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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ РЕГІОНУ

Анотація. Проаналізовано та структуровано передумови формування кластеру економіки знань регіо-
ну, а саме архаїчний тип відтворення регіонального продукту. Для дослідження змісту економіки знань вико-
ристано відтворювальний підхід та розширену його форму, що дозволяє екстраполювати розвиток галузей 
та виробництв економіки знань на основі синергійного ефекту. На основі аналізу сучасних технологічних но-
вацій, які забезпечують перехід провідних економік світу на новий 4.0 технологічний уклад, актуалізується 
необхідність створення організаційно-економічних об єднань інноваційної  економіки. Виявлено якісний вплив 
економіки знань на соціально-економічний та екологічний розвиток регіонального господарства.
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Summary. Pre-conditions of forming to the cluster of economy of knowledge of region are analysed and struc-
tured, namely archaic type of recreation of regional product. For research of maintenance of economy of knowledge 
reproductive approach and extended his form are used, that allows to extrapolate development of industries and pro-
ductions of economy of knowledge on the basis of sinergistical effect. On the basis of analysis of modern technological 
innovations that provide passing of leading economies of the world to new 4.0 technological mode, the necessity of 
creation of organizationally-economic becomes actual at unities of innovative economy. Quality influence of economy 
of knowledge is educed on socio-economic and ecological development of regional economy. 
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Постановка проблеми. Сучасний економіч-
ний світ стає полігоном масштабних трансфор-
мацій усіх фаз розширеного відтворення валового 
продукту – від виробництва до споживання, що 
проявляється в технологічних інноваціях, засно-
ваних на знаннях. На відміну від цивілізаційних 
процесів в Україні на Запорізькій області, зокре-
ма, у структурі експорту переважають металургія 
та інші сировинні галузі; країна залишається сві-
товим лідером мартенівського виробництва сталі 
- 46% світового виробництва цим способом, ви-

найденим у позаминулому столітті, притому, що 
у світі мартенівським способом виплавляється 
лише 3,6% сталі [1]. 

Відтак, і в теоретичному, і в практичному сен-
сі постає нагальна потреба впровадження змін. 
Постає проблема обґрунтування концепції, форм, 
способів, швидкостей трансформації вітчизняної 
економіки та її регіонів до конкурентного стану, 
формування вимог до кадрів новітньої генерації 
та гнучких і продуктивних форм економічної вза-
ємодії.  
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Аналіз останніх публікацій. У літературі за-
сновником теорії «економіки знань» (в перекладі 
з англійської knowledge-based economy) вважають 
Фріца Махлупа, який у 1962 р. опублікував роботу 
«Виробництво та розповсюдження знань в США» 
[2, с.45]. Однак, інші фахівці схильні вважати, що 
родоначальником теорії «економіки знань» слід 
визнати Френсіса Бекона, котрий в XVI – XVII 
ст. обґрунтовано довів необхідність і важливість 
одержання і використання інформації, тобто 
знань, в усіх сферах суспільного життя і прогно-
зував посилення цих процесів у майбутньому, а 
також розробив вдалу класифікацію знань. 

Серед сучасних дослідників панує різнома-
нітне бачення суті та змісту економіки знань. А. 
Гапоненко: «Економіка, заснована на знаннях, 
або ж економіка знань – це економіка, яка ство-
рює, розповсюджує та використовує знання для 
забезпечення свого росту та конкурентоспромож-
ності» [3, с.55-64]. В.Геєць вважає, що в економі-
ці знань визначальним є інтелектуальний потен-
ціал суспільства, на який вона спирається і який 
становить сукупність повсякденних (буденних) 
і спеціалізованих (наукових) знань, які нагрома-
джені в свідомості людей та матеріалізовані в тех-
нологічних способах виробництва [4, с. 27-28]. 
Л.Федулова, Т. Корнєєва переконані, що еконо-
міка знань – це економіка, яка створює, розпо-
всюджує та використовує знання для забезпечен-
ня свого зростання і конкурентоспроможності [5, 
с. 73-86].

