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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ»
THE ESSENCE OF THE CONCEPT «KNOWLEDGE ECONOMY»
Формування і розвиток економіки, заснованої на знаннях, або «економіка
знань», в останні десятиліття активно досліджується у наукових джерел як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Одним з перших дослідників, який
приділив значну увагу «економіці знань» був Фріц Махлуп, економіст із
Пристонського університету, який у 1962 році опублікував книгу «Виробництво
і розповсюдження знань у США», у якій для характеристики інноваційної фази
розвитку економіки запропонував новий термін «економіка знань» (knowledge
economy), розуміючи, однак, під цім терміном лише окремий сектор економіки,
хоча витоки концепції економіки знань можна зустріти також у праці Р. Лейне
[1]. Не зважаючи на певну обмеженість його висновків, його дослідження надало
новий поштовх до вивчення доволі широкого і важливого економічного явища,
яким є економіка знань. Ключовими завданнями сучасного українського
суспільства,
реалізація яких визначає швидкість і ефективність
трансформаційних процесів, що відбуваються в індустріальній економіці, є
створення наукоємних галузей виробництва, впровадження інноваційних
методів управління, розвиток інтелектуальної власності, сервісної індустрії з
інтелектуальними, заснованими на знаннях, послугами.
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