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 УДК 338.24(477) Ж. О. Шульга

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація. У статті досліджено теоретичну сутність поняття «економіка знань». Також здійснено 

спробу розкрити особливості економіки знань на сучасному етапі розвитку суспільства.
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Summary. The theoretical essence of the term «economics of knowledge» was brought up in the article. Also it was 

an attempt to open specifications of economics of knowledge on the modern STAGE OF THE development of society.

Key words: knowledge, innovation, economics of knowledge, society, human progress.

Постановка проблеми. Стратегія розвитку ін-

формаційно-знаннєвого суспільства є сьогодні 

ядром соціально-економічної політики розвине-

них країн, що дозволяє їм максимально скорис-

татися перевагами пануючого інформаційного 

техніко-економічного укладу еволюції людської 

цивілізації. Сучасні проблеми економічного роз-

витку пов’язані, насамперед, з інтелектуалізацією 

праці, наданням найвищого пріоритету процесам 

продукування нових знань, які здатні забезпечи-

ти соціально-економічний прогрес українському 

суспільству.

Наразі формується новий тип постіндустрі-

ального суспільства — інформаційне. Економіч-

ним фундаментом даного суспільства є особли-

вий тип економіки — економіка, заснована на 

знаннях. Найбільше за останній період приско-

рення темпів розвитку технологій забезпечує до-

ступність знань, що стає найважливішою умовою 

участі країни у глобальній конкуренції. В умовах 

кризи знання залишаються тим ресурсом, що на-

буває значення не лише як рівень інтелектуальних 

можливостей, а і як економічний ресурс, що стає 

засобом створення та впровадження інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тер-

мін «економіка знань» все частіше зустрічається 

в зарубіжних і вітчизняних наукових досліджен-

нях. У контексті економічної теорії на особливу 

увагу заслуговують такі представники неокласич-

ного напрямку в економічній науці, як Г. Беккер, 

Е. Денісон, П. Друкер, Л. Едвінсон, Ф. Махлуп, 

Т. Сакайя, Т. Стюарт та інші.

Помітний внесок у дослідження проблем 

економіки знань здійснили російські вчені: О. Га-

поненко, В. Глухов, В. Іноземцев, В. Макаров, 

Б. Мільнер та інші.

Проблеми, пов’язані з розвитком економіки 

знань в Україні, висвітлені у працях Ю. Бажа-

ла, А. Гальчинського, В. Гейця, Г. Задорожного, 

Л. Мусіної, В. Осецького, В. Семиноженка, І. Со-

кирник, Л. Федулової, А. Чухна та інших.

Незважаючи на значну кількість наукових 

праць та вагомі досягнення в області економіки 

знань, залишились дискусійними ряд теоретич-

них положень і практичних проблем.

Мета статті — розкрити сутність та особли-

вості економіки знань на сучасному етапі розви-

тку суспільства.

Виклад основного матеріалу. Теоретичний 

та практичний інтерес до феномена «економіка 

знань» пов’язаний з науково-технічною револю-

цією, якісними змінами в процесах виробництва, 

нагромадження, використання знань.

Заклали основи вивчення економіки знань 

три випускники Віденського університету — 

Й. Шумпетер, Ф. Хайек і Ф. Махлуп. Засновни-

ком економіки знань як дисципліни вважається 

Ф. Махлуп, автор книги «Виробництво і поши-

рення знань у США», що вийшла в 1962 р. Згодом 

більш уживаним стало визначення «економіка 

знань», чи «економіка, заснована на знаннях» як 

такий тип економіки, у якому знання відіграють 

вирішальну роль. У такому значенні термін був 

популяризований П. Друкером у 1968 році.

Поняття «економіки, заснованої на знаннях», 

або інтелектуальної економіки, яке набуло остан-

нім часом великого поширення у світовій еко-

номічній літературі, відображає визнання того, 

що наукові знання та унікальні навички їх носіїв 

стають головним джерелом і ключовим фактором 

розвитку матеріального і нематеріального вироб-

ництва, забезпечуючи стійкий економічний роз-

виток.

