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ВСТУП
На сучасному етапі основною світовою тенденцією

є перехід від індустріальної економіки до економіки

знань, що базується на інформаційних технологіях та

інтелектуальних ресурсах. Визначення місця і ролі ос3

віти у становленні економіки знань — це нагальні про3

блеми, що сьогодні потребують комплексного науково3

го дослідження, пошуку шляхів їх вирішення. В цілому,

економіка знань у сучасному світі розуміється як новий

напрям розвитку економіки, коли, окрім матеріально3

го, на перше місце виступає інтелектуальний ресурс нації

— інтелект людини, тобто її знання. І основними скла3

довими даного напряму розвитку економіки є освіта і

наука.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Науковій проблематиці становлення економіки

знань присвячені ряд наукових праць вітчизняних уче3

них, зокрема Ю. Бажала, В. Геєця, О. Гончарової,

А. Гриньова, М. Згуровського, Б. Кваснюка, С. Клепко,

О. Компанієць, К. Корсака, В. Макарова, С. Онишко,

Ю. Полунєєва, Ж. Поплавської, В. Поплавського, В. Се3

миноженка та інших.

Результати досліджень даної проблематики опуб3

ліковані у працях зарубіжних вчених: Д. Белла, О. Віхо3

рєва, П. Дракера, Г. Константінова, Ф. Махлупи, Ю. Фро3

лова, А. Шарманова, Н. Штера, А. Яковлєва та інших.

Ці результати свідчать про те, що роль держави у

суспільстві пов'язана, насамперед, з її спроможністю ви3

робляти, споживати, застосовувати нові знання, які без3

посередньо залежать від науки, освіти, виробництва та

бізнесу, спільним інструментом для яких є інформаційні

і комунікаційні технології. В той же час звертає увагу

недостатня висвітленість у літературі ролі і значення

освіти у становленні економіки знань, що потребує про3
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довження досліджень у даному напрямі. Тому метою

нашої статті є дослідження стану наукових розробок

щодо теоретичного обгрунтування місця і значення ос3

віти у розбудові економіки знань та узагальнення їх ос3

новних результатів для підвищення ефективності роз3

будовчих процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з Національною доктриною розвитку освіти

основними напрямами її розвитку відповідно до вимог

сучасності визначені: перетворення економіки України

в економіку знань, зокрема, шляхом розвитку системи

безперервної освіти та навчання протягом життя; ство3

рення індустрії сучасних засобів навчання, підготовки

кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, про3

фесійного розвитку; освоєння та впровадження науко3

містких та інформаційних технологій, конкурентоспро3

можних на ринку праці [1]. Не підкріплені конкретними

законодавчими актами і системою фінансування, ці зав3

дання, на жаль, сьогодні перетворилися в звичайне дек3

ларування сучасних напрямів розвитку освіти, незважа3

ючи на те, що це одна із найголовніших сфер сус3

пільного життя, яка є необхідною складовою набуття

людиною знань, досвіду, умінь і навичок, що дозволя3

ють жити й працювати в сучасному суспільстві, динамі3

чно пристосовуватися до будь3яких суспільних змін.

Одночасно освіта становить й стратегічний резерв

розвитку держави, суспільства, економіки та її інтеграції

у світову спільноту. Тому, на нашу думку, вимагає пере3

гляду підхід, коли освіті традиційно приділялася увага

як невід'ємній частині соціальної політики, а її роль, як

одного із найважливіших елементів економічної систе3

ми, часто залишалася поза увагою. У зв'язку з цим особ3

ливості розбудови економіки знань диктують й нові ви3

моги до освіти оскільки пріоритетні напрями її розбу3



Інвестиції: практика та досвід № 2/201146

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

дови, як фундамента економіки знань, визначаються

саме особливостями цієї економіки.

Російський дослідник Б.Б. Комаровський у своїй

монографії "Російська педагогічна термінологія" ствер3

джує, що термін "освіта" був введений у педагогіку

О. Новіковим: "В одних випадках цей термін уживаєть3

ся ним у значенні "нагромадження знань" (синонім —

збільшення наук), в інших — як "виховання у вузькому

змісті" (синоніми — наставляння, освіта серця). Нові3

ков розглядає "освіту" як процес "навчання" і надає ве3

ликого значення освіті". Хоча термін "освіта", як пише

Комаровський, і був уведений у педагогіку в значенні

"збагачений відомостями", однак він протягом тривало3

го часу залишався маловживаним у культурному мов3

ленні у XVIII ст. [2, с. 80—81].