Попри певну розробленість проблеми, 
саме регіональний аспект новітніх процесів, які 
пов’язані із четвертим технологічним укладом, і 
проблемами організаційно-економічного розви-
тку економіки знань, викликає подальший науко-
вий інтерес та потребу наукового обґрунтування.

Мета статті – проаналізувати стан інно-
ваційної складової економіки знань регіону та 
окреслити шляхи її активізації.

Викладення результатів дослідження. Базо-
вим теоретичним концептом парадигми економі-
ки знань є розуміння інновації та природи іннова-
цій. Дифузія інновацій у цьому процесі виступає 
як  просторовий процес. Дифузія, тобто поши-
рення, розсіювання по території різних економіч-
них інновацій (нових видів продукції, технологій, 
організаційного досвіду і тому подібне), згідно 
Т. Хегерстранду, може бути трьох типів: дифузія 
розширення (коли інновація рівномірно поши-
рюється по усіх напрямах від точки виникнення), 
дифузія переміщення (поширення в певному на-
прямі) і змішаний тип. 

Одна генерація (покоління) інновацій має 
чотири стадії: виникнення, дифузію, накопи-
чення і насичення. Згідно теорії просторової ди-
фузії інновацій, яку розробив шведський вчений 
Торстен Хегерстранда, поширення нововведень 
здійснюється по моделі «від центру до периферії», 
тобто від центрів першого порядку до центрів дру-
гого порядку і далі [6]. У такому разі значення має 
ранг і розмір населеного пункту в загальній сис-
темі розселення – столиця, обласний центр, про-
мислові міста.

Але ті концепти, що були актуальним півсто-
ліття тому, самі потребують трансформації. Сучас-
ні дослідження, маючи на увазі моделі фундаторів 
дифузії інновацій, дозволяють модифікувати за-
кономірності теорії: набагато більшого значення 
набуває не розмір населеного пункту, а сприйнят-
ливість його населення до інновацій, яка значною 
мірою взаємозв’язана із загальним рівнем розви-
тку людського капіталу та економіки знань. Так, 
російський вчений Г.Батов, провівши кореляцій-
ний аналіз даних, показав, що взаємозв’язок між 
рівнем розвитку людського капіталу, зокрема осві-
ченості, знань і проникненням мережі Інтернет в 
два рази вищий, ніж взаємозв’язок між проник-
ненням мережі Інтернет і чисельністю населення 
міста [7, с. 219-220]. Проведені дослідження еко-
номіки знань у Запорізькій області також підтвер-
джують встановлення позитивного взаємозв’язку 
між рівнем людського капіталу і швидкістю по-
ширення інновацій [8, с. 140-142; 9, с. 189-190]. 
Економіка знань регіону – це така форма госпо-
дарської діяльності, за якої основним ресурсом 
підприємств з виробництва, розподілу, обміну й 
споживання виступає економічна інформація, 
генерація якої суб’єктом господарських відносин 
перетворюється у знаннєвий продукт у формі при-
росту та комерціалізації інформаційного продукту 
з доданою вартістю; інтелектуального продукту та 
науково-технічних і технологічних розробок та їх 
впроваджень; кваліфікаційних і компетентістних 
наукових і освітніх кадрів як суб’єктів професій-
ного спрямування;, що закладає передумови для 
формування новітньої інноваційної моделі еко-
номіки регіону (рис.1). 

Тобто дослідження змісту економіки знань 
регіону дозволяє ідентифікувати його у територі-
альному розрізі як: 1) процес створення знань на 
основі відтворювального підходу; 2) результат ви-
робництва знань: а) виробництва знаннєвоміст-
кого продукту, що має споживчу та мінову вар-
тість, і б) досвід, навики персоналу, що підвищує 
їх ринкову вартість.
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Рис. 1. Економіка знань як ядро економічного розвитку регіону

Для дослідження змісту економіки знань 
пропонується використати класичний відтворю-
вальний підхід, що дозволяє розглядати виробни-
цтво знань як: а) економічний процес нарівні із 
галузями матеріального виробництва, де присутні 

усі атрибути виробничого процесу - від ресурсів 
до готового продукту; б) процес перманентний, 
тобто безперервний у часі та просторі, оскільки 
первинна інформація є вічною, як органічна час-
тина Всесвіту (рис.2).

