиток економіки знань має стати національною метою для України. Для цього необхідно формувати середовище для 
розвитку економіки знань, змінити напрям економічних досліджень, від аналізу матеріальних чинників переходити до аналізу 
формування і використання інформації та знань, а також практичне застосування «економіки знань». 

Ключові слова: економіка знань, знання, людський капітал, освіта, постіндустріальне суспільство, інноваційна 
економіка, креативна економіка. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ 

Гайдук И.С. 
Предметом статьи есть характеристика экономики знаний постиндустриального общества. 
Целью исследования есть теоретическое обобщение подходов относительно категории «экономика знаний» как к 

инновационной экономической системе для углубленного понимания этого феномена и дальнейшего практического 
применения полученной системы знаний. 
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Методы исследования. В работе используются такие методы, как синтез, анализ, индукция, дедукция, а также 
исторический метод. 

Результаты исследования. Проведено теоретическое обобщение подходов к экономике знаний как к 
инновационной экономической системе. Рассмотрена проблема поиска новой парадигмы социально-экономического 
развития экономики страны, представлены причины и факторы, влияющие на становление экономики знаний. 
Доказана ключевая роль государственной поддержки по формированию экономики, основанной на знаниях. 

Область применения результатов исследования. Результаты исследования могут применяться в 
практической экономической и управленческой деятельности. 

Выводы. Обобщая определения относительно трактовки понятия «экономика знаний» стоит отметить, что 
экономика знаний – это постиндустриальная экономика, в которой движущей силой дальнейшего развития является 
накопление, использование информации и знаний, сосредоточенные в человеческом капитале. Важными показателями 
ее развития является не только человеческий капитал, а и развитие человеческого потенциала и социального 
капитала нации. 

Поскольку информация и знания как качественно новый производственный ресурс становятся главным фактором 
экономического роста, то развитие экономики знаний должно стать национальной целью для Украины. Для этого 
необходимо формировать среду для развития экономики знаний, изменить направление экономических исследований, 
от анализа материальных факторов переходить к анализу формирования и использования информации и знаний, а 
также практическое применение «экономики знаний». 

Ключевые слова: экономика знаний, знания, человеческий капитал, образование, постиндустриальное общество, 
инновационная экономика, креативная экономика. 

INNOVATIVE DISPLAY OF ECONOMY OF KNOWLEDGES AS NECESSITY OF TODAY 

Gayduk I.S. 
The subject of article is characterizing of the knowledge economy of post-industrial society. 
The purpose of the article is theoretical generalization of approaches in relation to a category «economy of knowledges» as to 

the innovative economic system for the deep understanding of this phenomenon and subsequent practical application of the got 
system of knowledges. 

Methods of research. The methods such as synthesis, analysis, induction, deduction and historical method were used in the research.  
Results of research. Theoretical approaches to the generalization of the knowledge economy as innovative economic system 

are made. The problem of searching for a new paradigm of social and economic development of the country's economy is 
considered, reasons and factors influencing the emergence of the knowledge economy are presented. The key role of the state 
support towards building the knowledge economy is proved. 

Scope of results of research. The results of the research can be applied in practical economic and administrative activities. 
Conclusions. Generalizing determinations concerning interpretation of the concept «economy of knowledge» It should be 

noted that the economy of knowledge is a post-industrial economy in which a driving force of further development is accumulating, 
use of information and knowledge concentrated in a human capital. Important indicators of its development is not only a human 
capital, and and human development and a social capital of the nation.  

As information and knowledge as qualitatively new production resource become the main factor of economic growth, development of 
economy of knowledge shall become the national purpose for Ukraine. For this purpose it is necessary to create the environment for 
development of economy of knowledge, to change the direction of economic researches from the analysis of material factors to pass to the 
analysis of forming and use of information and knowledge, and also practical application of «economy of knowledge». 

Keywords: knowledge economy, knowledge, human capital, education, post-industrial society, innovative economy, creative economy. 

 Актуальність. На рубежі ХХ-ХХІ століть у найрозвиненіших країнах світу прискорення темпів науково-технічного 
прогресу і підвищення продуктивності праці значною мірою зумовлені формуванням якісно нової економіки – економіки знань. 
Переміщення інтелекту та наукових знань в центр основних чинників стійкого економічного зростання стали причиною 
концентрації уваги сучасних дослідників на проблемі становлення економіки знань, яка сьогодні розглядається в якості гаранта 
поступального руху суспільства, побудови конкурентної економіки, задоволення постійно зростаючих потреб людей та 
зміцнення соціальної згоди. 