Основою системи освіти є знання. Знання — це

цілісна і систематизована сукупність понять про зако3

номірності природи, суспільства і мислення, нагрома3

джена людством в процесі активної перетворюючої

діяльності і спрямована на подальше пізнання і зміни

об'єктивного світу.

Дослідження А. Гриньовим і О. Компанієць терміна

"знання" як основного ресурсу сучасної економіки"

свідчать про те, що знання можна визначити як резуль3

тат осмислення інформації на підставі практичного дос3

віду. Це в контексті здійснення певного виду діяльності

перетворюється на її найважливіший ресурс в умовах

сучасної економіки та використовується організацією

для отримання стійких конкурентних переваг і, як на3

слідок, забезпечує максимальний результат [3, с. 20].

У сучасному світі відбувається переоцінка основних

цінностей. Від економічної спрямованості суспільство

переходить до інноваційної, від нагромадження мате3

ріального багатства як основи особистого добробуту —

до нагромадження інформації як основи суспільного

прогресу. Не стільки володіння матеріальними благами,

скільки володіння інформацією та інтелектуальним по3

тенціалом визначають місце людини в сучасному

суспільстві. Інвестиції в людський капітал і формування

на цій основі інтелектуального капіталу суспільства пе3

ретворюються на пріоритетний загальнонаціональний

інтерес [4].

О. Гончарова відзначила, що сьогодні інвестиції в

знання зростають швидше, ніж інвестиції в основні фон3

ди. У цьому вбачаються найбільш явні ознаки переходу

від економіки, що базується на використанні природ3

них ресурсів, до економіки, заснованої на знаннях [5,

с. 4]. Вважаючи, що знання відіграють вирішальну роль

в розбудові економіки знань, то основним складовим

елементом в даному процесі має бути доступна, якісна і

безперервна освіта населення на основі нових науко3

вих знань. Бо саме освіті сьогодні відводиться головна

роль у розбудовчих процесах, у поєднанні науки і ви3

робництва.

Термін "економіка знань" був уведений в 1962 р.

австро3американським ученим Ф. Махлупом стосовно

одного із секторів економіки. З приводу сутності "еко3

номіки знань" В. Макаров зробив висновок, що цей

термін поряд із терміном "економіка, що базується на

знаннях", використовується для визначення типу еко3

номіки, в якій знання відіграють вирішальну роль, а їх

виробництво є джерелом знання [6].

На думку С. Клепко, для економіки знань є харак3

терним розвиток усіх видів виробництва, матеріально3

го і нематеріального, зростання частки вартості знань у

всіх економічних категоріях: у ціні окремого товару —

націнка за новизну, стиль, торговельну марку, профе3

сійний дизайн, гарантії якості, страховки у вартості ком3

панії — оцінка її інтелектуальних активів (вкладення в

людський капітал і дослідження та конструкторські роз3

робки, патенти, ліцензії, ноу3хау) і управлінського по3

тенціалу (кваліфікація менеджменту, відносини зі спо3

живачами і постачальниками) [5, с. 3].

Аналіз стану дослідження поняття "економіка

знань", здійснене А. Шармановим, засвідчив, що, не3

зважаючи на те, що це поняття було введене в науковий

обіг в якості основоположної характеристики нового

ступеня розвитку економіки знань, в науковій літературі

обговорюється лише на рівні форм її виявлення. У цьо3

му зв'язку актуальним є дослідження фундаментальних

основ економіки знань, як характерного способу сусп3

ільного виробництва, а також вивчення передумов пе3

реходу до економіки знань країн, що зіткнулися з об3

меженнями розвитку на базі індустріалізації. Перехід до

економіки знань є системним вибором, а системний

вибір в економічній теорії — це альтернативне викори3

стання ресурсів, що є у розпорядженні [7, с. 118].

Ю. Бажал відмітив, що з метою характеристики сут3

ності сучасного стану соціально політичної, економіч3

ної та інтелектуальної реальності використовують різні

поняття: "економіка знань", "знаннєва економіка"[8].

