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Анотація. Метою статті є обґрунтування наукових принципів кількісної оцінки, які 
мають бути покладеними в основу відбору ключових показників моніторингу досягнення 
країною стану економіки знань. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті 
завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: 
аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. 
Запропоновано в якості інструменту звуження інформаційного простору показників моні
то рингу оцінки досягнення країною стану економіки знань використовувати наукові прин
ципи, до переліку яких було обрано принципи наочності, достовірності, інформаційної дос
туп ності та періодичності. Це дозволило встановити найбільш значущі серед повного 
переліку показників, які характеризують основні компоненти структури та ознаки економіки 
знань. До складу індикаторів економіки знань були обрані індекс людського розвитку, індекс 
економіки знань, індекс глобальної конкурентоспроможності та глобальний інноваційний 
індекс. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що 
чітке виконання запропонованих принципів забезпечує виявлення основних індексів, що надає 
можливість: ранжувати країни залежно від їх стану формування або розвитку економічних 
знань; визначати для певної країни слабкі та сильні позиції під час будування нової економіки; 
установлювати стратегічні орієнтири й формувати обґрунтовану економічну та соціальну 
національну політику. 

Ключові слова: економіка знань, оцінка, наукові принципи, країна, індекс.

Постановка проблеми в загальному виг
ляді та зв’язок із найважливішими нау
ковими чи практичними завдан нями. 
Виконання вимог підвищення конкуренто
спроможності й інноваційності, порівняно з
іншими країнами, та забезпечення економіч
ного зростання України можливі за умови
спрямування стратегії її розвитку на досяг
нення статусу економіки знань (далі – ЕЗ),
якапередбачаєефективневикористання інте
лектуальноресурсного потенціалу на всіх
рівнях управління. Для визначення шляхів
досягнення країною бажаного стану необ
хідно створення методологічних засад пос
туповогоформуванняЕЗтарозробкаорганіза
ційноекономічнихзаходівщодоприскорення
швидкості просування на шляху до набуття
характеристик такої економіки. Важливим
завданнямприцьомуєвизначеннядлякерів
ництвакраїниорієнтирівікоординатутакому
просуванні,щоможебутиздійсненонаоснові

аналізу досягнутих значень ключових інди
каторів розвитку економіки, її науковотех
нічноїтаінтелектуальнорозумовоїскладових.
Томуслідсформуватибазуіндикаторівоцінки
ЕЗ,якібзадовольнялипотребамцієїоцінкий
відповідали умовам достатності та достовір
ностівиміру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різним теоретикометодологічним аспектам
кількісної оцінки стану досягнення країною
ЕЗприсвяченопрацібагатьохнауковців.Базо
вими працями в цьому напрямі прийнято
вважатироботиФ.Махлупа[1],Д.Белла[2],
М.Пората[3],якікількісновимірялиЕЗ,для
чого здійснювали секторальний поділ націо
нальної економіки. Так, Ф. Махлуп вперше
запропонуваввимірюватиЕЗнаосновікількіс
ноговизначенняструктурноговтіленняосвіти
таНДДКРуВНП[1,с.135].Д.Беллоцінював
ЕЗпропорційнопродуктивноївіддачізайнятих
у сфері послуг у країні у структурі ВНП [2,
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с.18−19].М.Поратізметоюорганізаційного
супроводу процесу кількісного структурного
вимірюванняЕЗвиділявдваїїсектори–пер
винний, який здійснює виробництво інфор
мації на продаж, і вторинний, що виробляє
інформацію для власного споживання [3,
с.27−28].Якнайбільшпомітнісучаснідослід
женняукраїнськихвченихслідвідмітитипраці
І.Золотих,В.Тищенко,І.Жуковича,С.Сардак,
В.Московкіна, спрямовані на обґрунтування
визначення методів оцінки досягнення краї
ною стану ЕЗ [4−8]. С. Сардак пропонує
здійснювати оцінку інтелектуалізації націо
нальних економік у світовому господарстві
за рахунок обчислення усередненого індексу
інтелектуалізації національної економіки, що
кількісновисвітлюєякістьлюдськихресурсів
і різнобічні аспекти їх інтелектуальної дія
льності [4]. У роботі В. Тищенко запро
понованометодичний підхід до оцінки рівня
розвитку ЕЗ, який базується на розрахунках
обґрунтованих інтегральних показників ме
тодом ентропії і спрямований на техноло
гію позиціювання регіонів світу у триви
мірному просторі ознак за такими базовими
складовими, як інновації, освіта та інфор
маційнокомунікаційнітехнології [5].Дослід
ження В. Московкіна присвячено розробці
універсального інноваційноготабло,щобуло
здійсненонаприкладікраїнБРІКСтаІрану,з
метою встановлення ймовірності досягнення
обранимрегіономстануЕЗ[8].

