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Анотація. Досліджено основні підходи щодо складу компонентів 

економіки знань та визначено ті, які доцільно враховувати при оцінці її стану: 

економічні стимули та інституційний режим, освіта і навчання, НДДКР та 

інновації, інформаційно-комунікаційні технології, людський розвиток. 

Зроблено порівняльний аналіз показників оцінки економіки знань – 

індекс економіки знань, який запропонований Світовим банком у програмі 

«Методологія оцінки знань»; індекс суспільства знань, який запропоновано у 

Методиці визначення місця країни в розвитку суспільства знань, що розроблена 

Департаментом економічного і соціального розвитку Секретаріату ООН; 

глобальний індекс економіки знань, що розроблено для оцінки готовності 

країни до становлення економіки, заснованої на знаннях, відповідно до 

Методики, що запропонована Європейською Економічною Комісією 

Організації Об'єднаних Націй. Встановлені особливості їх розрахунку, переваги 

та недоліки.  

Запропоновано при оцінці стану економіки знань враховувати інші 

міжнародні коефіцієнти крім спеціальних, основними серед яких є індекси 

розвитку інноваційної системи, зведені ІКТ-індекси, індекс глобальної 

конкурентоспроможності, індекс людського розвитку, глобальний індекс 

талантів, індекс цитування наукових статей та інші. Розрахунок цих індексів 

дозволить доповнити аналіз та допоможе розгорнуто встановити шляхи до 

досягнення економікою країни стану економіки знань, слабкі та сильні сторони 

в політиці її формування, соціальні та економічні орієнтири при розробці 

довгострокових стратегій на макрорівні. Обґрунтовано значення кожного 

індексу щодо оцінки загального стану економіки знань. 

  

Annotation. The main approaches toward  the constitution of the components 

of economical knowledge were explored and identified those which should be 

considered while assessing its condition: economical incentives and institutional 

regime, education and studying, research and innovation, information and 

communication technology, human development. 

The comparative analys of indicators that measures economical knowledges 

was made – the knowledge economy index, which is proposed by the World Bank in 

the program «methodology of knowledge appraisal»; Index of society knowledges 

that was developed in the method of determining the location of the country in the 
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development of the society knowledge, developed by the Department of Economical 

and Societal evolution of the UN Secretariat; The global economical knowledge  

index that was created to assess the country's readyness to become economy, which is 

based on knowledge, according to the methodology proposed by European Economic 

Commission of  United Nations. Particular qualities of its evolution, advantages and 

disadvantagesvwere established.  

It was proposed to consider other international coefficients except peculiar 

while assessing the state of economical knowledges, major of them are indexes of 

development of innovation system, built ICT indices, the index of global 

competitiveness, human development index, global talent index, index of citing 

scientific articles and others. The calculation of these indices will help to supply the 

analys and will help to set expandedly the ways to achieve economy of the 

economical knowledge, strengths and weaknesses, social and economic targets in 

developing long-term strategies at the macro level. Set the value of each index in 

assess to the general state of knowledge economy. 
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Підвищення конкурентоспроможності, інноваційності порівняно з 

іншими країнами та забезпечення економічного зростання України можливо 

при формуванні економіки знань, яка передбачає ефективне використання 

ресурсного потенціалу на всіх рівнях економіки. Для визначення шляхів 

досягнення стану економіки знань необхідно створення методологічних засад 

формування економіки знань та розробка організаційно-економічних заходів 

щодо прискорення швидкості просування до такої економіки. Важливим 

завданням при цьому є визначення орієнтирів та координат у такому 

просуванні, що може бути здійснено завдяки використанню дієвої комплексної 

методики оцінки ступеня досягнення стану економіки знань на основі аналізу 

досягнутих значень ключових індикаторів розвитку економіки країни, 

використання якої дозволило б вчасно приймати обґрунтовані управлінські 

рішення та оперативно коригувати їх у разі нагальної потреби.  