Узагальнення напрацювань провідних вчених свідчать,

що дані терміни, як правило, використовуються для виз3

начення типу економіки, в якій знання відіграють вирі3

шальну роль, а їх виробництво є джерелом зростання

економіки. Близькими до поняття "економіка знань" є

широковживані поняття "інноваційна економіка", "сус3

пільство знань". З теоретичної і практичної точок зору

економіку знань важливо розглядати як результат ево3

люції концепцій і моделей економічного зростання в су3

часних умовах. Однак у наведених визначеннях не за3

фіксовано роль і місце освіти, що перешкоджає реалі3

зації її потенціалу. Врахування особливого місця освіти

у розгалуженій системі суспільного виробництва дає

підстави для уточнення поняття "економіка знань", а

саме — як шлях до поєднання систем освіти, науки, ви3

робництва, їх програмування на самовідтворення і са3

мокорекцію у процесі розвитку суспільства та на основі

світових економічних вимог і суспільних тенденцій, а

також залучення гуманітарно3інноваційних ресурсів че3

рез розбудову економіки, яка грунтується на знаннях і

освіті.

На даному етапі економіка знань — це нове утво3

рення, яке має прийти на зміну економіці винищення і

експлуатації природи та бажанню отримати максимум

прибутку. Її сутністю має бути не споживчі мотиви лю3

дини, а прагнення задовольнити свої потреби, не зав3

даючи шкоди природі та сприяючи при цьому її відтво3

ренню

У контексті викладеного найважливішими компо3

нентами економічного життя виступає система освіти,

яка пов'язана з поширенням знань. Саме вона охоплює

діяльність суспільних інститутів, які здійснюють підго3

товку молоді до життя на основі отриманих знань, по3
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чинаючи з дошкільних дитячих установ та продовжую3

чи у загальноосвітніх, середніх спеціальних, професій3

но3технічних і вищих навчальних закладах. Без освіти

вирішити питання розбудови економіки знань немож3

ливо. Саме освіта, створюючи сучасну інтелектуальну

продукцію, є стратегічним сектором економіки. Вона

впливає на всі сфери економічного життя суспільства

на шляху досягнення ним високих темпів зростання та

добробуту, займає основне місце в розбудові економі3

ки знань, де її особливе значення пояснюється наступ3

ним [9, с. 30—34]. По3перше, її специфічним місцем у

системі суспільного поділу праці. Це практично єдина

галузь, яка задовольняє запити населення в освітніх по3

слугах та спеціалізується на відтворенні головної про3

дуктивної сили суспільства — кваліфікованих робітників

для всіх галузей матеріального і нематеріального вироб3

ництва.

По3друге, рівень освіти населення визначальною

мірою впливає на рівень добробуту члена суспільства.

По3третє, ця галузь сама забезпечує себе профе3

сійними робітниками — викладацькими кадрами.

По3четверте, праця в сфері освіти є найпоширені3

шим видом людської діяльності, починаючи з раннього

дитинства і до завершення трудової біографії значної

частини робітників

Освіта як сфера економічної діяльності має продук3

тивну природу: вона здатна приносити віддачу як у ко3

роткостроковому, так і у довгостроковому періоді у

вигляді зростання доходу та прибутку, що зумовлює

специфічне значення інвестицій в освіту як високорен3

табельних. Підрахунки економічної ефективності осві3

ти підтверджують її вагомий внесок в економічне зрос3

тання. Так, В. Марцинкевич, узагальнивши 20 оцінок

окупності витрат на середню освіту, проведених спе3

ціалістами розвинутих країн, показав, що ці величини

коливаються в межах від 8 до 20% [10, с. 191]. Саме від

освіти залежить економічний розвиток держави та май3

бутнє суспільства, побудоване на знаннях, невід'ємни3

ми компонентами якого є: підготовка високоякісного

людського капіталу, що здійснює освіта, знання, які ге3

нерує наука, створення багатств виробничим сектором

і бізнесом. У такому суспільстві змінюються структура

праці, трудові відносини і виникає нове соціальне ото3

чення, в якому інформація та наукові знання стають го3

ловними продуктивними факторами і визначають як

стратегічний економічний потенціал суспільства, так і

перспективи його розвитку.

Починаючи з другої половини ХХ ст., роль знань і

заснованої на їх основі економіки зростає особливо

швидкими темпами. Так, уже наприкінці 703х років ми3

нулого століття роль такого фактора виробництва, як

науково3технічний прогрес, у зростанні економіки роз3

винутих країн досягла 70 % ВВП [11]. Зрозуміло, що

такі досягнення науково3технічного прогресу неможливі

без накопичення і ефективного використання знань.

Тобто, знання реально працюють і приносять дивіден3

ди там, де їх прагнуть використовувати.

