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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.  

У роботі пропонується використання експрес-діагностики щодо оцінки 

досягнення країною стану економіки знань (рис. 1).  

На першому етапі експрес-діагностики планується формування переліку 

індексів, які характеризують стан економіки знань в країні та можливості до 

його наближення. До складу таких показників запропоновано включити 

індекси розвитку інноваційної системи (глобальний інноваційний індекс, 

індекс інноваційного потенціалу, міжнародний індекс інновацій BCG, індекс 

інноваційної спроможності, інноваційний індекс Європейського 

інноваційного табло), індекс економіки знань, індекс глобальної 

конкурентоспроможності, індекс людського розвитку, індекс рівня освіти, 

індекс сталого розвитку, зведені ІКТ-індекси (e-індекси) (індекс 

інформаційного суспільства, індекс готовності до електронного уряду), 

глобальний індекс талантів, індекс цитування наукових статей. 

Серед цих індексів визначені ті, які відповідають принципам наочності 

(включені найбільш суттєві індекси, що впливають на приближення стану 

країни до ЕЗ), достовірності (адекватно і реально відображають стан 

компонентів ЕЗ) та інформаційної доступності (під час дослідження 

використовуються міжнародні індекси та рейтинги). Таким чином, були обрані 

індекс людського розвитку (ІЛР), індекс рівня освіти (ІРО), індекс економіки 

знань (ІЕЗ), індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК), глобальний 

інноваційний індекс (ГІІ), індекс інноваційного потенціалу (ІІП), індекс сталого 

розвитку (ІСР). 

Індекси ІЛР, ІРО, ІІП, частково ІГК характеризують фактори підґрунтя 

формування ЕЗ. Індекси ГІІ, ІСР відображають результати функціонування 

економіки знань у країні.  

http://www.globaltalentindex.com/


 
Рис. 1. Послідовність етапів експрес-діагностики досягнення країною стану 

економіки знань 

Кожний окремий індекс дозволяє оцінити стан економіки знань в країні з 

різних сторін, але для порівняння пропонується враховувати всі характеристики 

одночасно. При цьому в основу експрес-діагностики покладено врахування 

таких факторів як доступність інформації та частота розрахунку індексів. 

Обрані індекси відповідають цим факторам. 

 Для кожного індексу планується визначення його меж в залежності від 

досягнення країною стану економіки знань.  

 Таким чином, запропонована експрес-діагностика досягнення країною 

стану економіки знань дозволить ранжувати країни в залежності від їх стану 

формування або розвитку економіки знань, встановити слабкі та сильні позиції 

при будуванні нової економіки, визначати стратегічні орієнтири та формувати 

економічну та соціальну політику. 

Основні етапи експрес-діагностики досягнення країною стану 

економіки знань 
 

Етап 2. Відбір серед них найбільш значимих для опису стану економіки 

знань. 
 

Етап 4. Групування країн в залежності від їх стану формування або розвитку 

економіки знань. 

Етап 3. Визначення та обґрунтування проміжних меж індексів для 

групування країн. 

Етап 1. Формування переліку показників (індексів), які характеризують 

досягнення країною стану економіки знань. 
 