Рис. 2. Блок-схема розширеного відтворення знання як продукту

Саме відтворювальний підхід, як спосіб на-
укового дослідження, дозволяє визначити специ-
фіку знаннєвомісткої економіки. Виробнича лан-
ка характеризується видозміненою структурою 
виробництва у порівнянні з матеріальними галу-
зями суспільного виробництва, а саме :

а) основна питома вага ресурсного забезпе-
чення припадає на інтелектуальну силу працівни-
ка, а не матеріальні фактори – як писав ще у 80-х 
рр. Пітер Друкер, людина праці перетворюється 
із робочої сили в основний капітал для суб’єкта 
господарювання; б) провідним ресурсом є інфор-
мація, яка є основою первинного знання (азбука, 
файли, бази і банки даних тощо); в) роль інфра-
структури є незначною (як правило, при вироб-
ництві знань відсутня потреба в запасах, складах, 
транспортній логістиці тощо), що, в цілому, при 
низьких матеріальних витратах на виробництво 
забезпечує високу капіталізацію виробництва че-

рез високу вартість сучасної інформації (знання) 
[10]. 

Всесвітній банк (згідно з дослідженням, 
Україна займає 56-й рядок у списку країн з роз-
витку економіки знань) виділяє основні фунда-
ментальні блоки: економічний режим, інформа-
ційно-телекомунікаційна (ІКТ) інфраструктура, 
інноваційна екосистема, освіта [11]. Міжнародні 
фахівці та експерти Асоціації підприємств про-
мислової автоматизації України наголошують, що 
у новітній економіці знань провідними є науково-
освітньо-технологічні продукти -  IoT, Data Driven 
Decision (аналітика Big data), Connected machines, 
Artificial Intelligence. Економіка зростання їх вра-
жає. Зазначимо, що в  2016 р. ринок Інтернет ре-
чей (-  IoT) - кількість підключених пристроїв по 
всьому світу склав 22,9 млрд. дол. Статистичні 
дослідження показують, що ринок великих даних 
і бізнес-аналітики у 2015 р.  генерував по усьому 
світі доходів обсягом 130,1 млрд. дол. США. 
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Connected machines connected - це функція 
обміну інформацією з іншими пристроями (вер-
статами, автомобілями...), а не тільки підключен-
ня до інтернету, віддалений доступ для віддалено-
го управління - підключення декількох мережевих 
шлюзів. Ринок пристроїв включає в себе персо-
нальні комп’ютери, ultramobiles, мобільні телефо-
ни, планшети і принтери. У 2016 р. у всьому світі 
витрати на ІТ залишається відносно стабільними 
на рівні 3,414 млрд. дол. США [12].

На тенденцію зростання економіки знань 
вказує статистика і факти. Так, найдорожча ком-
панія світу - американська Apple, вартість якої на 
осінь 2015 року The Financial Times оцінювалоась 
в 723 млрд. дол. - це більш ніж в три рази більше, 
ніж десятка найбільших металургійних холдингів 
світу разом узятих. За показником ринкової вар-
тості у 2005 р. до лідерів входили дві сировинні 
компанії General Electric, Exxon Mobil, а також 
Microsoft, а в 2015 р. – жодної, лише компанії зі 
сфери сучасних технологій та сервісу - Apple Inc, 
Alphabet Inc, Microsoft [13]. Лідером промислових 
новацій є американський виробник автомобілів 
Tesla, керівника якого вже називають новим Генрі 
Фордом світового автопрому. Нещодавно NASA 
надрукувало з металу методом лазерного спікання 
ракетний інжектор. Причому тепер він складаєть-
ся з 2 деталей, а не з 164 (!) як раніше. Тепер вже 
друкують зброю з металу, будинки тощо [1].

