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ВСТУП 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни “Економіка знань ” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності ‘Економіка’. 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Економіка знань” є формування у 

студентів цілісного уявлення про економіку знань та інтелектуальний потенціал людини 

як провідний виробничий ресурс в ній. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка знань” є: 

- стимулювати розвиток загальнокультурних компетенцій на основі вивчення 

положень концепції економіки знань, необхідних для осмислення процесів, що 

відбуваються в соціально-економічній сфері постіндустріального суспільства; 

- розвивати здатність здійснювати аналітичну діяльність в області економіки знань 

на основі системного вивчення сучасних досліджень з економіки знань і її прикладним 

аспектам; 

- сприяти вмінню критично оцінювати результати досліджень в області економіки 

знань, виділяти перспективні напрямки; 

- сприяти формуванню загально професійних компетенції, пов'язаних із здатністю 

формулювати й аргументувати власну позицію з проблем економіки знань та соціально-

економічному розвитку країни, умінням використовувати на практиці отримані знання. 
 

 1.3. Кількість кредитів – 5 кредитів ECTS 

 

1.4. Загальна кількість годин – 150 годин. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр 

6-й -й 

Лекції 

  32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

-   год. 

Самостійна робота 

 86 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

-  

 

 

 



1.6. Заплановані результати навчання 

 

Після проходження курсу студенти повинні знати: 

- закономірності функціонування економіки знань; 

- сутність економіки знань та основні компоненти дисципліни; 

-  основні положення концепції економіки знань; 

-  роль людини у формуванні суспільства знань; 

 

 

А також, вміти: 

- аналізувати у взаємозв'язку економічні явища і процеси, що відбуваються під час 

формування економіки знань; 

- висловлювати свою точку зору з приводу формування економіки знань в країнах 

світу; 

-  критично оцінювати основні положення концепції економіки знань та новітні 

розробки за даною проблематикою. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Сутність та характерні риси економіки знань 
 

Тема 1. Основні риси та характеристики постіндустріального етапу розвитку. 

Глобалізація як основна характеристика сучасного етапу розвитку економіки. 

Розвиток наукомістких технологій. Інформація і знання , як основний виробничий ресурс. 

Людський капітал. як головний інтенсивний чинник розвитку постіндустріального 

суспільства Теоретичні знання, як джерело нововведень та формулювання політики. 

Створення нових інтелектуальних технологій.  

 

 Тема 2. Порівняльна характеристика економіки знань, інформаційної економіки, 

інноваційної економіки.  

Виникнення, розвиток і основні ознаки постіндустріального суспільства. 

Інноваційна економіка, інформаційна економіка, економіка знань. Інформація і знання як 

провідні ресурси сучасного розвитку.  

 

Тема 3. Умови та передумови виникнення економіки знань. 

Фінансування розвитку людського капіталу. Рівень охорони здоров’я та якість 

освіти, як умова розвитку економіки знань. Політика розвитку людського 

інтелектуального капіталу, як одна з головних складових стратегії 

конкурентоспроможності країни при формуванні економіки знань. 

 

Тема 4 . Економічна сутність та властивості інформації і знань. 

Сучасні концептуальні  погляди на природу інформації. Атрибутивна концепція 

інформації. Функціональна концепція інформації. Зв’язок знання та інформації 

Властивості знання, як суспільного блага. Характеристики знань. Відмінності між знанням 

та інформацією. 

 

Тема 5 . Людина як провідний ресурс економіки знань. 

Людський потенціал інноваційної економіки. Посилення духовної мобільності 

людського потенціалу в умовах глобалізації. Трансформація соціального молодіжного 

потенціалу у контексті постіндустріалізму. Розвиток органічної єдності людини і довкілля 

в сучасній економічній теорії.  



 

 

Розділ 2. Умови формування економіки знань.  

 

Тема 6. Основні параметри економіки знань. 

 

 Якісна освіта як один з основних чинників розвитку економіки знань.  Економічні 

стимули та інституційний режим  заохочення  до ефективного використання національних 

і глобальних знань в усіх секторах економіки. Ефективна інноваційна система. Динамічна 

інформаційна інфраструктура. Держава як ініціатор та координатор становлення і 

розвитку економіки знань. 

 

Тема 7. Освіта як головна сфера формування економіки знань. 

Концепція безперервної освіти впродовж усього життя людини. Взаємодія освіти  з 

ринком праці. Основні передумови та тенденції зменшення дистанції між 

фундаментальними та прикладними дослідженням Впровадження нових педагогічних 

підходів, що ґрунтуються на альтернативних механізмах передачі знань. 

  

Тема 8. Взаємодія провідних сфер в економіці знань: освіти, науки, культури і 

охорони здоров’я.  
Сучасні тенденції розвитку сфери освіти в Україні. Наука та інновації. Культура та 

мистецтво. Система охорони здоров’я. Дія освіти, науки, культури і охорони здоров’я на 

розвиток особистості і формування економіки знань. 

 

Тема 9. Людський, інтелектуальний, соціальний та духовний капітал. 

Сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку  людського, інтелектуального, 

соціального та духовного капіталів на особистісному, мікро- і макроекономічному рівнях. 

Порівняльна оцінка  людського, інтелектуального, соціального та духовного капіталів 

України з іншими країнами. Найпроблемніші характеристики і пріоритетні напрями 

розвитку людського, інтелектуального, соціального та духовного капіталів. 

 

Тема 10. Особливості становлення економіки знань в Україні. 