Практичневтіленнятеоретичнихположень
у конкретні методики та процедури оцінки
різнихаспектівпроявуЕЗукраїнахсвітубуло
здійснено міжнародними організаціями, що
серед іншого свідчить про високий рівень
об’єктивності й неупередженості висновків.
Серед таких організацій слід назвати Депар
тамент економічного і соціального розвитку
Секретаріату ООН (розробка індексу сус
пільствазнань)[9],Світовийбанк(розрахунок
індексу ЕЗ) [10],Міжнародну школу бізнесу
INSEAD, Корнельський університет і Між
народну організацію з інтелектуальної влас
ності (розрахунок глобального інноваційного
індексу)[11],Бостонськуконсалтинговугрупу,
Національнуасоціаціювиробників і Інститут
промисловості (розрахунок міжнародного
індексу інновацій BCG) [12], Європейську
комісію (розрахунок інноваційного індексу
Європейського інноваційного табло) [13],

Всесвітній економічний форум (розрахунок
індексу глобальної конкурентоспроможності)
[14], Організацію Об’єднаних Націй (роз
рахунокіндексулюдськогорозвитку)[15].

Проте,незважаючинадоситьактивнітео
ретичні дослідження та широку міжнародну
аналітичнорейтингову базу, проблема комп
лексної оцінки ступеня готовності краї ни до
досягнення стану ЕЗ залишається невиріше
ною і сьогодні.Тобтоне існуєпереліку зага
льноприйнятихіндикаторівбагатобічноїоцін
ки,якийдозволивбидіагностуватиактуальний
рівень її розвитку й обґрунтувати стратегію
наближенняекономікикраїнидостануЕЗ.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є обґрунту
вання наукових принципів кількісної оцінки,
якімаютьбутипокладенимивосновувідбору
ключовихпоказниківмоніторингудосягнення
країноюстануЕЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Для оцінки діагнос
тики стану ЕЗ основним показником обрано
індекси (від англ. іndex – індекс, покажчик).
Векономічномусловникуіндексвизначається
як «покажчик, перелік будьчого; відносний
показник, що виражає відношення значень
якогось економічного явища» [16, с. 113].
Крімтоготакийпоказник,як індекс,нівелює
інтернаціональні та методологічні розбіж
ності, а тому може бути використаним у
міжнародних порівняннях і прогнозних роз
рахунках. За твердженнямфахівців, викорис
танняіндексівможливотам,деєдобрезрозу
мілими причиннонаслідкові зв’язки, а тому
доцільноїхвикористовуватидляоцінкистану
нагромадженнязнань івпровадження іннова
ційнихтехнологійнанаціональномурівні[17,
с.127].Ураховуючивсіпереліченіознаки,було
визначено ті компоненти ЕЗ,що мають бути
охарактеризованими за допомогою індексів,
а саме: економічні стимули та інституційний
режим,освітайнавчання,НДДКРтаінновації,
інформаційнокомунікаційні технології,
людськийрозвиток.

Доскладупоказниківоцінкибуловключено
всю сукупність індексів, які з різних боків
висвітлюють ступінь наближення економіки
країни до рівня ЕЗ. А саме: індекс розвитку
інноваційноїсистеми(глобальнийінноваційний
індекс)(TheGlobalInnovationIndex,GII)[11];