Навіть приведених прикладів достатньо, аби 
впевнитись, що економіка світу переходить сво-
єрідну «точку перелому» тренду світового техно-
логічного розвитку. Асоціація Підприємств Про-
мислової Автоматизації України зазначає, що  
головний виклик полягає в тому, щоб об’єднатись 
з ІТ-сектором, іншими хай-тек спільнотами та 
спільно спрямувати загальний рух на швидшу мо-
дернізацію української промисловості, масово та 
швидко впроваджуючи нові технології 4.0 [14]. 

На наш погляд, необхідна не модернізація, а 
перехід на нові виробництва та технології, клю-
чові області революційних змін, які базуються на 
економіці знань: IoT, Data Driven Decision (ана-
літика Big data), Connected machines, Artificial 
Intelligence. Адже, модернізація, наприклад, ме-
талургійної галузі мало що додасть в конкурен-
ційності України хоча б по причині різкого ско-
рочення світового попиту на метал як внаслідок 
економічного спаду, так і переходу на нові мате-

ріали з композиційними властивостями вищими 
за метал та нові технології їх виробництва. Тобто 
інвестиційним ресурсом сучасної економіки ви-
ступає не фізичний капітал, а нематеріальний 
капітал у вигляді інтелекту, знань, інформації та 
способів їх використання.

Низка авторів стверджує, що на шляху фор-
мування економіки знань в Україні новими чин-
никами економічного зростання стають інвестиції 
в освіту, розвиток інформаційно-комп’ютерних 
технологій; розширення доступу компаній до 
венчурного капіталу; якість управління країною 
та компаніями (високі темпи зростання заоща-
джень); низька інфляція; відкритість економіки; 
ефективна політика залучення прямих іноземних 
інвестицій [15, с. 60].

На наш погляд, для переходу економіки кра-
їни та її регіонів на нову модель економіки знань, 
необхідна нова парадигма національного та ре-
гіонального розвитку, яка через скоординовану 
державну ініціативу з мобілізації усіх ресурсів до-
зволить упровадити технологічні зміни, проник-
нення цифрових технологій, автоматизації та ІТ 
на всі рівні життя та економіки. Україна має по-
тужний потенціал – талановитих розробників, 
систему освіти, наукові школи, досвідчених інте-
граторів та доступність до кращих, світових тех-
нологій.

Саме інтелектуальний потенціал виступає 
рушійною силою економіки знань. Проведений 
аналіз впливу інновацій (наукової складової) на 
соціально-економічний та екологічний розви-
ток Запорізького регіону прогноз ефективності 
діяльності кластеру дозволяє зробити висновок 
про очікуваний позитивний ефект в економіці 
регіону. Розробка стратегій та конкретних заходів 
посилює ці ефекти, робить їх синергетичними за 
своїм впливом (табл.1). 

Ефективність науково-технічної діяльності 
за 1 півріччя 2016 р. складає на одного праців-
ника наукових організацій 80,57 тис. грн. (329,6 
млн. грн. витрати на виконання наукових та на-
уково-технічних робіт до чисельності працівників 
наукових організацій у 4091 осіб). В процесі коре-
ляційного аналізу встановлено зв’язок інновацій 
(освітньої складової) та зростання соціально-еко-
номічного та екологічного розвитку Запорізького 
регіону (табл. 2).
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Таблиця 1
Вплив інновацій (науково-дослідної складової) на соціально-економічний та екологічний розвиток 

промисловості Запорізького регіону, 2015 р. 

№ 
з/п

Найменування індикатора Сучасний 
стан

збільшення 
значення,  %*

1. Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промис-
лових підприємств, % (од.)

27,6 
(116)

20

2. Основні засоби промислових підприємств, млн. грн. 102 543,7 5

3. Обсяг інвестицій в основний капітал у промисловості, млн. грн. 4 595 25

4. Індекс інвестицій в основний капітал у промисловості у % до попередньо-
го року

73,0 25

5. Індекс промислової продукції у % до попереднього року 106,3 15

6. Індекси обсягу промислового виробництва за основними видами еконо-
мічної діяльності у % до попереднього року, зокрема:
- у машинобудуванні;
- у виробництві коксу, продуктів нафто-перероблення;
- у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виро-
бів.