Інноваційна економіка в умовах розвитку суспільства знань, характеризується провідним значенням інноваційної 
активності суб’єктів науки і виробництва, ростом науково-технічного виробництва, наукоємних технологій, інтелектуалізацією 
факторів виробництва, які формують, завдяки інноваціям, новий технологічний уклад. 

Постановка проблеми. Формування економіки знань стає своєрідним імперативом глобального розвитку: якщо країна 
цього не зрозуміє і не надасть розвитку освіти і науки пріоритетного значення, вона автоматично буде виключена з процесу 
розвитку і почне швидко деградувати в усіх відношеннях. 

Розвинені країни стали такими саме завдяки тому, що першими не лише зрозуміли значення інтелекту людини, але й 
практично створили умови для його розвитку і реалізації. Отже, необхідно розробити основні пріоритетні завдання щодо 
розбудови економіки знань. 

Становлення економіки, заснованої на знаннях, в умовах України потребує додаткових досліджень, зокрема стосовно 
комплексу необхідних заходів у цьому напрямі, можливих часових орієнтирів її становлення, наукової та інформаційної 
підтримки, певних змін у діяльності економічних суб’єктів, нормативно-законодавчій базі. Проведення наукових досліджень 
потребує адекватного використання категорій та понять, що можуть бути виражені через слова та знаки, тобто наукові терміни. 

Метою статті є теоретичне узагальнення підходів щодо категорії «економіка знань» як до інноваційної економічної 
системи для поглибленого розуміння цього феномену і подальшого практичного застосування отриманої системи знань. 

Ступінь дослідження проблеми. Економіка знань є складним і багатогранним феноменом, який привертав і продовжує 
привертати увагу багатьох як вітчизняних, так і іноземних дослідників. Серед західних фахівців даній тематиці присвятили свої 
роботи Г. Беккер, Ф. Махлуп, У. Петті, А. Сміт, Р. Солоу, Е. Тоффлер, Т. Шульц та інші. 

Комплексне дослідження інституціонального базису інноваційної економіки частково представлено в працях українських та 
російських науковців Ф. Андрєєва, В. Делія, Г. Гамідова, Г. Галіулліна, О. Головінова, К. Корсака, В. Коливанова, Б. Кузнецова, 
М. Магомедова, О. Набатової, С. Пахомова, В. Сизоненка. До плеяди науковців, що займаються вивченням змісту економічної 
категорії «інноваційна економіка», можна віднести В. Громика, Е. Вільховченка, Н. Іванова, І. Клоудова та інших учених. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи з другої половини ХХ ст. роль знань і заснованої на їх основі економіки 
зростає особливо швидкими темпами. Про це яскраво свідчить те, що вже наприкінці 70-х рр. минулого століття роль такого 
фактора виробництва як науково-технічний прогрес у зростанні економіки розвинутих країн досягла 70% [20]. Зрозуміло, що 
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досягнення НТП не можуть здійснюватись без накопичення і ефективного використання знань. Тому можна бачити, що знання 
реально працюють і приносять дивіденди там, де їх прагнуть використовувати. 

Розвиток економіки, що розбудовується на знаннях є безперервний процес інвестування у людський капітал, а отже і 
розвиток людської особистості. Через це не дивно, що за рівнем конкурентоспроможності економік перші місця у світі займають 
саме ті країни, що встановлюють високі соціальні стандарти та сприяють всесторонньому зростанню людини [18]. Для таких 
країн соціальна частина їх витрат уже не є просто обов’язком по відношенню до громадян, а перетворюється на потребу з 
метою одержання вищого економічного ефекту. Людина, яка є носієм знань, набуває найвищої цінності в суспільстві і знову 
займає те місце, яке їй належить. 

Процес побудови економіки знань тісно переплетений із глобалізацією світової економіки. Знання є найбільш 
автономним, портативним та швидко доступним фактором виробництва, що передбачає їх глобальний аспект. Вони не можуть 
бути прив’язаними до одного місця, а з розвитком мережі Internet та інших засобів комунікації легко передаються та 
споживаються в будь-якому куточку земної кулі. Завдяки цьому, потенційно, при виході на рівень економіки знань всіх країн, їх 
загальний економічний розвиток повинен вирівнятись, а конкуренція набути нових ефективніших рис. 