На даному етапі розвитку цивілізації економі-

ка знань відрізняється від класичної стандартної 

економіки насамперед істотною зміною філосо-

фії: якщо раніше економіка знань була важливим, 

але не головним елементом світової економіки, 

то зараз вона набуває дедалі більшого значення. 

Знову стає актуальним вислів англійського філо-

софа Френсиса Бекона — «Знання — сила». Од-

нак у контексті переходу світової економіки до 

нової, заснованої на знаннях, моделі цей афоризм 

набуває нового значення: все більше зростають і 

набувають вплив ті індустрії, які виробляють не 

товари, а послуги. Саме останні стали головним 
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об’єктом купівлі-продажу в постіндустріально-

му суспільстві, а головним виробничим ресурсом 

стають інформація і знання.

Під поняттям «знання» розуміють переві-

рений суспільно-історичною практикою і за-

свідчений логікою результат процесу пізнання 

дійсності, адекватне її відображення у свідомос-

ті людини у вигляді уявлень, понять, суджень, 

теорій [1, с. 43]. На відміну від життєвих, тобто 

донаукових, знань, рівень яких здебільшого об-

межується описом відповідних фактів, наукове 

знання сягає вищого рівня — рівня пояснення, 

осмислення фактів у понятійній системі відповід-

ної науки, і залучається до складу теорії.

Так, на думку Н. Корабльової, під знанням 

необхідно розуміти все те, що інтерпретується 

як знання в реальному людському житті, тобто 

все, що має когнітивний характер, оскільки ана-

ліз знання починається не з фіксації концепції, 

а з побудови соціально-історичної картини піз-

навальної ситуації і подальшого накладання її на 

знання, що підлягає аналізу. Отже, виконуючи до-

слідження, ми отримуємо не знання про об’єкт, а 

фіксуємо способи діяльності з ним, де об’єкт уяв-

ляється не як деяке наявне буття, а як актуалізація 

різноманітних можливостей буття [2, с. 37].

Невипадково у сучасній західній науці існує 

розуміння того, що суспільство знаходиться на 

етапі нових змін, що не веде до трансформації 

колишнього порядку, а являє собою формування 

нового соціального устрою [3, с. 34]. Радикальні 

зміни, пов’язані із заміщенням праці знанням, 

полягають у тому, що в умовах глобалізації, коли 

знання залучаються в практичну переробку ресур-

сів, саме знання, а не праця стають джерелом вар-

тості. Трудова теорія вартості замінюється теорією 

«вартості, створюваної знаннями» (knowledge-

value). Основоположник цієї теорії Т. Сакайя за-

значає, що ми вступаємо в новий етап цивілізації, 

на якому рушійною силою є цінності, створені 

знаннями [4, с. 340]. Як наслідок економіка пере-

творюється на систему, що функціонує на основі 

обміну знаннями та їхньої взаємної оцінки.

Знання та творчий потенціал працівників 

стають головним чинником ефективності еконо-

мічної системи, без яких технічний і економічний 

прогрес останньої стає практично недосяжним 

завданням, поза залежністю від обсягу засобів, 

інвестованих у виробниче обладнання та техноло-

гію. Залучена у продуктивне споживання наукова, 

економічна, технологічна, організаційно-управ-

лінська інформація багато в чому сприяє вироб-

ничому процесу, визначаючи його відповідність 

мінливим умовам виробництва, стає рушійною 

силою інновацій, «персоніфікованим» ресурсом, 

частиною ноу-хау компаній. Останні дослідження 

західних вчених свідчать про різке зростання цін-

ності інтелектуальних фондів компанії порівняно 

з її матеріальними ресурсами та фінансовим капі-

талом [5, с. 56].