Дослідженню методології кількісної оцінки економіки знань присвячено 

багато праць українських та зарубіжних вчених. У роботі І. Золотих [1] 

зроблено аналіз методологічних підходів щодо оцінки стану економіки знань. У 

працях Е. Кононової [2] та М. Шумаєвої [3] виконано порівняльний аналіз 



структури е-індексів та їх якісного складу, О. Амоша зробив порівняльний 

аналіз інноваційних індексів [4], у роботі В. Соколика [5] проаналізовано стан 

суспільства знань з урахуванням соціальних факторів на основі методології, 

розробленої Департаментом економічного і соціального розвитку Секретаріату 

ООН. Дослідження [6, 7] присвячено аналізу методики розрахунку глобального 

індексу економіки знань. Однак проведене дослідження дозволило зробити 

висновок, що не існує єдиного підходу щодо оцінки стану економіки знань на 

макроекономічному рівні. Міжнародні індекси, які використовують для оцінки 

економіки знань, є недосконалими та не дозволяють об’єктивно виявити й 

спрогнозувати її стан на перспективу. Вони не дозволяють оцінити 

потенціальні можливості країни до стійкого формування економіки знань та 

розраховуються нерегулярно. Композитні індекси не враховують особливостей 

макроекономічного стану країни, факторів її розвитку, та іноді для їх 

розрахунку не вистачає статистичних даних. Тому метою дослідження є 

встановлення особливостей розрахунку індексів і визначення додаткових 

інструментів і методів, які дозволяють охарактеризувати потенційні можливості 

країни щодо наближення до економіки знань.  

Для того, щоб оцінка економіки знань була достовірною та 

всеохоплюючою, необхідно визначити її складові компоненти (табл. 1). Це 

допоможе врахувати усі фактори при розрахунку композитних індексів.  

Таблиця 1 – Оцінка підходів щодо с компонентів економіки знань 
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Якісна безперервна освіта    + +   +   3 

Економічні стимули та інституційний 

режим 

    + +  +   3 

Ефективна інноваційна система     +   +   2 

Динамічна інформаційна інфраструктура     +   +   2 

Держава     +   +   2 

Освіта і навчання  +  +   + +  + + 6 

Динамічна інноваційна інфраструктура    +  +     2 

Інноваційні системи    + +  +     3 

Інформаційно-комунікаційні ринки    +   +    2 

Виробництво інновацій       +    1 

Інтелектуальні послуги       +    1 

НДДКР та інновації +        + + 3 

ІКТ   + +  +   + + 5 

Медіа +          1 

Інформаційний сектор +          1 

Інтелектуальний капітал    +       1 

Первинний сектор, який здійснює 

виробництво інформації на продаж 

 +         1 

Вторинний сектор, що виробляє інформацію 

для власних потреб 

 +         1 



У результаті дослідження визначено, що не існує єдиного підходу до 

складу компонентів економіки знань (табл. 1). Але найчастіше автори згадують 

компоненти такі, як якісна безперервна освіта, економічні стимули та 

інституційний режим, освіта і навчання, інноваційні системи, НДДКР та 

інновації, інформаційно-комунікаційні технології. Запропоновано окрім 

основних компонентів, які мають найчастіше використання (економічні 

стимули та інституційний режим, освіта і навчання, НДДКР та інновації, 

інформаційно-комунікаційні технології), враховувати при оцінці стану 

економіки знань людський розвиток, який додасть можливість оцінити 

потенційні можливості її розвитку за рахунок людського прогресу.  

У світової практиці використовують наступні спеціальні композитні 

індекси, які оцінюють стан економіки знань: індекс економіки знань, індекс 

суспільства знань та глобальний індекс економіки знань. Особливості їх змісту 

та розрахунку наведено у табл. 2-4. 

Спеціальні інтегральні індекси є простими для використання та зручними 

для інтерпретації результатів, але наявність методологічних проблем, 

пов’язаних із вибором індикаторів, які увійдуть до індексу, та проведенням 

процедури зважування ускладнюють оцінку. При цьому не вдається уникнути 

впливу суб’єктивного фактора, унаслідок чого вплив деяких факторів може 

перебільшуватися, занижуватися або зовсім не враховуватиметься.  

Забезпеченням формування систем моніторингу розвитку економіки 

знань та розрахунком інтегральних індексів з метою порівняння країн і регіонів 

за умовами, в яких розвивається економіка й суспільство в цілому, займаються 

різноманітні міжнародні організації, серед яких Інститут статистики ЮНЕСКО, 

Євростат, Інститут Світового банку, ОЕСР, Міжнародний союз електрозв’язку 

та ін. [20]. 