За словами Е. Тоффлера, знання – це те, на чому заснована вся економічна система. На перший погляд, це невидимий 
ресурс, він не відображається на балансах підприємств, але він проявляється у синергічному ефекті від найбільш ефективного 
використання таких ресурсів, як земля, капітал, праця [5]. 

Як слушно зауважили Поплавська Ж. та Поплавський В., сьогодні досягають успіху держави, які не володіють багатими 
природними ресурсами, проте мають добре розвинені освіту і науку, потужний людський капітал [13]. Саме пріоритетність 
розвитку науки і освіти, як гаранта просування в майбутнє, побудови конкурентної, соціально орієнтованої економіки – 
економіки знань на сьогоднішній день визнали вже всі високорозвинуті країни світу. 

Знання – дуже складна і масштабна функціональна система, яка сама є організованою формою існування 
матеріального світу, а сфера знань – вся економіка, все господарство. Основна особливість знань (як суспільних загалом, так і 
економічних зокрема) полягає в тому, що вони нерозривно пов’язані з економічною діяльністю людей, спрямованою на 
перетворення об’єктивних речей.  

У найзагальнішому вигляді система знань – це практична (взаємодія як суб’єктивного, так і об’єктивного) діяльність 
людини з приводу трансформування ресурсів у продукти. Але знання, що мають певну специфіку, можуть бути використані як 
особливий тип – «економіка знань». 

Одним із засновників теорії економіки знань є Фріц Махлуп, який вперше використав термін «економіка знань» у 1962 
році у книзі «Виробництво та розповсюдження знань в США», де він звернувся до «знання» в широкому економічному сенсі, 
зазначивши, що розміщення ресурсів у сферах освіти та науково-дослідницької діяльності є важливою економічною складовою, 
а економіка освіти та економіка науково-дослідницька являють собою найдинамічніші нові напрямки спеціалізації економіки. 

Дійсно, саме у сфері науки та освіти відбуваються активна генерація та накопичення знань, а їх здобутки можуть 
поширюватись засобами масової інформації, через інформаційні послуги. Він намагався підкреслити роль знань як 
вирішального фактору економічного зростання і суспільного розвитку [8]. 

Основою для розбудови економіки знань є розвиток людського потенціалу, який у першу чергу залежить від державної 
політики у певній сфері. 

У сучасному світі простежується тенденція до підвищення ролі держави в системі факторів зростання людського 
потенціалу. Економіка знань – це економіка, в якій основною рушійною силою прогресу є знання, зосереджені у людському 
капіталі та інформаційному навколишньому середовищі. Державна політика щодо розвитку людського капіталу – один з 
ключових компонентів стратегії розбудови економіки знань та головний ресурс в умовах сучасної міжнародної конкуренції. 
Складовими елементами сучасної економіки знань є: доступна, якісна і безперервна освіта населення на основі нових наукових 
знань; ефективна інноваційна система, що об’єднує в єдиний комплекс економіку, наукові, академічні та дослідницькі центри; 
економічні стимули, що заохочують до ефективного використання національних і глобальних знань в усіх секторах економіки; 
інфраструктура, яка з’єднує елементи інноваційної системи між собою та із зовнішнім середовищем; держава як ініціатор та 
координатор процесів розбудови на основі нових знань [16]. 

Відповідно до іншої думки економіка знань – це економіка, що тісно пов’язана з постіндустріальною економікою, де основною 
рушійною силою прогресу є знання, зосереджені у людському капіталі та інформаційному навколишньому середовищі. 

Причому «…для України – це те принципово нове утворення, яке має прийти на зміну економіці винищення та експлуатації 
природи, економіці сліпого бажання людини отримати максимум прибутку. Її основою є не споживацький мотив людини, а прагнення 
задовольнити свої потреби таким чином, щоб не завдати шкоди природі, сприяючи при цьому її відтворенню. Економіка знань 
покликана задовольнити потреби вищого рівня: самореалізація, духовне зростання особистості і т. ін.» [15]. 