Головною сутністю концепції економіки 

знань є використання знань для продукування 

конкурентоспроможних на світовому ринку но-

вих видів продукції та технології. Як зазначає 

Ю. Бажал, практичний зміст інноваційної моде-

лі розвитку та концепції «знаннєвої економіки» є 

тотожним. Модель інноваційного розвитку транс-

формувалась у концепцію «знаннєвої економі-

ки», оскільки науково-технологічна інновація є 

лише фінальним результатом широкого спектра 

соціально-економічних чинників, багато з яких 

формуються та діють за межами виробництв, де 

здійснюються інновації [6, с. 73].

Розвиток економіки знань слугує найважли-

вішою умовою для становлення інформаційного 

суспільства. О. Гапоненко вважає, що економіка 

знань — це економіка, що створює, розповсю-

джує та використовує знання для забезпечення 

свого зростання та конкурентоспроможності. В 

такій економіці знання збагачують усі галузі, всі 

сектори і всіх учасників економічного процесу. 

Вона не тільки використовує знання в різнома-

нітній формі, але й створює їх у вигляді наукової і 

високотехнологічної продукції, висококваліфіко-

ваних послуг, освіти [7, с. 234].

Країною, що має характерні ознаки економі-

ки знань, є Великобританія. І хоч ця країна не є 

світовим лідером постіндустріальної економіки за 

часткою послуг у ВВП (у США на сферу послуг 

припадає 80 % ВВП станом на 2006 рік, тоді як у 

Великобританії — близько 72 %), однак США, бу-

дучи найбільшим у світі експортером за обсягом 

інтелектуального продукту всіх видів, все-таки 

мають колосальний торговельний дефіцит і зо-

внішній борг. Британія ж не має ні того, ні того. 

Консультант Б. Вольпе вказує, що свої інтелекту-

альні продукти вони обмінюють на енергоносії й 

продукти матеріального виробництва з великою 

вигодою для себе, не перебуваючи при цьому за-

лежними від енергоносіїв [8, с. 23].

Економіка знань — це економічна модель 

для майбутнього розвитку. На підтвердження цьо-

му є численні публікації й зібрання країн Євро-

пейського Союзу, присвячені питанням розвитку 

ефективної економіки знань. Так, перше її пред-

ставлення відбулось у щорічній аналітичній допо-

віді Світового Банку «Звіт про світовий розвиток» 

за 1998/99 роки, яка мала назву «Знання для роз-

витку». Майже одночасно Європейський Союз 

визначив економічну політику для першого деся-

тиріччя нового тисячоліття на базі концепції еко-

номіки знань: Рада Європи 2000 року в Лісабоні 

ухвалила стратегію щодо зайнятості, міжнародної 

конкурентоспроможності, економічних реформ 

та соціальної злагоди для об’єднаної Європи (Лі-

сабонська стратегія) [9, с. 74].
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У подальшому періодично проводилися зі-

брання провідних економістів для вироблення 

спільних методологічних підходів для управлін-

ня результативністю процесів на шляху реалізації 

виробленої стратегії: 1-й Форум (березень 2002 

року, Барселона) — Саміт Європейської Ради, де 

європейські уряди зобов’язалися активізувати 

наукові дослідження та інновації шляхом збіль-

шення видатків на дослідження та розвиток до 3 

% до 2012 року, причому 2/3 із них має забезпечи-

ти бізнес-сектор; 2-й Форум (березень 2003 року, 

Гельсінкі) — присвячений упровадженню стра-

тегій економіки знань у країнах Центральної та 

Східної Європи; 3-й Форум (березень 2004 року, 

Будапешт) — присвячений соціальним аспектам 

економіки знань.

Взаємопов’язаними складовими економіки 

знань на сьогодні вважаються: 1) якісна і без-

перервна освіта для всього населення країни; 2) 

економічні стимули та інституційний режим, що 

заохочують до ефективного використання наці-

ональних і глобальних знань в усіх секторах еко-

номіки; 3) ефективна інноваційна система, що 

об’єднує в єдиний комплекс економіку, наукові 

та різного роду дослідницькі центри і навчальні 

заклади; 4) динамічна інформаційна інфраструк-

тура, яка надає інформаційні та комунікаційні 

послуги суб’єктам ринку, державним установам та 

всім прошаркам населення; 5) держава як ініціа-

тор і координатор становлення та розвитку еко-

номіки знань [10, с. 72].