Н. О. Подлужна
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індекс інноваційного потенціалу (Innovation
Capacity Index, ІСІ) [18];міжнародний індекс
інноваційBCG (Intеrnational Innovation Index
BCG,IntIIBCG)[12];індексінноваційноїспро
можності(InnovationCapacityIndex,ICI)[19];
інноваційний індекс Європейського іннова
ційноготабло(EuropeanInnovationScoreboard
Summary Innovation Index, SII) [13]; індекс
ЕЗ(TheKnowledgeEconomyIndex,КЕІ)[20];
індекс глобальної конкурентоспроможності
(TheGlobal Competitiveness Index,GCI) [14];
індекслюдськогорозвитку(HumanDevelopment
Index,HDI)[21];індексрівняосвіти(Education
Index,EI)[15];індекссталогорозвитку(Index
OfSustainableDevelopment,ISD)[22];зведені
ІКТіндекси(eіндекси,індексінформаційного
суспільства) (Information Society Index, ISI)
[23];індексготовностідоелектронногоуряду
(EGovernment Readiness Index, EGRI) [24];
глобальнийіндексталантів(The Global Talent 
Index, GТI)[25]таіндексцитуваннянаукових
статей(ScienceCitationIndex,SCI)[26].

Більшість з обраних універсальних індек

сівнехарактеризуєдосягнутийкраїноюстан
ЕЗ,протеобґрунтовуєвибіросновнихстрате
гічних напрямів для його наближення, що
також є досить необхідним. Вибір того чи
тогоіндексупов’язанийізздатністюкожного
показниканадатипевнухарактеристикущодо
можливостіукраїніформуваннязасадЕЗ.

Проте ефективно організувати процедуру
аналізу за такої кількості різнорідних скла
довихпоказниківдоситьскладно,ідотогожце
вимагаєзначногочасу.Томувиникаєзавдання
обрати найбільш значущі індекси. Інстру
ментом звуження інформаційного простору
показників було обрано принципи (від лат.
рrincipium – основа, початок), так як вони
маютьвиступатипершоосновоюдослідження
тапризванірозкриватизакономірностірезуль
тативногофункціонуваннябудьякогопроцесу.
Для здійснення процедури відбору основних
індексівоцінкиступенянаближенняекономіки
країни до рівня ЕЗ було обрано принципи
наочності, достовірності, інформаційної
доступностітаперіодичності(рис.1).

ПРИНЦИПИ
ОЦІНКИ  ЕЗ СУТНІСТЬПРИНЦИПІВ

Принцип 
наочності

Включеннянайбільшсуттєвихіндексів,щокількісно
визначаютьступіньнаближенняекономікикраїнидостануЕЗ

НадійністьіндексівоцінкиЕЗдляприйняттяуправлінських
рішеньтапрогнозуваннязагальногостануйкомпонентівЕЗ

Принцип 
достовірності

Запропонованаметодикамаєбазуватисянаміжнародних
індексахтарейтингах,оприлюдненихуспеціальнихвиданнях

Принцип 
інформаційної 
доступності

Коженіндексмаєматипевнуперіодичністьрозрахунків,що
дозволитьробитивисновкитапрогнозинамайбутнє

Принцип
періодичності

Рис.1.ПринципикількісноїоцінкидосягненнякраїноюстануЕЗ

Принцип наочності отримав широке виз
нання у сфері навчання та був уведеним че
ським педагогом Я. Коменським, який під
креслював,щошляхлюдськогопізнанняпочи
нається з чуттєвого сприйняття конкретних
фактівіявищ[27].А.Дистервег,відповідаючи
напитанняпроте,яклюдидосягаютьзнань,

відзначав: «Ніяким іншим шляхом, крім як
шляхомнаочності»[28,с.353].Й.Песталоцці
вбачавузабезпеченнінаочностієдинуоснову
будьякого розвитку [27]. Отже, виконавши
вимоги принципу, тобто обмеживши перелік
показниківоцінкиЕЗшляхомвиокремленнятих
ізних,щозабезпечуютьнайбільшукількісну
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та графічну наочність, можна забезпечити
розвиток методичних основ оцінки ступеня
готовностікраїнидодосягненнястануЕЗ.