Але з часом термін «економіка знань», що був запропонований щодо певного сектора економіки, почали використовувати для 
характеристики економіки нового типу, де знання відіграють вирішальну роль, фактично ототожнюючи її з категорією «економіка, 
заснована на знаннях». Так, у 2006 р. британська організація «The Work Foundation» у рамках програми з вивчення терміна «економіка 
знань» (knowledge economy) підготувала звіт, у якому зазначалося, що термін «економіка знань» походить від повного визнання місця 
знань і технологій у сучасних економічних системах країн ОЕСР, підкреслюючи, що економіки цих країн все більше і більше ґрунтуються 
на знаннях і інформації. Знання вважають фактором підвищення продуктивності та економічного зростання [11]. 

Узагальнюючи визначення щодо трактування поняття «економіка знань» варто зазначити, що економіка знань – це 
постіндустріальна економіка, в якій рушійною силою подальшого розвитку є нагромадження, використання інформації та знань, 
що зосереджені в людському капіталі. Важливими показниками її розвитку є не лише людський капітал, а саме розвиток 
людського потенціалу і соціального капіталу націй. 

Процес переходу до суспільства до економіки знань – соціальний і одночасно технократичний проект модернізації. Його 
реалізація дозволить сформувати економічну і політичну системи суспільства, в якому не тільки зберігатиметься соціальна 
стабільність, а й формуватимуться умови для активної життєдіяльності. 

Сьогодні до економіки знань у найширшому сенсі відносять три основні сфери: науково-дослідні та дослідно-
конструкторські розробки (НДДКР) та інновації, освіту і навчання, що сприяють формуванню людського капіталу, а також 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) [17, 13]. 

Розуміння інноваційної економіки як економіки знань, інтелектуальної економіки та типу економіки, заснованої на потоці інновацій, 
на постійному технологічному вдосконаленні, на виробництві й експорті високотехнологічної продукції з дуже високою доданою вартістю 
й самих технологій [7, с. 12], знайшло широке застосування і в економічній теорії, хоча і не стало єдино визнаним. 

Інноваційну економіку в більшості випадків трактують як таку, яка заснована на знаннях та інформаційних технологіях. 
При цьому, передбачається, що головний ефект її полягає не просто у випуску високотехнологічної продукції, а в її 
продуктивному використанні в усіх сферах і галузях, рівні впливу на економіку та суспільство [3, с. 5]. 
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Український науковець В. Сизоненко розглядаючи дану економіку в своїх працях, називає «інноваційно-орієнтовану 
економіку як «нову економіку», або економіку, що базується на знаннях, тобто генеруванні, дистрибуції і використанні знань та 
інформації або «інтелектоекономіка», яка спирається на використання інтелектуального й людського капіталу. В ній знання є 
джерелом економічного багатства й інноваційного розвитку країн-продуцентів високотехнологічної продукції» [19, с. 84]. При 
цьому, наявні капітали, якщо спрямовані не в сировинні та напівсировині галузі, замість формування наукоємної «нової» 
економіки, призводять до деградації економіки «старої» [10, с. 12]. 

Відтак, у сучасному світі лідерами в створенні економічного багатства стають країни, у валовому внутрішньому продукті 
(ВВП) яких значну питому вагу складають знання, нематеріальні активи, великі обсяги інвестицій в освіту, науку, охорону 
здоров’я, поліпшення якості довкілля. У доповіді Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) «Карта 2001 – до 
економіки знань», проранжовано близько 30 країн за рівнем їхніх інвестицій у інтелектуальний капітал (ІК). У першій десятці – 
США, Швейцарія, Швеція, Ірландія, Нідерланди, Угорщина, Канада, Бельгія, Великобританія, Південна Корея [12]. 

За оцінками Світового банку, фізичний капітал в сучасній економіці формує 16% загального обсягу багатства кожної 
країни, природний – 20%, а людський капітал – 64%. В таких країнах, як Японія і Німеччина, частка людського капіталу складає 
до 80% національного багатства [8]. Лідируючі позиції серед країн ОЕСР за інвестиціями у знання посідають США (6,6% ВВП), 
за ними йдуть Японія (5,0%) і країни ЄС (3,8%) [19]. 

Саме виробництво знань на сьогодні служить основним джерелом зростання економіки в розвинених країнах. 
Підтвердженням цього може слугувати той факт, що 90% вчених та інженерів, які працювали за всю історію розвитку людства, 
– наші сучасники, а серед усього обсягу знань 90% створені за останні три десятиліття. За часткою високотехнологічних 
секторів у ВВП список найбільш передових країн світу очолює Республіка Корея, потім ідуть Швеція, Швейцарія, Німеччина, 
Японія, США. При цьому, за обсягом виробництва високотехнологічної продукції країни ЄС помітно випереджають США [6]. 

