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 ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ  

 

Стратегічними орієнтирами сталого розвитку України є формування 

економіки знань. Для визначення можливостей її побудови та розробки 

конкретних заходів для прискорення цього процесу треба знати об’єктивні  

параметри виміру, які необхідно коректувати та до яких прагнути. 

Методологічними підходами вимірювання економіки знань займалися багато 

відомих учених, серед яких Ф. Махлуп, Д. Белл, М. Порат та інші Останнім 

часом даними питаннями займалися такі дослідники як І. Золотих, В. Соколик, 

В. Тищенко, Ю. Іванов, І. Жукович та ін. Але проблема оцінки економіки знань 

є невирішеною. Залишаються невирішеними питання щодо вимог до системи 

вимірювання стану економіки знань. Визначення таких вимог дає змогу 

раціонально будувати індикатори оцінки, встановлювати планові показники та 

шукати їх резерви зросту.  

У дослідженні запропоновано вимоги до системи оцінки економіки знань 

(рис.). 
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Рис. Вимоги до вимірювання стану економіки знань 

Система показників для виконання завдань та оцінки досягнення країни 

економіки знань має наступні вимоги. 

1. Вимір показників у динаміці. Явища формування економіки знань 

знаходяться в безперервній зміні і розвитку. Тому однією з найважливіших 

завдань вимірювання економіки знань є вивчення зміни суспільних явищ у часі, 

процесу їх розвитку, їх динаміки. Це дозволить побудовати та аналізувати ряди 

динаміки. 

2. Визначення «вузьких місць» дозволяє виявити стратегічний потенціал 

росту індикаторів економіки знань, запобігати загрозам з їх сторони та 

формувати політику управління знаннями на майбутнє. 

3. Показники оцінки повинні мати нормативні значення. Це дозволить 

визначити місто країни по відношенню к найкращим нормативам та формувати 

блок інформації для прийняття рішень щодо необхідного рівня значень 

показників. 

4. Визначення існуючого стану. Ця вимога до оцінки економіки знань 

передбачає її достовірність та повноту інформації. 

5. Можливість порівняння показників мiж Україною та іншими країнами 

дуже важлива вимога особливо в умовах євроінтеграції. Це дозволить 

поступово перетворити комплексну внутрішню політику реформ при 

запозиченні досвіду інших країн та перейняття передового досвіду в царині 

економіки знань. 

6. Оцінювання усіх компонентів економіки знань повинно базуватися на 

включенні до складу показників по кожній складовій. Це дає можливість 

повноцінно охватити стан усіх компонентів: економічні стимули та 

інституційний режим, освіта і навчання, НДДКР та інновації, інформаційно-

комунікаційні технології, людський розвиток. 

7. Достовірність і своєчасність отримання статистичних даних 

передбачає ступінь об'єктивного відображення статистичними даними сутності 



економіки знань. Своєчасність характеризує надходження даних в спеціально 

обумовлені терміни. Вони повинні формуватися щорічно.  

8. Єдиний підхід щодо оцінки економіки знань спрощує процедуру 

оцінки. Це можливо на основі розробки методологічних основ вимірювання 

стану економіки знань. 

Таким чином, встановлені вимоги до оцінки економіки знань, до складу 

яких відносять єдиний підхід щодо оцінки, вимір показників у динаміці, 

визначення «вузьких місць», показники оцінки повинні мати нормативні 

значення, можливість порівняння показників мiж Україною та іншими 

країнами, визначення існуючого стану, оцінювання усіх компонентів економіки 

знань, достовірність і своєчасність отримання статистичних даних. 