Принцип достовірності має філософське
коріння і тривалу історію використання, а в
сучасному житті він отримав широке прак
тичне застосування в економічній сфері, а
саме в галузі фінансів та бухгалтерського
обліку. Водночас використання означеного
принципу під час оцінки ступеня готовності
країни до досягнення стану ЕЗ дозволить
зосередити увагу на необхідності забез
печення достовірної інформаційної бази під
час організації процедури дослідження. Сьо
годні створення такої інформаційної бази
представляє певні труднощі, так як, по
перше, відсутні єдині методологічні підходи
до кількісної оцінки ЕЗ, результати яких би
задовольняли потреби всіх споживачів такої
інформації незалежно від країни їх поход
ження та обраної мети дослідження. А по
друге, методичні особливості державної
статистичної звітності в різних країнах та
спотворення з різних причин національної
інформації, що потрапляє в розпорядження
міжнародних організацій, ускладнюють зав
дання формування достовірних даних оцін
ки стану ЕЗ. Тому виникла необхідність у
запровадженні принципу достовірності у
процедуру вимірювання й оцінки ступеня
готовності країни до досягнення стану ЕЗ,
використання якого ґрунтується на забез
печенні статистичної надійності й методо
логічної однорідності показників. Найбільш
повне виконання вимог принципу дозволить
підвищитирівеньефективностіуправлінських
рішеньщодорозробкитавпровадженнястра
тегіїнаближеннякраїнидостануЕЗ.

Дія принципу інформаційної доступності
продовжуєтарозширюєзмістпринципудос
товірності.Історичновиокремленняпринципу
доступностіінформаціївідбулосявдидактиці,
а вже значно пізніше його дія поширилася й
на іншігалузі–освіту,державнеуправління,
юриспруденцію,статистику,безчогорезульта
тивність їх функціонування була би під заг
розою. Обрання цього принципу в якості
одного із критеріїв відбору індикаторів оцін
ки ступеня досягнення країною стану ЕЗ
пов’язано з тим, що ефективність кількісної
оцінки ЕЗ прямим чином залежатиме від
повноти й легкості доступу до інформації,

закладеної в методику розрахунку індексів,
відібраних для оцінки. Динамічно мінливі
зовнішні та внутрішні умови існування
країн підсилюють необхідність доступу до
достатньої міжнародної інформації, що все
бічно характеризує тенденції поширення
ЕЗ у світі. Саме така інформація має стати
орієнтиром під час розробки національної
стратегії досягнення ЕЗ та основою запро
вадженнямоніторингупоширенняЕЗусвіті.
При цьому обов’язки гарантів інформаційної
доступності взяли на себе міжнародні
організації, що у спеціальних тематичних
виданняхоприлюднюютьміжнародні індекси
тарейтинги.

Щеоднієюоб’єктивноювимогоюдоскла
дових методики оцінки досягнення країною
стану ЕЗ є систематичність здійснення дос
ліджень,щопризванопідвищитиякістьдіаг
ностики досягнутого стану та забезпечити
об’єктивність прогнозних розрахунків.Неви
конання принципу періодичності робить
фрагментарним, або навіть унеможливлює
процедуру моніторингу, знижує ступінь
обґрунтованості висновків та управлінських
рішень. Для міжнародних організацій, що
займаються розрахунками рейтингів країн,
основнимперіодомдлявизначеннярезультатів
формування ЕЗ, конкурентоспроможності й
інноваційності у країнах є календарний рік.
Щорічна презентація досягнутих результатів
рейтингового аналізу забезпечує керівництво
країни повною інформацією для здійснення
поточних і перспективних висновків щодо
векторарухуекономікидостануЕЗ.

Проведений аналіз кожного з відібраних
індексівнавідповідністьбільшостіобґрунто
ванихпринципів дозволив обрати з нихнай
більш значущі та комплексні для подальшо
го покладення їх в основу моніторинг оцін
ки. Завдяки змістовному урахуванню дії
комбінації запропонованих принципів було
обранотакіпоказники:індекслюдськогороз
витку, індекс ЕЗ, індекс глобальної конку
рентоспроможності та глобальний інно
ваційнийіндекс.Обранііндексисистематично
розраховуються міжнародними організаціями
для багатьох країн світу, їх динаміка необ
меженовисвітлюєтьсяувідкритомудруці,дос
тупнідляширокогоколакористувачів інфор
мації та базуються на поширених методиках
розрахунку.