Розвиток економіки, що розбудовується на знаннях,

є безперервним процесом інвестування у людський ка3

пітал, а отже, і розвиток людської особистості. Через

це не дивно, що за рівнем конкурентоспроможності еко3

номік перші місця у світі займають саме ті країни, що

встановлюють високі соціальні стандарти та сприяють

всесторонньому зростанню людини [12]. Для таких

країн соціальна частина їх витрат уже є не просто обо3

в'язком по відношенню до громадян, а перетворюється

на потребу з метою одержання вищого економічного

ефекту. Людина, яка є носієм знань, набуває найвищої

цінності в суспільстві.

Аналіз статистичних даних свідчить, що між темпа3

ми витрат на освіту, етапами продукування знань та їхнім

використанням на практиці в Україні існує істотний роз3

рив. Він зумовлений недостатнім фінансовим забезпе3

ченням усіх стадій створення, нагромадження та реалі3

зації накопичених знань в економічній сфері. Законо3

давчо витрати на освіту та науку встановлені на рівні не

менше 10% ВВП, тоді як насправді вони ніколи не пе3

ревищували 7%. Тому таких коштів аж ніяк недостат3

ньо для становлення і розвитку економіки знань.

Основними джерелами фінансування науково3дос3

лідних робіт, які сприяють продукуванню знань та їх

трансформації у матеріальне виробництво, є державний

бюджет, держзамовлення, замовлення підприємств, іно3

земні інвестиції. Позабюджетне фінансування в період

з 2004 по 2010 рр. характеризується високою часткою

в ньому приватного підприємницького сектора (31%),

на відміну від державного, який у 6 разів менший [13].

І разом з тим, становлення економіки знань сьогодні

залежить, в першу чергу, від державної підтримки, яка

не завжди є ефективною. Нерівномірний розподіл кош3

тів між різними типами навчальних закладів, оподатку3

вання приватних освітніх закладів як комерційних уста3

нов, відсутність системи надання податкових пільг тим,

хто інвестує у знання, — все це негативно впливає на

формування економіки знань.

Важливим з точки зору предмета дослідження є і

такий аспект. Процес побудови економіки знань тісно

переплетений із глобалізацією світової економіки. Знан3

ня є найбільш автономним, портативним та швидко до3

ступним фактором виробництва, що передбачає їх гло3

бальний аспект. Вони не можуть бути прив'язаними до

одного місця, а з розвитком мережі Internet легко пере3

даються та споживаються в будь3якому куточку земної

кулі. Завдяки цьому потенційно при виході на рівень

економіки знань всіх країн, їх загальний економічний

розвиток повинен вирівнятись, а конкуренція набути

нових ефективніших рис.

Однією з головних ознак нової економіки є її дема3

теріалізація, що означає зміну акцентів з матеріальних

благ на нематеріальні. У зв'язку зі зміною запитів спо3

живачів у нову епоху матеріальні блага будуть спожи3

ватись, однак їхня питома вага падатиме. Економіка

знань приносить зміни не тільки з боку виробництва, але

й споживання. Знання за даних умов виступають у ролі

як фактора виробництва, так і продукта.

Зміна потреб у межах нового економічного утворен3

ня, яким є економіка знань, є однією з її принципових

ознак. За таких умов змінюються чинники, які впливали

на мотивацію людини щодо праці. Якщо раніше голов3

ними мотивами були суто економічні (матеріальні виго3

ди), то в майбутньому поряд із ними все відчутнішу роль

гратимуть "ідейні" мотиви. Кожна особистість має ідеї,

принципи, інші ідеальні конструктиви, які вона бажала

б втілити у життя. Якщо їй дати це зробити, то вона до3
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сягне максимум ефекту.

Економіка, що розбудовується на знаннях, набуває,

принципово нового формату. В результаті того, що знан3

ня, інформація, ідеї є ресурсами фактично необмеже3

ними, через можливість їх постійного продукування,

головне протиріччя економіки, пов'язане з обмежені3

стю ресурсів і необмеженістю потреб, набуватиме но3

вого сенсу. Воно навіть частково зніматиметься. По3пер3

ше, завдяки тому, що необмеженість знань даватиме

можливість виходу на новий рівень у використанні інших

ресурсів, що дасть змогу зробити їх необмеженими або

знайти їм замінники. По3друге, хоча потреби дійсно є

необмеженими, але з переходом на вищий рівень, гос3

трота необхідності їх людині спадає, як наслідок — кон3

курентні відносини в економіці все більше будуть зам3

інюватися на партнерські. Тільки таким чином можна

буде задовольняти свої потреби у впровадженні в жит3

тя ідей.