Концепція економіки знань сформувалася 

в процесі аналітичного узагальнення закономір-

ностей економічного розвитку світової спільноти 

за останні 15–20 років. Цей період характеризу-

ється безпрецедентним зростанням впливу на-

уки і нових технологій на соціально-економічний 

розвиток усіх країн. Найбільш помітне місце у 

цих процесах посіли технології інформаційної 

революції, яка обумовила сприйняття постінду-

стріального суспільства як інформаційного, але 

не менш вражаючі успіхи мали також біотехно-

логії, медицина, технології створення і поширен-

ня нових матеріалів, транспорту, космонавтики, 

зв’язку, фінансового посередництва, військового 

призначення тощо.

Нові технології докорінно і швидко змінили 

структуру світової економіки, що обумовило нові 

глобальні геополітичні проблеми. Виявилося, що 

неспроможність країни здійснювати структурну 

перебудову національної економіки у відповід-

ності до вимог нової технологічної парадигми чи 

зволікання з проведенням таких структурних змін 

не просто гальмують її розвиток, а й призводять 

до економічної деградації [11, с. 71].

Так, за даними ООН, протягом 90-х років 

минулого століття на фоні вражаючого зростан-

ня багатства і якості життя у розвинутих країнах, 

а також збільшення загального світового вироб-

ництва, 54 країни стали біднішими. Серед них 

опинилися 17 країн Східної Європи та СНД, 6 — 

Латинської Америки, 6 — Східної Азії та Океанії, 

5 — Арабських країн, 20 — Африки. Таке явище 

раніше масово не спостерігалося. Окрім цього, 

125 країн, що розвиваються, та з перехідними 

економіками, мали за цей період середньорічний 

темп зростання ВВП на душу населення менший 

за 3 %. [12, с. 22]. Така динаміка свідчила про те, 

що розрив рівнів добробуту згаданих країн і роз-

винутих країн зростав, а не зменшувався. Це су-

перечило прогнозам та теоретичним баченням 

щодо закономірностей світового економічного 

розвитку, які панували у 80-х роках минулого сто-

ліття.

Отже, чітко намітилася світова тенденція 

формування сучасного суспільства — перехід від 

сировинної та індустріальної економіки до еко-

номіки знань, яка базується на інтелектуальних 

ресурсах, наукоємних та інформаційних тех-

нологіях. Наприклад, у Китаї економіка знань 

офіційно визнана державною стратегією. Її при-

хильники, яких з кожним днем стає все більше, 

з ентузіазмом завчають нове гасло: «Основа еко-

номіки знань — освіта. У сучасному світі рушій-

на сила економіки — конкуренція — усе більше 

зводиться до конкуренції знань». У найбільших 

університетах світу рік від року зростає кількість 

китайських студентів, у країні створюється дер-

жавна система освоєння наукових і технологіч-

них нововведень — природна основа економіки 

знань. Головним своїм завданням держава прого-

лосила організацію попиту на знання.

В економіці знань виробничі відносини за-

лишаються ринковими за формою, але поступово 

наповнюються новим змістом, стаючи усе більш 

усуспільненими. Роль держави в сучасному сус-

пільстві має тенденцію до постійного зростання, 

що пов’язано як з вимогами розвитку соціальної 

сфери, так і з загостренням низки глобальних 

проблем (екологія, тероризм та інше).