У розвинених країнах 25% трудових ресурсів сьогодні зайнято у сфері науки та високих технологій. У США 8% населення 
створюють понад 20% ВВП, а країна витрачає на НДДКР близько 40% від загальносвітових витрат, близько 66% працюючих сьогодні 
мають вищу або незакінчену вищу освіту (адміністрація має намір за життя нинішнього покоління довести цей показник до 90%) [5]. 

В Китаї побудова «економіки знань» є національною стратегією і має на меті перетворення країни з «майстерні світу» на 
«світову лабораторію», скорочення залежності від закордонних технологій від 80% до 30%. Для цього здійснюються наступні 
заходи: зростання фінансування системи освіти (з 1,2% до 2-2,5% ВВП), створення та популяризація «культу освіти та 
освіченості», створення таких умов, за яких ТНК розміщують в країні не лише виробництво, а й науково-дослідні центри (на 
даний момент їх близько 750), створення технологічних парків і кластерів – по типу Чжунгуаньцунь – «зони сприяння розвитку 
високих і новітніх технологій» (щорічний прибуток від виробництва інноваційної продукції складає близько 80 млрд. доларів), 
відправка найталановитішої молоді на навчання в кращі закордонні вузи, створення спеціальної агенції по працевлаштуванню 
«репатріантів» – науковців, що досягнувши піку наукової кар’єри закордоном, мають намір повернутися на Батьківщину, 
підтримка теоретичних розробок в сфері економіки знань [1]. 

Не менш цікавим є досвід Індії. Задля побудови «економіки знань» основна увага приділяється розвитку потужного 
внутрішнього сектору послуг, держава підтримує лише декілька технологічних галузей (фармацевтична, атомна енергетика, 
автомобілебудування), що створюють конкуренту платформу, збільшується фінансування освіти, пропагується толерантність 
як основа нового суспільства. 

Фінляндія є однією з небагатьох країн, що володіючи незначними ресурсами, перетворила компанії, що працювали в 
традиційних галузях на основних експортерів IT-технологій (на даний момент 80% експорту країни). Такого результату було 
досягнуто за рахунок збільшення фінансування наукових розробок (3,5% ВВП), підтримки науково-дослідних та освітніх 
програм з боку приватних корпорацій, розвитку публічно-приватних партнерств для проведення спільної НДДКР, розвитку 
соціального капіталу, підтримці «духу взаємодопомоги», підтримці не лише доступності, але й високої якості освіти [1]. 

Проблема формування інноваційної економіки перебуває не лише і не стільки у технологічному вимірі, скільки в 
ціннісно-інституціональній площині. Вона полягає в низькому соціально-інноваційному потенціалі суспільства, 
несфокусованості інституційного середовища на відтворення і реалізацію цього потенціалу, незатребуваності впроваджуваних 
інновацій існуючим соціально-ціннісним середовищем [9, с. 239]. 

Інноваційний розвиток йде разом з формуванням нового середнього класу, особливостями якого є нові ціннісні 
орієнтири. Ці орієнтири виражені прагненням до творчої самореалізації. Тут поряд з матеріальними цінностями велике 
значення цінностей, що пов’язані з формуванням вільної особистості і її самовираженням [2, с.21]. Має місце суперечливе 
поєднання тенденцій індивідуалізації і одночасно соціалізації, що зумовлене об’єктивними вимогами інноваційного процесу [2, 
с. 30]. Інноваційне середовище розвиває в людях відданість вибраній діяльності, професіоналізації і затвердження статусу, що 
вони віддають перевагу «домінуванню» і «елітарності» [2, с. 33]. 

 
Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

 

Питома вага 
підприємств, що 
впроваджували 
інновації, % 

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів, 
процесів 

у т. ч. маловідходні, 
ресурсозберігаючі 

Впроваджено 
виробництво 

інноваційних видів 
продукції, 

найменувань

з них нові 
види 
техніки 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції в обсязі 
промислової, %

2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8
2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3
2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5
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За останні п’ятнадцять років питома вага підприємств, які займалися інноваціями в нашій країні скоротилася з 18% у 
2000 році до 16,1% у 2014 році; частка підприємств, що впроваджували інновації, зменшилася за цей же період з 14,8 % до 
12,1% (табл. 1).  