 

Таблиця 2 – Структура Індексу економіки знань, який запропонований 

Світовим банком у програмі «Методологія оцінки знань» 
Індекс економіки знань 

комплексний показник для оцінки ефективності використання країною знань з метою її економічного та суспільного 

розвитку. Характеризує рівень розвитку тієї чи іншої країни або регіону по відношенню до економіки знань. 

Обчислюється як середнє значення з чотирьох індексів – індексу економічного та інституційного режиму, індексу 

освіти, індексу інновацій та індексу інформаційних технологій і комунікацій 

Індекс економічного 

та інституційного 

режиму 

Індекс знань 

комплексний економічний показник для оцінки здатності країни створювати, приймати і 

поширювати знання. Характеризує потенціал тієї чи іншої країни або регіону по 

відношенню до економіки знань. Розраховується як середня величина трьох з індексів: 

індексу освіти, індексу інновацій та індексу інформаційних технологій і комунікацій 

Індекс освіти Індекс інновацій 
Індекс інформаційних і 

комунікаційних технологій 

1 2 3 4 



 Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

Оцінює умови, в яких 

розвиваються 

економіка і суспільство 

в цілому. Об’єктами 

оцінювання є: 

економічне і правове 

середовище, якість 

регулювання, розвиток 

бізнесу і приватної 

ініціативи, здатність 

суспільства та його 

інститутів до 

ефективного 

використання 

існуючих і створення 

нових знань 

Характеризує рівень 

освіченості населення та 

наявність у нього стійких 

навичок створення, 

розповсюдження і 

використання знань; 

містить показники 

грамотності дорослого 

населення, 

співвідношення осіб, що 

навчаються (студентів і 

школярів) до кількості 

осіб відповідного віку, а 

також низки інших 

показників 

Характеризує стан розвитку 

національної інноваційної 

системи щодо готовності до 

сприйняття і адаптації 

глобальних знань для 

місцевих потреб, а також 

спроможності до створення 

нових знань і заснованих на 

них нових технологій. 

Ураховує кількість наукових 

працівників, зайнятих у 

сфері НДДКР; кількість 

зареєстрованих патентів, 

кількість і тираж наукових 

журналів та ін. 

Оцінює рівень розвитку 

інформаційної та кому-

нікаційної інфраструктури, яка 

сприяє ефективному 

розповсюдженню та обробці 

інформації. Ураховує наявність 

мобільних телефонів, 

комп’ютерів, телебачення, газет 

на 1000 осіб, кількість 

користувачів Інтернету та 

доступність інтернет-

комунікацій, наявність 

електронного уряду (ступінь 

надання електрон- послуг 

державними інституціями), 

масштаби використання 

Інтернету в бізнесі, витрати на 

інформаційно-комунікацій-ні 

технології (у % до ВВП) та ін. 

 

Таблиця 3 – Структура індексу суспільства знань, що розроблено у Методиці 

визначення місця країни в розвитку суспільства знань, яку запропоновано 

Департаментом економічного і соціального розвитку Секретаріату ООН [18, 19] 
Індекс суспільства знань 

узагальнюючий показник для вимірювання суспільства знань, за допомогою якого описують досягнення країни 
(учасника оцінки) в цій сфері. Розраховується як середньозважена величина складових його індексів: індексу 
активів, індексу сприятливих факторів та індексу факторів ризику 

Індекс активів Індекс сприятливих факторів Індекс факторів ризику 

Активи суспільства Супутні фактори, що сприяють 
розвитку і наближенню країни до 
суспільства знань 

Фактори, що стримують розвиток 
суспільства знань 

Оцінює активи, що визначають 
інтелектуальний розвиток 
суспільства 

Вимірює ступінь, в якій держава 
підтримує людські та інформаційні 
ресурси країни 

Характеризує ступінь, в якій 
держава забезпечує просування 
країни до суспільства знань шляхом 
зменшення впливу негативних 
факторів зовнішнього середовища 
на людину і екологію країни 