Економіка знань сьогодні стає базовою і 

універсальною складовою загальної економіки, 

оскільки всі сфери матеріального і нематеріально-

го виробництва, виробничі та соціальні відносини 

розвиваються на основі динамічного прирощення 

і оновлення знань. Тому економіку знань слід вва-

жати спеціальною галуззю загальної економічної 

науки і практики, а також системоутворюючою 

складовою «нової економіки», що визначає пер-

спективи і динаміку стійкого розвитку. Людський 

інтелект, високий рівень освіти населення є не 

тільки наслідком багатства і розвиненості країни, 

але й визначає їх розмір та ступінь. Складається 

ситуація, коли головну роль в економічному і гро-

мадському житті відіграє сфера послуг, що ство-

рює в розвинутих країнах до 70 % робочих місць 
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і має тенденцію до збільшення попиту на людські 

ресурси.

Разом із процесом інформатизації суспіль-

ства, становлення знання як головного фактора 

процесу виробництва відбувається підрив товар-

ного виробництва і товарно-грошових відносин, 

заснованих на пануванні приватної власності й 

економічної влади матеріального багатства. Вони 

починають іти у відставку, тим самим даючи до-

рогу новому порядкові, де пануватиме не матері-

альне, а духовне виробництво з його специфічним 

соціальним продуктом — знанням, що не визна-

чається вартістю і трудовими відносинами товар-

ного обміну.

Вартість і додану вартість створює абстрактна 

праця, але вона не може створювати ідеї, духовні 

та культурні цінності, робити наукові відкрит-

тя. Для творчості як найважливішої і необхідної 

передумови духовного виробництва необхідна 

свобода, що несумісно з експлуатацією й аб-

страктною працею. Людина знаходить свободу, 

лише коли вона виходить за межі матеріального 

виробництва, коли її праця набуває загального 

характеру, коли здійснюється нерозривна єдність 

індивідуального й суспільного в людській діяль-

ності. Знання є багатством, що ніколи не може 

бути відчужене від свого виробника, воно завжди 

залишається з ним. Знання у своєму виникненні 

є реалізація людської можливості, що констатує 

щось нове і вперше, і в цьому розумінні воно про-

дуктивне, означає процес пізнання, відкривання, 

руху вперед [13, с. 56].

Економіці знань притаманна загальна інте-

лектуалізація та інформатизація суспільно-еко-

номічних відносин. Визначальну роль у розвитку 

цього типу економіки як її первинна ланка віді-

грають інтелектуальні ресурси освіти й науки. С. 

Клімов у книзі «Интеллектуальные ресурсы ор-

ганизации» виділяє наступні ознаки базованої на 

знаннях постіндустріальної економіки (рис. 1).

Рис. 1. Ознаки економіки знань постіндустріального суспільства [14, с. 78]

1-ша стадія — втілене в продуктах і послугах 

знання формує більшу частину створеної суспіль-

ством вартості

Шляхи проходження стадії (набуття ознаки) 
1-й шлях — інтелектуалізація використовува-

них технологій 2-й шлях — підвищення наукоєм-

ності товарів і послуг 3-й шлях — домінування 

на ринку власне інтелектуальних товарів і послуг

2-га стадія — утвердження діяльності, 

пов’язаної з виробництвом, зберіганням, пере-

дачею, використанням знань як визначальної в 

економіці

Освіта і перепідготовка спеціалістів вважа-

ються основним критерієм ефективності і про-

дуктивності економічних систем

3-тя стадія — перетворення «працівників зна-

ння» у домінуючу групу персоналу організацій

 «Працівники знання», які виконують інте-

лектуальну працю, є основою продуктивно зайня-

тих в економіці

Найважливішою організаційно-економіч-

ною умовою підвищення ефективності відтворен-

ня інтелектуальних знань є система адекватних 

інститутів. Діяльність суб’єкта, спрямована на 

виробництво творчих інститутів, яка забезпечує 

скорочення транзакційних витрат, називається 

інституціональним підприємництвом. Просте-

жується двояка роль знання у системі інституці-

онального підприємництва: з одного боку, самі 

інститути є «знаннємістким» продуктом, який 

матеріалізує в собі явні і неявні знання. З іншо-

го — ці «знаннємісткі» продукти сприяють ви-

робництву новітніх знань, створюючи відповідні 

норми і правила. Як відомо, характерним прикла-

дом формування інституційної моделі розвитку 

економіки на інноваційній основі є національна 

інноваційна система.