Починаючи з 2006 року почала зменшуватися і частка власних коштів суб’єктів господарювання в загальному обсязі 
витрат на фінансування інноваційної діяльності. Найбільшого значення цей показник набув у 2005 році (87,7 %), проте вже у 
2011 році він становив лише 52,9 % [4]. 

Висновки. Узагальнюючи визначення щодо трактування поняття «економіка знань» варто зазначити, що економіка 
знань – це постіндустріальна економіка, в якій рушійною силою подальшого розвитку є нагромадження, використання 
інформації та знань, що зосереджені в людському капіталі. Важливими показниками її розвитку є не лише людський капітал, а 
саме розвиток людського потенціалу і соціального капіталу націй. 

Оскільки інформація та знання як якісно новий виробничий ресурс стають головним чинником економічного зростання, 
то розвиток економіки знань має стати національною метою для України. 

Для цього необхідно формувати середовище для розвитку економіки знань, змінити напрям економічних досліджень, від 
аналізу матеріальних чинників переходити до аналізу формування і використання інформації та знань, а також практичне 
застосування «економіки знань». 

 
Список використаних джерел 

1. Банько М.В. Посткризова стратегія розвитку України на засадах «економіки знань» [Електронний ресурс] / 
М.В. Банько. – Режим доступу : file:///C:/Users/miss/Downloads/4114-10686-1-SM.pdf. 

2. Вильховченко Э.Д. «Люди знания» – новая рабочая сила позднекапиталистических обществ и её место в 
цивилизационных процессах. / Вильховченко Э.Д. – М. : ИМЭМО РАН, 2010. – 139 с. 

3. Головінов О.М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці / О.М. Головінов // Економіка 
та держава. – 2013. – № 6. – С. 4–8. 

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
5. Економіка знань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33052.doc.htm. 
6. Економіка знань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://refs.co.ua/51401-Ekonomika_znaniiy.html. 
7. Корсак К. Від традиційних моделей організації економіки – до інноваційної / К. Корсак // Персонал (Журнал 

інтелектуальної еліти). – 2010. – № 2. – С. 12–17. 
8. Лук’яненко Д. Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку / 

Д. Лук’яненко, О. Лук’яненко, О. Дорошенко // Міжнародна економічна політика. – № 2. – 2013. 
9. Набатова О.О. Джерела і особливості інституціоналізації соціальних інновацій у трансформаційній економіці / 

О.О. Набатова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. 
Економічні науки. – 2011. – № 3 (51) – С. 234–240. 

10. Пахомов С.Ю. Економічне зростання в контексті інституціоналізму / С.Ю. Пахомов // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2013. – № 4. – С. 11–16. 

11. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 672 с. 
12. Полунєєв Ю. AGNITIO EST PROSPERITAS : від економіки товару до економіки знання [Електронний ресурс] / 

Ю. Полунєєв // Дзеркало тижня, 2005. – № 19. – Режим доступу : 
http://dt.ua/ECONOMICS/agnitio_est_prosperitas_vid_ekonomiki_tovaru_do_ ekonomiki_znannya-43432.htm. 

13. Поплавська Ж. Інтелектуальний капітал економіки знань / Ж. Поплавська, В. Поплавський // Вісник НАН України, 
2007. – № 2. – С. 52–62. 

14. Сизоненко В.О. Фінансування інноваційно-орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності / 
В.О. Сизоненко // Фінанси України. – 2013. – № 5. – С. 80–89. 

15. Сорока М.В. Значення розвитку економіки знань для України [Електронний ресурс] / М.В. Сорока. – Режим 
доступу : http://www.confcontact.com/2009kach/soroka. 

16. Старовойт О.В. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку освіти : автореф. дис. на здобуття 
наукового ступеня канд. філос. наук. / Старовойт О.В. – К., 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://osvitata.com/osvita-ta-ekonomika. 

17. Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке будується на знаннях / Н. Тарнавська // Економіка 
України. – № 2. – 2008. 

18. Федулова Л.І. Економіка знань : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Федулова Л.І. НАН України ; Ін-т екон. та 
прогнозув. НАН Україн. – К., 2009. – 600 с. 