Н. О. Подлужна
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Висновки із зазначених проблем і пер с
пективи подальших досліджень у по даному 
напряму. Отже, у роботі запропоновано в
якості інструменту звуження інформаційного
просторупоказниківмоніторингуоцінкидосяг
нення країною стану ЕЗ використовувати нау
кові принципи, до переліку яких було обрано
принципи наочності, достовірності, інформа
ційної доступності та періодичності. Це доз
волило встановити найбільш значущі серед
повногоперелікупоказників,якийхарактеризує
основні компоненти структури та ознаки ЕЗ.
До складу індикаторів ЕЗ були обрані індекс
людськогорозвитку,індексЕЗ,індексглобальної
конкурентоспроможності та глобальний інно
ваційнийіндекс.Буловстановлено,щопринцип
наочностісприятимечіткомуописуйпоказовості
сформованоїбазиданих,закладеноївмоніторинг
стану ЕЗ у країнах світу. Вплив принципу
достовірності забезпечить її рисами валідності
через забезпечення відповідності результатів
оцінки поставленим завданням і високу якість
діагностики досягнутого стану розвитку еко
номіки країни. Також обов’язковою умовою
має стати виконання принципу періодичності,
тому що саме цей принцип признаний факто
логічно й обґрунтовано підтвердити тенденції
проникнення та розповсюдження ЕЗ у краї
нах. Виконання принципу інформаційної дос
тупності забезпечує повноту й легкість дос
тупу до інформації, закладеної в методику
розрахункуіндексів,відібранихдляоцінки.Чітке
виконання запропонованих принципів забез
печує виявлення основних індексів, що надає
можливість: ранжувати країни залежно від їх
стану формування або розвитку ЕЗ; визначати
для певної країни слабкі та сильні позиції під
часбудуванніянової економіки;установлювати
стратегічніорієнтиритаформуватиобґрунтовану
економічну й соціальну національну політику.
Саме тому подальші дослідження мають бути
спрямованиминарозробкуметодикивизначення
та обґрунтування проміжних меж обраних
індексів на основі наукових принципів для
групуваннякраїнзалежновідїхрівнядосягнення
стануЕЗ.
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Аннотация. Целью статьи является обоснование научных принципов количественной 
оценки, которые должны быть положены в основу отбора ключевых показателей мони
торинга достижения страной состояния экономики знаний. Методика исследования. 
Реше ние поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных 
и специ альных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения, 
диалектического подхода. Результаты. Предложено в качестве инструмента сужения 
информационного пространства показателей мониторинга оценки достижения страной 
состояния экономики знаний использовать научные принципы, в числе которых были избраны 
принципы наглядности, достоверности, информационной доступности и периодичности. 
Это позволило установить наиболее значимые среди полного перечня показателей, харак
теризующих основные компоненты структуры и признаки экономики знаний. В состав 
индикаторов экономики знаний были выбраны индекс человеческого развития, индекс 
экономики знаний, индекс глобальной конкурентоспособности и глобальный инновационный 
индекс. Практическая значимость результатов исследования. В статье обосновано, 
что четкое выполнение предложенных принципов обеспечивает выявление основных 
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индексов, позволяет ранжировать страны в зависимости от их состояния формирования 
или развития экономики знаний; определять для конкретной страны слабые и сильные 
позиции при строительстве новой экономики; устанавливать стратегические ориентиры 
и формировать обоснованную экономическую и социальную национальную политику.

Ключевые слова: экономика знаний, оценка, научные принципы, страна, индекс.

N. Podluzhna, Cand. Econ. Sci., Docent, (Donetsk National Technical University). Scientific 
principles of quantifying the country's achievements state of knowledge economy.

Summary. The aim of the article is to study the scientific principles of quantitative appraisal, which 
should be valued in the selection of key indicators for monitoring the achieving by the country the position 
of the knowledge economy. Methodology of research. The solution of these problems in an article is 
realised by such scientific and special research methods: analysis and synthesis, generalization and 
systematization, the dialectical approach. Findings. As a tool to reduce the informational space of 
monitoring indicators to assess the achievement of the country the condition of knowledge economy, 
to use scientific principles, including the principles of clarity, accuracy, availability and frequency of 
information were elected. It made possible to establish the most significant indicators among all that 
characterize the main components of the structure and features of the knowledge economy. The 
structure of the human development index contains indicators of knowledge economy, the knowledge 
economy index, the Global Competitiveness Index and the Global Innovation Index. Practical value. 
The article substantiates that the concise accomplishment of the proposed principles provides the 
identification of the major indexes, allows: to rank countries according to their state of formation and 
development of the knowledge economy; identify countryspecific weak and strong positions in the 
construction of the new economy; settle strategic guidelines and build grounded economic and social 
national policy.

Keywords: knowledge economy, evaluation, scientific principles, the country code.


