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У статті досліджено швидкий розвиток науки, поширення інформаційних та 

комунікаційних технологій, перетворення людського капіталу та його 
інтелектуальної складової на основний ресурс матеріального та 
нематеріального виробництва забезпечили перехід до інформаційної економіки, 
а в деяких країнах до економіки знань. Незважаючи на наявні наукової 
здобутки досліджуваної тематики, слід констатувати недостатність висвітлення 
значення інноваційного та інтелектуального розвитку у відповідності до вимог 
нової технологічної парадигми, що вимагає проведення ґрунтовних досліджень, 
розробки заходів щодо зростання обсягів інвестицій у освітню та наукову сфери 
з метою розвитку і нагромадження людського капіталу, результати реалізації та 
діяльності якого забезпечують інноваційний прогрес, а кінцевому результаті – 

перехід до економіки знань. Виникає необхідність з'ясування значення 
людського капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку та становленні 
економіки знань, розробки заходів щодо його формування, нагромадження, 
збереження, відтворення з метою підвищення національної 
конкурентоспроможності на світовому ринку. Проведено ґрунтовний аналіз 
сучасного стану та проблем галузей освіти і науки, проаналізовано міжнародні 
рейтинги та визначено місце України в них. Встановлено, що незважаючи на 
високий рівень освітнього потенціалу України, система освіти потребує 
постійного перегляду і модернізації відповідно до інноваційних вимог ринку 
праці. Аналіз розвитку вітчизняної галузі науки свідчить про її 
недофінансування, низький рівень матеріально-технічного забезпечення, 
падіння рівня престижності наукової праці, низький рівень впровадження 
винаходів. З метою покращання ситуації, забезпечення інноваційної моделі 
розвитку та становлення економіки знань, пропонується розробка таких 
заходів, як зростання витрат на дослідження і розробки, стимулювання 
розвитку університетів світового класу на основі врахування міжнародних 
рейтингів, формування національної інноваційної системи, створення 
високотехнологічних кластерів та зон, інтеграція національної інноваційної 
системи у глобальну. З метою покращання ситуації, забезпечення інноваційної 
моделі розвитку та становлення економіки знань, пропонується розробка таких 
заходів, як зростання витрат на дослідження і розробки до 1,5% ВВП з 

перспективою до 2,5-3 %, стимулювання розвитку університетів світового 

класу на основі врахування міжнародних рейтингів, формування національної 
інноваційної системи з ринковим механізмом, створення високотехнологічних 
кластерів та зон, інтеграція національної інноваційної системи у глобальну. 
Досягнення конкурентоспроможності України на світовому ринку визначається 
її спроможністю швидко адаптувати власний потенціал у сфері створення та 
розповсюдження знань до потреб світової економіки і знаходження в ній 
власної ніші. Перехід до економіки знань передбачає розуміння вирішального 
впливу науки, новітніх технологій, інновацій у світовій економіці і дає 
можливості сировинно-орієнтованим країнам вийти із даного статусу і 
перетворитися на країни високотехнологічного та висококваліфікованого 



розвитку, на основі перетворення знання на джерело вартості та рушійну силу 
економічного поступу. За таких умов освіта та наука стають вирішальними 
сферами розвитку та примноження конкурентоспроможного людського 
капіталу, а особливо його інтелектуальної складової, яка в умовах економіки 
знань стає найдорожчим активом, оскільки знання втілене в продуктах і 
послугах створює вартість на основі інтелектуалізації технологій, зростанні 
наукомісткості виробленої продукції, розвитку ринку інтелектуальних послуг.  
 