Тісний зв’язок економіки знань з іннова-

ційними системами яскраво простежується че-

рез сформованість останньої, де основні чотири 

складових інноваційного потенціалу (потенціал 

освоєння знань, потенціал генерування знань, 

потенціал поширення знань і потенційний попит 

на знання) взаємодіють між собою.

Таким чином, національні інноваційні сис-

теми, які здатні забезпечувати синергізм при вза-

ємодії різних складових інноваційного потенці-
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алу, краще стимулюють інноваційний розвиток і 

економічне зростання на основі зазначеного по-

тенціалу. При цьому під потенціалом освоєння 

знань у контексті політики країн ЄС розуміють 

здатність засвоювати нові знання й адаптувати 

імпортні технології [15, с. 111].

Дослідницький потенціал важливий не тіль-

ки для генерування нових знань, але і як меха-

нізм упровадження й освоєння знань. Поширен-

ня знань є основним механізмом, за допомогою 

якого реалізуються економічні вигоди від ін-

вестицій у НДДКР і від збільшення потенціалу 

освоєння знань. Попит на НДДКР та інновації 

є ключовим економічним механізмом, що ініці-

ює процеси генерування багатства в результаті 

НДДКР, а також діяльність з освоєння і поши-

рення знань [16, с. 92].

Важливою умовою також є забезпечення до-

статньо високого обсягу фінансових ресурсів для 

підтримки інновацій з бюджету країни і доходів 

підприємців, добре організований внутрішній ри-

нок і вигідні умови для експортерів.

Такий підхід формує загальний позитивний 

клімат для створення і впровадження інновацій, 

чому також сприяє широка мережа інституцій 

підтримки інновацій у середовищі малих і серед-

ніх підприємств як на загальнодержавному, так і 

на регіональному рівнях.

Отже, можемо визначити наступні особли-

вості економіки знань:

1. Економіка знань — це економіка, що ство-

рює, поширює і використовує знання для забезпе-

чення свого зростання і конкурентоспроможнос-

ті. Це така економіка, у якій знання збагачують усі 

галузі, усі сектори і всіх учасників економічних 

процесів. Вона не тільки використовує знання у 

різноманітній формі, але й створює їх у вигляді 

науково-технічної та різноманітної високотехно-

логічної продукції, кваліфікованих послуг, освіти.

2. Економіка знань пов’язується з високотех-

нологічними галузями, особливо з інформацій-

ними і комунікаційними технологіями. Головне в 

економіці знань — не стільки створити нове зна-

ння, скільки продуктивно його використати.

3. Характер дії економіки знань багато в чому 

залежить від її здатності діяти в мережевій струк-

турі. Зазначене свідчить, що групи будуть фор-

муватися швидше, ніж буде зростати кількість 

транзакцій. Організації, що покладаються на 

зростання транзакцій, будуть неконкурентними в 

економіці знань.

4. У сучасних умовах експертні співтовари-

ства, які оперативно розбирають, аналізують, від-

кидають або підтримують будь-яке твердження, 

утворюють ядро економіки знань та існують прак-

тично з кожної теми, забезпечуючи підтримку, за-

хист, критику і планування майбутнього організа-

ції, навколо якої вони сформувалися.

5. Принципово новим на даному етапі є те, 

що в економіку стали включати не тільки самі 

технології, а й весь механізм виробництва знань, 

тобто економіка знань — це не тільки економіка 

виробництв. Це й університети, і фундаментальна 

наука, і система комунікацій, і патентна система, і 

прикладна наука, дослідження і розробки.