Враховуються наступні 
показники: середній термін 
навчання у школі; частка 
молоді (% до всього 
населення); розвиток інфо-
рмаційних засобів (доступ-
ність преси, інтернету, 
телефонної мережі, мобільного 
зв’язку) 

Враховуються наступні показники: 
витрати на НДНТР (% до ВВП); 
державні видатки на освіту, охорону 
здоров’я у структурі державного 
бюджету; видатки на оборону (% до 
ВВП); кількість учнів на одного 
вчителя; свобода суспільства від 
корупції 

Враховуються наступні показники: 
дитяча смертність; нерівність у 
розподілі доходів; субсидії для 
захисту окремих територій; викиди 
СО2 на одну особу 

Об’єктивно дослідити одним індексом стан економіки знань та відповісти 

на питання, яким чином наблизити країну до стану економіки знань неможливо. 

Найбільш поширеним у світовій практиці індексом, призначеним для цього, є 

індекс економіки знань. Індекс суспільства знань і Глобальний індекс 

економіки знань розраховувалися одноразово і не набули широкого 

застосування. Для з’ясування можливості застосування цих індексів для 

України зроблено їх порівняльний аналіз (табл. 5). 

 



Таблиця 4 – Структура Глобального індексу економіки знань, що розроблено 

для оцінки готовності країни до становлення економіки, заснованої на знаннях, 

відповідно до Методики, що запропонована Європейською Економічною 

Комісією ООН [19] 
Глобальний індекс економіки знань 

Це інтегрований показник , який оцінює рівень відповідності структури економічних відносин країни наявним 

чинникам економіки знань. Розраховується за формулою: 

GKEI = A • TGKEI + B • PGKEI + C • MGKEI, 

де А, В і С – вагові коефіцієнти і А + В + С = 1; ЄЕК ООН приймає А = 1/3, В = 1/6, С = 1/2; 

TGKEI – технологічний подіндекс; 

PGKEI – державно-інституційний подіндекс;  

MGKEI – подіндекс макроекономічного середовища 

Технологічний подіндекс 

Державно-

інституційний 

подіндекс 

Подіндекс 

макроекономічного 

середовища 

Характеризує національний рівень інноваційної активності, 

використання новітніх технологій в економіці, доступу 

суспільства до інформаційних мереж, методик освіти 

Характеризує 

інституційний режим 

для економіки знань 

Характеризує умови, 

в яких держава 

забезпечує 

просування країни до 

суспільства знань 

Враховуються наступні показники:  

1. Доступ к мережам, до складу якого належать: 

нормалізований коефіцієнт мобільного проникнення; 

нормалізований коефіцієнт проникнення головних мереж; 

нормалізований коефіцієнт щільності населення.  

2. Компонент мережевого навчання, який враховує кількість 

персональних комп’ютерів, які встановлені для навчання.  

3. Компонент мережевого суспільства, що оцінюється на 

основі нормалізованої кількості зареєстрованих доменів в 

соціальній і бізнес сферах.  

4. Компонент мережевої економіки, який дорівнює нормованої 

оцінки проникнення ПК. 

5. Інноваційний компонент, який враховує нормовану 

кількість вчених і інженерів 

Розраховується як 

нормалізована 

кількість онлайнових 

урядових сайтів 

Розраховується як 

нормалізоване 

значення ВВП на 

душу населення 

 

Оцінка на основі інтегральних індексів дозволяє врахувати значну кількість 

факторів. Однак їх побудова пов’язана з певними проблемами: вибором та 

обґрунтуванням показників, що входять в інтегральний індекс, а також 

визначенням і обґрунтуванням ваг, з якими приватні показники увійдуть в 

інтегральний.  

Існують й інші універсальні індекси, які не є вимірювачами стану 

економіки знань та використовуються для інших цілей, але відображають різні 

сторони та можливості для визначення шляхів досягнення стану економіки 

знань. Економіка знань зачіпає багато сфер діяльності, що повинно 

відображатися в комплексності оцінки її стану. Основний індекс економіки 

знань повинен доповнюватися індексами, які визначають інноваційний стан, 

дають ІКТ-оцінку, а також містять інформацію про людський і науковий 

потенціал країни. Як результативний показник, повинен також враховуватися 

рівень конкурентоспроможності. 