Умовами розвитку економіки знань мають бути тра3

диції освіти і науки та розвиток культури. Економіка

знань має відповідати економіці, основою якої є: робочі

місця, де працюють висококваліфіковані, інноваційно

орієнтовані працівники; впровадження інформаційних,

комунікаційних та інших прогресивних технологій та

виготовлення високотехнологічної, наукомісткої, кон3

курентоспроможної продукції.

Оскільки освіта є найбільш вагомим елементом

людського капіталу, то вона формує загальні та про3

фесійні знання, уміння та навички, культуру, розвиває

інтелектуальні здібності людини, вчить думати, аналі3

зувати, приймати обгрунтовані рішення. Нині у націо3

нальному багатстві світового співтовариства людський

капітал складає 64%, природний капітал — 20%, а

фізичний лише 16% [14, с. 28—33]. Тому перспективи

соціального та економічного розвитку країни залежа3

тимуть, насамперед, від якості освіти.

За енциклопедичним словником, якість — це су3

купність і міра корисності продукції, що визначають її

здатність дедалі об'ємніше задовольняти суспільні й

особисті потреби. Система освіти — це соціально3гене3

тичний механізм, який допомагає безупинно передава3

ти наступним поколінням досвід попередніх і, що дуже

важливо, формувати здатність нових поколінь творити

новий досвід. Відповідно до соціальних функцій освіти,

її головною метою є відтворення якості людини, забез3

печення випереджального розвитку її знань у соціаль3

но3економічній і технологічній сферах життя [15, с.22].

Якість системи освіти складно піддається вимірю3

ванню, проте за різними джерелами інформації може

суттєво відрізнятися. За даними аналітичного центру

"БЕСТ", яким було підготовлено звіт для України, де

якість освіти була оцінена в дослідженні "Освіта для

всіх: імператив якості" (ЮНЕСКО, 2005) [16], Україна

має вигідну позицію в міжнародному порівнянні та грун3

тується переважно на кількісних показниках, таких як

державні видатки на освіту по відношенню до ВВП,

рівень доходів тощо. Позитивними результатами рей3

тингування характеризується за індексом людського

розвитку ПРООН 2007,що, однак, засновані на рівні

загальної грамотності населення та рівні набору до на3

вчальних закладів, тобто обидва є досить грубими

мірками якості освіти. Відповідно до рейтингу, представ3

леного Всесвітнім економічним форумом (WEF, 2008),

Україна посідає 623е місце за якістю освіти та випере3

джає деякі країни з перехідною економікою, такі як Бол3

гарія (64), Казахстан (70), Азербайджан (94), але відстає

від країн ЄС.

Таким чином, міжнародні дослідження свідчать про

високу потужність, якість системи освіти та її можливості

відповідати вимогам конкурентоспроможної вітчизня3

ної економіки.

Відповідно до Доповіді з глобальної конкурентосп3

роможності (WEF, 2008), якість загальної системи ос3

віти (зокрема, математика та фундаментальні науки) є

високою. Зокрема, Україна має оцінку 4,0 (ранг 47), що

майже дорівнює середній для країн ЄС 12 (4,1) та трохи

нижча за середню для країн ЄС 15 (4,7). В той же час

міжнародне дослідження вказує на те, що якість систе3

ми освіти в Україні не відповідає стандартам бізнес3

спільноти — групи, яка займає важливе місце в оцінці

адекватності потребам економіки. Україна посідає 853

е місце за якістю підготовки менеджерів як основної

складової продуктивності компаній. Процитуємо вище3

зазначене дослідження: "На даний момент в Україні

відсутні заклади для тренінгів, які відповідають міжна3

родним стандартам. Талановиті студенти намагаються

отримати кращу освіту за кордоном з ризиком того, що

вони більше не повернуться в Україну" (WEF, 2008, p.

71). Система освіти в України має більше відповідати

потребам ринкової економіки через поліпшення мене3

джмент3освіти та збільшення ступеня залучення бізне3

су до освіти, наприклад, шляхом надання практики,

рівень якої недостатній в економіці [17, с. 62].

Порівняно з попередніми періодами новим момен3

том в економіці знань є темпи оновлення структури, тех3

нології, організації виробництва та споживання товарів

і послуг, глобалізації та соціальних змін, які вимагають

від індивіда якісно нового рівня освіти та постійного

оновлення знань і навичок упродовж всього життя [18,

с. 210].