114,2 
98,6 

109,9

10
15
5

7. Кількість промислових підприємств, які займалися впро-вадженням про-
дуктових й промислових інновацій, од.

60 20

8. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації, % 18,3 25

9. Кількість інновацій, які впроваджувалися на промислових підприєм-
ствах, од.

1 128 25

10. Кількість промислових підприємств, що впроваджували нові природо-
охоронні технологічні  процеси, од. (у % до загальної кількості промисло-
вих підприємств, які впроваджували інновації)

13
(21,7)

20

11. Частка промислових підприємств, що реалізовували інноваційну продук-
цію, %

15,0 15

12. Обсяг реалізації інноваційної продукції промислової продукції на вну-
трішньому ринку, млн. грн.

2 490 291,8 25

13. Обсяг реалізації інноваційної продукції промислової продукції за межі 
України, млн. грн.

1 568 666,1 15

14. Частка витрат ВРП на інноваційну діяльність, % (млн. грн.) 1,83 
(800,5)

5

15. Внутрішні витрати промислових підприємств на технологічні інновації, 
тис. грн.

648 835,4 10

16. Витрати промислових підприємств на виконання наукових та науково-
технічний робіт, тис. грн.

517 173,8 10

17 Обсяг витрат промислових підприємств за напрямами інноваційної діяль-
ності, тис. грн.:

800 427,2 10

18 - внутрішні НДР;
- придбання НДР;
- придбання машин, обладнання та ПЗ;
- придбання інших зовнішніх знань; 
- інші витрати

55 376,0
21 648,6

417 987,4
252 330,0
53 085,2

4
1
3
1
1
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№ 
з/п

Найменування індикатора Сучасний 
стан

збільшення 
значення,  %*

19 Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінан-
сування, тис. грн.:
- кошти замовників;
- державний бюджет;
- позабюджетні фонди;
- власні кошти підприємств;
- інші джерела

489 346,9
432 148,8
26 316,9

120,5
29 806,4

954.3

10
1
4
1
3
1

* розраховано на основі джерел [16] та експертних опитувань

 Він вказує на постійне зростання соціаль-
но-економічного потенціалу та сталого розви-
тку економіки регіону завдяки впровадженню 

організаційно-економічних та структурних змін, 
пов’язаних із активізацією розвитку економіки 
знань.

Таблиця 2
Вплив інновацій (освітньої складової) на соціально-економічний та екологічний розвиток промисловості 

Запорізького регіону, 2015 р. 

№ з/п Найменування індикатора Сучасний стан
збільшення 

значення, %*

1 Коефіцієнт освіченості населення (охоплення вищою освітою) 0,34 30

2 Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні 
роботи, од.

30 20

3 Обсяг наукових та науково-технічних робіт, млн. грн. 603,7 15

4 Чисельність фахівців вищої кваліфікації, які мають науковий 
ступінь,осіб:
- доктора наук;
- кандидата наук.

451
2 793

5
15

5 Кількість зайнятих дослідно-конструкторськими розробками, осіб 1 437 10

6 Питома вага винахідників, авторів промислових зразків, компону-
вань ІМС і раціоналізаторських рішень,% 

4,68 15

7 Чисельність дослідників та техніків у наукових організаціях, осіб (у 
% до загальної чисельності працівників основної діяльності)

1 979 
(2,3%)

25

8 Частка дослідників у наукових та науково-дослідних установах у віці 
до 30-49 років у загальній чисельності дослідників, %

12,8 10

9 Кількість аспірантів на кінець року:
- у ВНЗ;
- у науково-дослідних інститутах

936
14

10
15

10 Кількість докторантів на кінець року:
- у ВНЗ;
- у науково-дослідних інститутах

41
-

15

11 Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт у науко-
вих установах та ВНЗ, од.      
у т.ч. що мають інноваційну спрямованість, од.