 

 



Таблиця 5 – Порівняльний аналіз індексів, які оцінюють стан економіки знань  
Критерії оцінки Індекс економіки знань Індекс суспільства знань Глобальний індекс 

економіки знань 
Простота 
розрахунку 
показника 

Легко розраховується. 
Однакові ваги для всіх 
субіндексів та фіксована 
кількість індикаторів роблять 
індекс зручним для 
розрахунків [20, с.49] 

Легко розраховується, якщо 
є усі статистичні дані 

Легко розраховується, 
якщо є усі статистичні 
дані. Розраховується як 
проксі-розрахунок 

Кількість країн Постійно змінюється. У КАМ-
2012 – 146 країн 

Із 191 країн виявлено 45 
кращих по рейтингу 

28 країн 

Кількість 
показників, які 
входять до 
складу  

Постійно змінюється. У КАМ-
2012 – 109 показників 

20 показників 9 показників 

Особливість 
розрахунку 

Показники, на основі яких 
роблять порівняльний аналіз, 
мають свої одиниці 
вимірювання та розраховані 
за різними шкалами, кожен з 
них підлягає процедурі 
нормалізації. При кожному 
розрахунку показника 
змінюється його склад 

Основні початкові 
показники вимірюються в 
різних одиницях; вони по- 
різному впливають на 
розвиток суспільства знань 

Ваги субіндексів є 
змінними і гнучкими. 
Враховує щільність 
населення в країні 

Періодичність 
розрахунків  

Щорічна оцінка. Проте 
дослідження відбувалися у 
1995, 2000, 2005, 2008, 2009 
та 2012 рр. 

Розрахунок індексу відбувся 
у 2005 р. з використанням 
даних переважно за 2002-
2003 рр. Носить експе-
риментальний характер, має 
припущення 

2002 р. 

Наявність інформації  
про методи  
збору даних,  
експертів 

Наявна статистична база для багатьох країн не забезпечує порівнянність та збіг інформації 
з різних джерел 

Нормативні значення 
індексів 

Відсутні Відсутні Відсутні, але 
нормативними є значення 
показників, що обрано при 
розрахунку (значення 
передових країн) 

Розбіжність 
пріоритетів в 
різних 
методиках 
оцінки 

Враховуються усі 
компоненти економіки 
знань 

Соціальна орієнтація ІКТ орієнтація. Країни, які 
мають інфраструктуру 
ІКТ, мають елементи 
економіки знань 

Межи 
розрахунку 

0-10 0-1 0-1 

Коливання 
значень 
показника  

0,96-9,43 0,259-0,776 [21] 0,0118 -0,214 [19] 

Існують й інші універсальні індекси, які не є вимірювачами стану 

економіки знань та використовуються для інших цілей, але відображають різні 

сторони та можливості для визначення шляхів досягнення стану економіки 

знань. Економіка знань зачіпає багато сфер діяльності, що повинно 

відображатися в комплексності оцінки її стану. Основний індекс економіки 

знань повинен доповнюватися індексами, які визначають інноваційний стан, 

дають ІКТ-оцінку, а також містять інформацію про людський і науковий 

потенціал країни. Як результативний показник, повинен також враховуватися 

рівень конкурентоспроможності. 

 



Таблиця 6 – Додаткові універсальні композитні індекси, які характеризують стан економіки знань країни 

Назва індексу  Особливості розрахунку Значення для оцінки економіки знань 

1 2 3 
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Розраховується Міжнародною школою бізнесу INSEAD з 

2007 р., пізніше до розробників приєдналися вчені з 

Корнельського університету і Міжнародної організації з 

інтелектуальної власності. Основна мета розробки індексу – 

пошук індикаторів і підходів для кращого відображення 

всього різноманіття інновацій в суспільстві 

Оцінюється стан людського капіталу та досліджень. 

Стійкість бізнесу оцінюється на основі стану професійних 

знань, інноваційних взаємозв’язків та абсорбції знань. На 

виході оцінюються результати використання знань і 

технологій (створення, вплив та поширення знань) та 

творчі результати 
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Розраховується для 110 країн у США за методикою 

Бостонської консалтингової групи, за участю Національної 

Асоціації виробників та Інституту промисловості. Індекс 

містить шість субіндексів, поділених на дві групи: 

1. Умови інноваційного розвитку. 