Становлення економіки знань, на наш погляд, знач3

ною мірою залежить від цілеспрямованої політики дер3

жави, ефективного організаційно3економічного меха3

нізму функціонування освіти, залучення прямих, як

вітчизняних, так і іноземних інвестицій в освіту розвит3

ку інформаційно3комп'ютерних технологій, зростання

витрат на науково3дослідні роботи, кількості і якості

людських ресурсів і інших чинників.

Як бачимо, побудова економіки знань є цілковитою

реальністю і найбільшою мірою вона залежить від ос3

віти, а формування нової економіки є результатом роз3

витку нових знань, де знання стають не тільки само3

стійним фактором виробництва, а й провідним у всій

системі факторів. Як видно з наукових досліджень нау3

ковців3практиків, у всі часи знання завжди були умовою

розвитку виробництва. Однак до початку XXI ст. люд3

ство нагромадило їх у такій кількості, що знання стали

самостійним фактором виробництва, таким, як земля,

капітал і робоча сила. Саме знання у вигляді інформації

як систематизованих даних змінюють вигляд сучасного

світу темпами, що постійно прискорюються, а вибір

форм навчання, оцінка ефективності витрат на нього і

способи утримання висококваліфікованих робітників

стають визначальними моментами в процесі прийняття
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рішень про організацію процесу навчання. У той же час,

в Україні існують розбіжності між якістю, яку може за3

безпечити наявна система освіти, і тими вимогами, що

постають перед освітою в зв'язку з проблемами, які

гальмують розвиток українського суспільства, зокрема:

1) скорочення державного фінансування освіти і недо3

статньо якісний рівень підготовки спеціалістів з окре3

мих спеціальностей, які здатні працювати в нових рин3

кових умовах, що характеризуються швидкозмінністю

вимог ринку, його високою мобільністю, гнучкістю,

інформаційною перевантаженістю, необхідністю висо3

кого аналітичного мислення; 2) низький внутрішній по3

пит на робочу силу у всіх галузях, що виробляють това3

ри і послуги. Тому з боку державній політики, насампе3

ред, необхідно змінити вимоги до освіти, які з точки зору

економіки знань полягають у наданні якісно нового

рівня знань і оновлення їх протягом усього періоду тру3

дової діяльності.

Постає нагальна потреба в постійному підвищенні

рівня знань, що призводить до появи такого феномену

в суспільному житті, як безперервна освіта. Цей процес

має супроводжуватися пошуком нових форм і методів

навчання, що сприяють правильному формуванню нау3

кового світогляду, більш глибокому розумінню еконо3

мічних і соціальних змін, що відбуваються в суспільстві.

Тому сьогодні роль освіти як одного із найдавніших

соціальних інститутів викликана потребами суспільства

відтворювати і передавати знання, уміння, навички, го3

тувати нові покоління до життя, для вирішення еконо3

мічних, соціальних і культурних проблем, що стоять пе3

ред людством. Ефективність економіки знань багато в

чому залежить від того, яким чином його основні су3

б'єкти будуть взаємодіяти між собою як елементи ко3

лективної системи створення і використання знань.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, поняття "освіта", "знання", "економіка

знань" є взаємопов'язаними і взаємозалежними та в су3

купності відображають інноваційний характер економі3

ки країни; 2) місце і роль освіти у становленні економіки

знань мають бути пов'язані із спроможністю сфери осві3

ти як складного і багатоманітного суспільного явища, а

саме — передачі засвоєння і перероблення знань, інтег3

рувати різні види навчальної діяльності, їх зміст в єдину

соціально3економічну систему, орієнтувати їх на соц3

іальні потреби людства, на надання якісно нового рівня

знань і оновлення їх протягом усього періоду трудової

діяльності; 3) при розробці Державної програми розвит3

ку економіки знань в Україні освіта повинна враховува3

тися як головний фактор соціального та економічного

прогресу, зайняти адекватне місце при формуванні еко3

номіки знань, в центрі якої знаходиться людина, здатна

здійснювати пошук та засвоювати нові знання, проекту3

вати, виробляти, застосовувати і споживати знаннємісткі

товари і послуги; 4) державна політика з розбудови еко3

номіки знань, де людський капітал, високоосвічена і ви3

сококваліфікована робоча сила стають найважливішими

чинниками конкурентоспроможності країни, повинна

сприяти реформуванню освітньої галузі, зокрема й шля3

хом підвищення рівня фінансового забезпечення всіма

напрямами освітньої і наукової діяльності. У сукупності

ці чинники мають стати визначальними у процесі розбу3

дови економіки знань в Україні.
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