Таким чином, економіка знань — це новий 

формат економіки, який є результатом еволю-

ційного розвитку економічних систем. Осно-

вою економіки знань є сформована національ-

на інноваційна система, яка сприяє розвитку 

всіх сфер матеріального і нематеріального ви-

робництва, в результаті чого у складі виробле-

ної продукції (послуги) зростає частка доданої 

вартості за рахунок інтелектуальної складової 

та змінюється характер людської праці на ко-

ристь творчої та інтелектуальної діяльності, що, 

у свою чергу, є основою для формування інфор-

маційного суспільства.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Концепція економіки знань стала сьогодні осно-

вною теоретичною базою політики економічного 

зростання. Вона розкриває нову роль і місце ін-

телекту людини в суспільстві. У зв’язку з приско-

ренням темпів розвитку технологій доступність 

знань стає найважливішою умовою для участі 

країни у глобальній конкуренції.

Нові технології можуть позитивно впливати 

на економіку країн, незалежно від рівня їх розви-

тку, про що свідчить досвід Китаю, Індії, Брази-

лії, Ірландії, які за допомогою ефективно діючих 

систем освіти успішно знайшли свої сегменти ін-

формаційних технологій, які дозволяють їм бути 

конкурентоспроможними на світовому ринку. З 

цих позицій успіх України у досягненні конкурен-

тоспроможності з урахуванням переваги економі-

ки знань, залежить від її спроможності якомога 

швидше адаптувати до потреб світової економіки 

свій потенціал у сфері створення, використання 

та розповсюдження знань.

Література

1. Тлумачний словник економіста / [уклад. 

С. Гончар]. — К. : ЦНЛ, 2009. — 264 с.

2. Корабльова Н. С. Багатомірність рольової 

реальності: ролі і маски — лик і личина / Н. С. Ко-

рабльова. — Харків : ХНУ, 2000. — С. 36–39.

3. Иноземцев В. Л. Теория постиндустриаль-

ного общества как методологическая парадигма 

российского обществоведения / В. Л. Инозем-

цев // Вопросы философии. — 1997. — № 10. — 

С. 34–39.

4. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знани-

ями, или История будущего / Т. Сакайя // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. Антология / 

под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Аcademia, 

1999. — 640 с.



Економіка та управління національним господарством

99

5. Комаров И. Интеллектуальный капитал / 

И. Комаров // Персонал. — 2000. — № 5. — С. 54–62.

6. Бажал Ю. Знаннєва економіка: теорії і дер-

жавна політика / Ю. Бажал // Економіка і прогно-

зування. — 2003. — № 3 — С. 71–76.

7. Гапоненко А. Управление знаниями. Как 

превратить знания в капитал / А. Гапоненко, 

Т. Орлова. — М. : Эксмо, 2008. — 400 с.

8. Попов Г. Новая экономика: миф и реаль-

ность / Г. Попов // Проблемы теории и практики 

управления. — 2001. — № 6. — С. 19–24.

9. Месько В. С. Открытый контент как фе-

номен и модель обустройства, базирующегося на 

знаниях / В. С. Месько, И. В. Куликова, А. А. Мам-

ченко // Открытое образование. — 2006. — № 5. — 

С. 71–83.

10. Бажал Ю. Знаннєва економіка: теорії і 

державна політика / Ю. Бажал // Економіка і про-

гнозування. — 2003. — № 3. — С. 71–76.

11. Там само.

12. Попов Г. Новая экономика: миф и реаль-

ность / Г. Попов // Проблемы теории и практики 

управления. — 2001. — № 6. — С. 19–24.

13. Задорожний Г. Людська діяльність: зміст 

і трансформація структури у сучасному госпо-

дарському розвитку / Г. Задорожний, І. Колупає-

ва. — Х. : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

2009. — 158 с.

14. Климов С. Интеллектуальные ресурсы ор-

ганизации / С. Климов. — СПб. : ИВЭСЭП, «Зна-

ние», 2004. — 168 с.

15. Гапоненко А. Управление знаниями. Как 

превратить знания в капитал / А. Гапоненко, 

Т. Орлова. — М. : Эксмо, 2008. — 400 с.

16. Мусіна Л. О. Основні положення перехо-

ду до економіки знань: перспективи для України / 

Л. О. Мусіна // Економіка і прогнозування. — 

2003. — № 3. — С. 87–107.