2. Результати інноваційного розвитку 

Для економіки знань має велике значення умови 

інноваційного розвитку, що сприяє розповсюджувати та 

використовувати знання за рахунок сприятливого 

інноваційного середовища, яке впливає на інноваційний 

розвиток шляхом підтримки або стримування зусиль 

об’єктів економіки. Результати інноваційного розвитку 

відображають трансфер знань та ефективність процесу 

управління знаннями на підприємствах 
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Розраховується з 2002 р. міжнародною дослідницькою 

структурою EFD – Global Consulting Network на базі 131 

країни. До структури Індексу належать фактори: 

1. Інституційне середовище: ефективність уряду; якість 

державного управління; структурна політика; 

макроекономічна стабільність. 2. Людський капітал, 

професійна підготовка та соціальна інклюзивність. 3. 

Регуляторна політика, умови та правові засади ведення 

бізнесу. 4. Дослідження та розробки. 5. Сприйнятливість та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 

Індекс всебічно доповнює оцінку економіки знань. Він 

стосується багатьох аспектів формування та 

розповсюдження знань. Характеризує середовище, у 

якому існують можливості створення інновацій на основі 

використання різних форм знань; якісні характеристики 

людського капіталу як основного носія знань та його 

використання; стан НДДКР; стан ІКТ як однієї 

компоненти економіки знань 

Іннова-

ційний 

індекс 

Європей-

ського 

іннова-

ційного 

табло  

Індекс є проектом Європейської Комісії PRO INNO EUROPE, який 

здійснює аналіз та бенчмаркинг результатів реалізації національних 

та регіональних інноваційних політик 27 країн Європейського 

Союзу, США, Японії та країн БРІК. Індекс містить 3 групи 

індикаторів: 1. Ресурсні можливості: людські ресурси; фінансові та 

інфраструктурні можливості. 2. Інноваційна активність фірм. 

3. Результати інноваційної діяльності [25] 

Характеризує знаннєві можливості людських 

ресурсів та підприємств та відображає їх 

результати використання знань 



Продовження таблиці 6 
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Індекс 

інформа

ційного 

суспільс

тва 

Був створений в середині 1990-х рр., як перший в світі індекс, який 

оцінює 53 країни за їх участю в інформаційній революції. Поєднує 

15 змінних, розташованих у чотирьох групах для розрахунку і 

ранжування одного загального індексу і чотирьох субіндексів. 

Шкала індексу показує, скільки країни витрачають на інформаційні 

технології та ранжує їх відповідно до витрат на ІТ та соціальної 

інтеграції. Використовує 23 змінних для виміру 

Особлива увага приділена складової ІКТ у складі 

економіки знань. Розкриває можливість країн з 

приводу використання Інтернету, соціальної 

інтеграції та соціальної інфраструктури 

Індекс 

готовно-

сті до 

електрон

ного 

уряду 

Був вперше вжито у 2011 році, і за останні роки набув популярності 

за рахунок використання сумарного критерію не тільки технічних 

параметрів, а й також соціальних чинників, управлінських підходів 

та найкращих напрацювань у сфері електронного урядування 

Відображає зусилля урядів з розвитку е-урядування 

з урахуванням їх масштабу, інфраструктури, 

наявності та ступеня поширеності ІКТ, освітнього і 

кваліфікаційного рівня людського капіталу країни. 