Значення економіки знань для України у контексті глобалізаційних викликів. 

Необхідність високоякісної освіти та ефективної науки в Україні. Наукове забезпечення 

функціонування і модернізація освіти в нашій країні, як пріоритетний чинник формування 

економіки знань. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Розділ 1. Сутність та характерні риси економіки знань 

 

Тема 1. Основні риси 

та характеристики 

постіндустріального 

етапу розвитку 

14 2 2   10       

Тема 2. Порівняльна 

характеристика 

економіки знань, 

інформаційної 

економіки, 

інноваційної 

економіки.  

16 4 4   8       

Тема 3. Умови та 

передумови 

виникнення 

економіки знань. 

16 4 4   8       

Тема 4 . Економічна 

сутність та 

властивості 

інформації і знань.  

14 2 2   10       

Тема 5. Людина як 

провідний ресурс 

економіки знань. 

16 4 4   8       

Разом за розділом 1 76 16 16   44       

Розділ 2. Умови формування економіки знань.  

 

Тема 6. Основні 

параметри економіки 

знань. 

16 4 4   8       

Тема 7. Освіта як 

головна сфера 

формування 

економіки знань. 

14 2 2   10       

Тема 8. Взаємодія 

провідних сфер в 

економіці знань: 

освіти, науки, 

культури і охорони 

здоров’я.  

12 2 2   8       

Тема 9. Людський, 

інтелектуальний, 
16 4 4   8       



соціальний та 

духовний капітал. 

Тема 10. Особливості 

становлення 

економіки знань в 

Україні. 

16 4 4   8       

Разом за розділом 2 74 16 16   42       

Усього годин  150 32 32   86       

 

  



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Глобалізація як основна характеристика сучасного етапу розвитку 

економіки 
2 

2 Інноваційна економіка, інформаційна економіка, економіка знань 4 

3 Фінансування розвитку людського капіталу 4 

4 Зв’язок знання та інформації  2 

5 Людський потенціал інноваційної економіки.  4 

6 Держава як ініціатор та координатор становлення і розвитку 

економіки знань. 
4 

7 Концепція безперервної освіти впродовж усього життя людини 2 

8 Дія освіти, науки, культури і охорони здоров’я на розвиток 

особистості і формування економіки знань. 
2 

9 Найпроблемніші характеристики і пріоритетні напрями розвитку 

людського, інтелектуального, соціального та духовного капіталів. 
4 

10 Наукове забезпечення функціонування і модернізація освіти в 

нашій країні, як пріоритетний чинник формування економіки 

знань. 

4 

 Разом   32 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Створення нових інтелектуальних технологій.  10 

2 Інформація і знання як провідні ресурси сучасного розвитку.  8 

3 Умови та чинники  розвитку економіки знань.  8 

4 Сучасні концептуальні  погляди на природу інформації. 10 

5 Посилення духовної мобільності людського потенціалу в умовах 

глобалізації.  
8 

6 Ефективна інноваційна система. 8 

7 Взаємодія освіти  з ринком праці. 10 

8 Сучасні тенденції розвитку сфери освіти в Україні. 8 

9 Необхідність високоякісної освіти та ефективної науки в Україні 8 

10 Порівняльна оцінка  людського, інтелектуального, соціального та 

духовного капіталів України з іншими країнами.  
8 

 Разом 86 

 

  



6. Індивідуальні завдання 

 

1. Основні характеристики сучасного соціально-економічного розвитку. 

2. Сутність і фактори сучасного процесу глобалізації. 

3. Соціальні фактори і роль інформаційно-комунікаційних технологій у  досягненні 

сталого розвитку. 

4. Концепція сталого розвитку: виникнення, сутність і основні напрямки розвитку. 

5. Знання як провідний ресурс сучасного розвитку. 

6. Відмінності інноваційної економіки від економіки знань. 

7. Інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційна економіка. 

8. Причини і фактори прискореного розвитку людського та інтелектуального 

капіталів в сучасному господарстві. 

9. Єдність і відмінності людського, інтелектуального, соціального і культурного 

капіталів. Їх значення для поточного етапу національної і світової економіки. 

10. Сфера освіти та її роль у формуванні економіки знань. 

11. Охорона здоров'я як сфера формування і накопичення людського капіталу. 

12. Взаємозв'язок сфер розвитку людини: освіта і наука, 

13. Взаємозв'язок сфер розвитку людини: освіта і культура 

14. Взаємозв'язок сфер розвитку людини: освіта та охорона здоров'я. 

15. Взаємозв'язок сфер розвитку людини: наука і культура. 

 

 

8. Методи навчання    

7. Методи контролю 

 

  Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою 

та відповідно до Європейської системи залікових кредитів (ECTS). Підсумком курсу є 

екзамен.  

Контроль та оцінювання за даною дисципліною включає поточний контроль знань, 

контроль за модульними роботами, екзамен.  

Поточний контроль знань (60 балів) складається з активної роботи студента під час 

семінарських занять, де оцінюються індивідуальні відповіді, участь в обговоренні ситуацій, 

доповіді на основі самостійного поглибленого вивчення питання з теми курсу; доповнення, 

запитання до виступаючого, рецензія на виступ; проведення поточного модульного 

контролю. 

Підсумковий контроль знань здійснюється в кінці у формі екзамену, який 

проводиться у письмовій формі з наступним обговоренням, оцінюється в 40 балів.  

                                                                        
8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзам

ен 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
60 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т8  – теми розділів. 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / 
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