19. Федулова Л.І. Державна політика розбудови економіки знань : особливості реалізації антикризової стратегії / 
Л.І. Федулова, Т.М. Корнєєва // Фінанси України, 2009. – № 10. – С. 3–17. 

20. Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної теорії / A. Чухно // Економіка 
України. – № 1. – 2008. 

References 
1. Ban`ko M.V. Postkry`zova strategiya rozvy`tku Ukrayiny` na zasadah «ekonomiky` znan`» : 

file:///C:/Users/miss/Downloads/4114-10686-1-SM.pdf. 
2. Vy`l`hovchenko Y.D. «Lyudy` znany`ya» – novaya rabochaya sy`la pozdnekapy`taly`sty`chesky`h obshhestv y` ee mesto v 

cy`vy`ly`zacy`onnih processah. – M. : Y`MYMO RAN, 2010. – 139 s. 
3. Golovinov O.M. Innovacijna akty`vnist` i innovacijni procesy` v nacional`nij ekonomici // Ekonomika ta derzhava. – 2013. – 

№ 6. – S. 4–8. 
4. Derzhavna sluzhba staty`sty`ky` Ukrayiny` : http://www.ukrstat.gov.ua. 
5. Ekonomika znan` : http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33052.doc.htm. 
6. Ekonomika znan` : http://refs.co.ua/51401-Ekonomika_znaniiy.html. 
7. Korsak K. Vid trady`cijny`x modelej organizaciyi ekonomiky` – do innovacijnoyi // Personal (Zhurnal intelektual`noyi elity`). – 

2010. – № 2. – S. 12–17. 
8. Luk'yanenko D., Luk'yanenko O., Doroshenko O. Implementaciya parady`gmy` ekonomiky` znan` u strategiyi nacional`nogo 

ekonomichnogo rozvy`tku // Mizhnarodna ekonomichna polity`ka. – № 2. – 2013. 
9. Nabatova O.O. Dzherela i osobly`vosti insty`tucionalizaciyi social`ny`x innovacij u transformacijnij ekonomici // Visny`k 

Donecz`kogo nacional`nogo universy`tetu ekonomiky` i torgivli im. M. Tugan-Baranovs`kogo. Ser. Ekonomichni nauky`. – 2011. – № 3 
(51) – S. 234–240. 



ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 

48 Економічний вісник університету | Випуск № 29/2 
 

10. Paxomov S.Yu. Ekonomichne zrostannya v konteksti insty`tucionalizmu // Formuvannya ry`nkovy`x vidnosy`n v Ukrayini. – 
2013. – № 4. – S. 11–16. 

11. Polity`chna ekonomiya : navch. posib. / za red. V.O. Ry`balkina, V.G. Bodrova. – K. : Akademvy`dav, 2007. – 672 s. 
12. Polunyeyev Yu. AGNITIO EST PROSPERITAS : vid ekonomiky` tovaru do ekonomiky` znannya // Dzerkalo ty`zhnya, 2005. 

– № 19. : http://dt.ua/ECONOMICS/agnitio_est_prosperitas_vid_ekonomiki_tovaru_do_ ekonomiki_znannya-43432.htm. 
13. Poplavs`ka Zh., Poplavs`ky j̀ V. Intelektual̀ ny j̀ kapital ekonomiky  ̀znan` // Visny`k NAN Ukrayiny`, 2007. – № 2. – S. 52–62. 
14. Sy`zonenko V.O. Finansuvannya innovacijno-oriyentovanoyi ekonomiky` v umovax insty`tucional`noyi nevy`znachenosti // 

Finansy` Ukrayiny`. – 2013. – № 5. – S. 80–89. 
15. Soroka M.V. Znachennya rozvy`tku ekonomiky` znan` dlya Ukrayiny` : http://www.confcontact.com/2009kach/soroka. 
16. Starovojt O.V. Ekonomika znan` u strategiyi innovacijnogo rozvy`tku osvity` : avtoref. dy`s. na zdobuttya naukovogo 

stupenya kand. filos. nauk. – K., 2010. : http://osvitata.com/osvita-ta-ekonomika. 
17. Tarnavs`ka N. Novitni proyavy` konkurenciyi v suspil`stvi, yake buduyet`sya na znannyax // Ekonomika Ukrayiny`. – № 2. – 2008. 
18. Fedulova L.I. Ekonomika znan` : pidruch. [dlya stud. vy`shh. navch. zakl.] / NAN Ukrayiny` ; In-t ekon. ta prognozuv. NAN 