Увага приділена ІКТ 

 Індекс 

глобальної 

конкурент-

тоспромо-

жності 

Розроблений Всесвітнім економічним форумом і порівнює 

конкурентоспроможність країн за 12 складовими: інститути, 

інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров'я та 

початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, 

ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, рівень 

розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, розмір 

ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації 

Оцінює такі компоненти як систему навчання в 

країні та інновації, які є основою для 

конкурентоспроможності країни, що є складовими 

економіки знань 

 Індекс 

людсь-

кого 

розвитку 

Індекс для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, 

письменності, освіченості і довголіття як основних характеристик 

людського потенціалу досліджуваної країни 

Оцінює людський потенціал для створення 

економіки знань 

 Глобаль-

ний 

індекс 

талантів 

Індекс включає аналіз даних з шістдесяти країн, використовує 

кількісні та якісні дані для оцінки економічних показників, 

культурні контексти, тенденції в освіті, здоров'я і плинності ринку, 

які впливають на здатності, необхідні, аби досягти процвітання в 

країні 

Оцінює творчий потенціал населення держави для 

створення економіки знань 

 Індекс 

цитува-

ння нау-

кових 

статей 

Показує видимість журналів, що є в базі даних SCImago Journal & 

Country Rank, аналітичного порталу, що представляє наукові 

показники по журналах та країнах і публікує рейтинги 

публікаційної активності та статистику цитування журналів та 

країн 

Оцінює адсорбцію та передачу знань між 

науковцями, що дає можливість їх використання 

для подальшого впровадження та формування 

нових знань 

1 2 3 
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Така велика кількість міжнародних індексів, побудованих на розвиненій 

інформаційній базі вже застосовуваних статистичних показників із акцентом на 

різні аспекти економіки знань, свідчить про те, що дана концепція стала 

своєрідним політичним вектором і стає орієнтиром для дослідження сучасних 

соціально-економічних процесів.  

Досліджено основні підходи щодо складу компонентів економіки знань та 

визначені ті, які доцільно враховувати при оцінці її стану: економічні стимули 

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

комунікаційні технології, людський розвиток. 

Зроблено порівняльний аналіз показників оцінки економіки знань – 

індекс економіки знань, який запропонований Світовим банком у програмі 

«Методологія оцінки знань»; індекс суспільства знань, який запропоновано у 

Методиці визначення місця країни в розвитку суспільства знань, що розроблена 

Департаментом економічного і соціального розвитку Секретаріату ООН; 

глобальний індекс економіки знань, що розроблено для оцінки готовності 

країни до становлення економіки, заснованої на знаннях, відповідно до 

Методики, що запропонована Європейською Економічною Комісією 

Організації Об'єднаних Націй. Встановлені особливості їх розрахунку, переваги 

та недоліки.  

Запропоновано при оцінці стану економіки знань враховувати інші 

міжнародні коефіцієнти крім спеціальних, основними серед яких є індекси 

розвитку інноваційної системи, зведені ІКТ-індекси, індекс глобальної 

конкурентоспроможності, індекс людського розвитку, глобальний індекс 

талантів, індекс цитування наукових статей та ін. Розрахунок цих індексів 

дозволить доповнити аналіз та допоможе розгорнуто встановити шляхи до 

досягнення економікою країни стану економіки знань, слабкі та сильні сторони 

в політиці її формування, соціальні та економічні орієнтири при розробці 

довгострокових стратегій на макрорівні. Встановлено значення кожного 

індексу щодо оцінки загального стану економіки знань. 

Висновки. Таким чином, у дослідженні запропоновано окрім основних 

компонентів, які часто згадуються (економічні стимули та інституційний 

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

технології), враховувати при оцінці стану економіки знань показники 

людського  розвитку.  Це  додасть можливість оцінити потенційні можливості 

їїрозвитку за рахунок людського прогресу. Зроблено аналіз особливостей 

розрахунку спеціальних індексів для оцінки стану економіки знань, до яких 

відносяться індекс економіки знань, глобальний індекс економіки знань, індекс 

суспільства знань. Визначено, що існуючі міжнародні індекси не дозволяють 

повноцінно оцінити стан наближення економікою країни стану економіки 

знань. Встановлено, що економіка знань охоплює багато сфер діяльності, що 

повинно відображатися в комплексності оцінки її стану. У зв’язку з цим 

запропоновано окрім основних спеціальних індексів використовувати 

універсальні індекси, які не є вимірювачами стану економіки знань та 
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використовуються для інших цілей, але відображають різні сторони оцінки її 

стану. До таких індексів слід віднести індекси, які визначають інноваційне стан, 

дають ІКТ-оцінку, містять інформацію про людський і науковий потенціал та 

враховують рівень конкурентоспроможності країни. Подальші дослідження 

мають бути спрямованими на розробку алгоритму та методики оцінки стану 

економіки знань в країні. 
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