1 089
19

20
25

12 Кількість грантів, отриманих на наукову роботу від міжнародних 
фондів, од.

26 20

13 Кількість отриманих охоронних документів, од.      
у т.ч. на винаходи, од.

192
34

10
15
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№ з/п Найменування індикатора Сучасний стан
збільшення 

значення, %*

14 Фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами 
фінансування, тис. грн.:
- іноземні замовники;
- ПОУ України;
- державний бюджет;
- позабюджетні фонди;
- власні кошти підприємств;
- інші джерела.

489 346,9
232 635,4
199 513,4
26 316,4

120,5
29 806,4

954,3

15
5
5
1
1
2
1

* розраховано на основі джерел [17] та експертних опитувань

Освітній комплекс повинен сприяти форму-
ванню балансу пропозиції трудових ресурсів і по-
питу на ринку праці, що обумовлено тенденцією 
економічного розвитку економіки країни і окре-
мих її регіонів. Зараз розвиток більшості регіонів 
відмічений проблемами взаємодії ринку праці та 
ринку освітніх послуг. Регіональний ринок праці 
характеризуються дисбалансом попиту і пропо-
зиції трудових ресурсів, що посилюється у зв’язку 
з негативними наслідками економічної кризи. 
Ці проблеми на регіональному ринку носять 
об’єктивний характер і не можуть бути вирішені 
без його взаємодії з професійною освітою в пи-
таннях відтворення і раціонального використан-
ня трудових ресурсів. 

Оскільки фінансові можливості регіону до-
статньо обмежені, інтенсифікація інноваційних 
процесів у системі економіки знань могла б ре-
алізовуватися в таких організаційно-правових 
формах як регіональні кластери, мережеві форми 
організації бізнесу, державно-приватне партнер-
ство тощо. Необхідне об’єднання вже існуючих 
спеціалізованих підрозділів освітніх закладів, на-
уково-дослідних установ, науково-виробничих 
об’єднань фірм, стратегічних альянсів, тимча-
сових науково-технічних колективів кластеру та 
узгодження кола інтересів, засад функціонування 
та пріоритетних напрямів діяльності. На цьому 
етапі здійснюється: збір відповідної технологіч-
ної та маркетингової інформації; розробляєть-
ся проект з урахуванням потреб та можливостей 
кожного учасника кластеру; розробляється ста-
тут, правила внутрішньої діяльності, бізнес-план 
кластеру.

Бракує регіональних міжгалузевих програм 
і проектів партнерської дії, доручення до інно-
ваційних проектів більшої кількості учасників, у 
тому числі серед професійної освіти, закладів се-
редньої освіти з метою всебічного розвитку певної 
сфери та для отримання кожним з його учасників 
відповідних ефектів.

Висновки. За результатами  побудованого 
на використанні методології теорії відтворення і 
системному підході дослідження можна сформу-
вати основний висновок, що вирішення багатьох 
проблем регіонів можливе на основі розвитку га-

лузей, що виробляють знання, та інститутів, що 
забезпечують їх використання. Знаннєвомістка 
економіка є базою економіки інноваційного типу.  
Інструментом модернізації економіки регіону на 
основі економіки знань може виступати систем-
на регіональна політика та гнучкі інструменти її 
реалізації, зокрема через кластерний підхід, ор-
ганізаційно-економічні форми державно-при-
ватного партнерства, мережеві форми організації 
виробництв та установ. Концептуальна модель 
орієнтованого на економіку знань регіонального 
господарства має включати освітньо-науково-ви-
робничих акторів ринку та механізми їх горизон-
тальної взаємодії.

Напрямом подальших досліджень є органі-
заційно-правове та фінансово-економічне об-
ґрунтування інтеграції інноваційних підпри-
ємств, виявлення тенденцій і проблем взаємодії 
та збалансованого розвитку ринку праці і системи 
вищої та професійної освіти, а також алгоритми 
впровадження інновацій в умовах економіки ре-
гіону. 
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