Ukrayin. – K., 2009. – 600 s. 
19. Fedulova L.I., Kornyeyeva T.M. Derzhavna polity`ka rozbudovy` ekonomiky` znan` : osobly`vosti realizaciyi anty`kry`zovoyi 

strategiyi // Finansy` Ukrayiny`, 2009. – № 10. – S. 3–17. 
20. Chuxno A. Naukovo-texnologichny`j rozvy`tok yak ob'yekt doslidzhennya evolyucijnoyi teoriyi // Ekonomika Ukrayiny`. – 

№ 1. – 2008. 
 
ДАНІ ПРО АВТОРА 
Гайдук Іван Степанович, викладач кафедри обліку, аудиту та контролінгу 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
вул. Підварська, 52, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401, Україна 
e-mail: iv.gaiduk@yandex.ru 
 
ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ 
Гайдук Иван Степанович, преподаватель кафедры учета, аудита и контроллинга  
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» 
ул. Пидварська, 52, м. Переяслав-Хмельницкий, Киевская область, 08401, Украина  
e-mail: iv.gaiduk@yandex.ru 
 
DATA ABOUT THE AUTHOR 
Gayduk Ivan Stepanovich, teacher of chair of the account, audit and controlling  
Pereyaslav-Khmelnytsky state pedagogical university named by Hryhory Skovoroda 
52 Pidvarska atreet, Pereyaslav-Khmelnytsky, 08401, Ukraine 
e-mail: iv.gaiduk@yandex.ru 

 
УДК 37 : 33 : 93/94 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1848-1918 РОКАХ 

Голубка М.М. 
У статті досліджено особливості розвитку економічної освіти на західноукраїнських землях у період 1848-1918 років. 

Виявлено загальну сутність економічної освіти та високу значимість її якості, яка проявляється в інвестиційній, 
підприємницькій активності, рівні зайнятості населення, ефективності державного управління тощо. Вказано на значення 
економічної освіти для розуміння можливостей самореалізації людини як економічно активного члена суспільства. Визначено 
характерні риси і трансформаційні процеси кінця ХІХ – початку ХХ століття на теренах західноукраїнських земель, які 
визначали середовищі умови розвитку економічної освіти населення. Звернено увагу на ототожнення економічної освіти з 
господарською культурою, що включає необхідність урахування суспільних інтересів. Зазначено про дуже високу роль 
активізації кооперативного руху на територіях, підневільних Австро-Угорській монархії, в тому числі західноукраїнських. 
Проаналізовано інституційну основу розвитку економічної освіти населення, що довело провідну роль у даних процесах 
інститутів самоорганізації, зокрема товариства «Просвіта». Розкрито широку функціональність даного товариства і 
трансформацію основної мети його діяльності з просвітницької на освітньо-економічну. Описано основні здобутки 
товариства в плані підтримки створення різних організацій як об’єднань і з метою комерційної діяльності, кооперативів, 
навчальних закладів, професійних курсів, видавничої діяльності, організації профільних заходів тощо. Досліджено результати 
діяльності інших інститутів, зокрема Ревізійного Союзу Українських Кооперативів, з конкретизацією їхніх основних заходів для 
розвитку економічної освіти населення західноукраїнських земель. З огляду на значну роль кооперативного руху для 
формування тогочасної економічної освіти населення, згадано окремих економістів-мислителів та їх напрацювання щодо 
переваг даної форми організації господарської діяльності. Вказано на характерні риси розвитку економічної освіти на 
західноукраїнських землях 1848-1918 років з орієнтацією на національні цінності, самоорганізацію, поширення професійного 
шкільництва, що стало передумовою для подальшого розвитку системи вищої економічної освіти. 

Ключові слова: економічна освіта, західноукраїнські землі, господарська культура, кооперативний рух, професійне 
шкільництво, товариство «Просвіта». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В 1848-1918 ГОДАХ 

Голубка М.М.  
В статье исследованы особенности развития экономического образования на западноукраинских землях в период 

1848-1918 годов. Выявлена общая сущность экономического образования и высокая значимость его качества. 
Определены трансформационные процессы конца XIX – начала ХХ века на территории западноукраинских земель, 
которые определяли условия среды развития экономического образования населения. Проанализировано 
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