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АНОТАЦІЯ. У статті наведено характеристики економіки знань, місце
людини в її становленні. Показано необхідність актуалізації ціннісно-
раціонального саморозвитку людини, креативної свідомості, адекват-
них сучасному типу господарського розвитку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Економіка знань, людина як суб’єкт господарства, цін-
нісно-раціональний саморозвиток людини.

АННОТАЦИЯ. В статье приведена характеристика экономики знаний,
место человека в ее становлении. Показана необходимость актуали-
зации ценностно-рационального саморазвития человека, креативного
сознания, адекватных современному этапу хозяйственного развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экономика знаний, человек как субъект хозяйства,
ценностно-рациональное саморазвитие человека.

ANNOTATION. In the article description of economy of knowledge, place of
man, is resulted in its becoming. The necessity of actualization of valued-
rational self-development of man is shown, creative consciousness, adequate
to the modern stage of economic development.

KEY WORDS. economy of knowledge, man as subject of economy, valued-
rational self-development of man.

Вступ. Всезростаюче значення в господарському розвитку
людської складової, що виступає відмітним і системоутворюю-
чим чинником становлення економіки знань, обумовлює необ-
хідність аналізу господарського розвитку через призму еволюції
людини як суб’єкта господарства. Економічна наука накопичила
значний масив публікацій, у яких обґрунтовується місце і роль
людини в системі господарювання, що в значній мірі визначає рі-
вень гуманістичного, економічного, соціального розвитку су-
спільства.

У переосмисленні значення в суспільному розвитку людської
складової визначну роль мали дослідження В. Автономова,
В. Базилевича, Г. Беккера, Д. Белла, С. Булгакова, А. Гальчинсь-
кого, В. Гейця, Г. Задорожного, В. Ільїна, В. Іноземцева, П. Коз-
ловські, Ю. Осипова, А. Печчеї, А. Суббето, О. Тоффлера, С. Тю-

© Н. Л. Савицька, 2010



310

тюнникової, Л. Федулової, А. Чухна, Т. Шардена, А. Шастітко,
Т. Шульца та інших філософів, економістів, суспільствознавців.
Стрімкі темпи та нелінійний характер суспільних змін, що відбу-
ваються, й кризових у тому числі, багато в чому пов’язані із не-
можливістю сучасної економічної теорії дати відповіді на на-
гальні питання реального господарського життя.

Постановка завдання. В умовах становлення економіки
знань зростає роль людського чинника господарського розвитку,
що вимагає теоретичного обґрунтування його основ. Метою до-
слідження є обґрунтування на принципах культур-центриської
парадигми когнітивізму ціннісно-раціонального саморозвитку
людини, її креативної свідомості як підґрунтя формування еко-
номіки знань.

Результати. Наразі на фоні поширення та всепроникнення
процесів глобалізації та інформатизації відбувається становлення
економіки знань, відмітні риси якої можуть бути зведені до на-
ступного. Основним чинником створення життєвих благ висту-
пають людські знання та інформація; відбувається перетворення
науки на реальну продуктивну силу [1, с. 148—154]; матеріалізо-
вана в живій та неживій природі інформація, а також ідеальна ін-
формація у формі людських знань та безпосередньо людська сві-
домість [2, с. 30] стають найважливішим предметом діяльності;
виробничий процес набуває інноваційного характеру, його техні-
ко-технологічним базисом виступають автоматизовані системи,
наукоємні та інформаційноємні технології; домінантою суспіль-
ного розвитку визнається людський потенціал, тоді як матеріаль-
но-речовий — лише його умовою; феномен власності на матері-
альні засоби виробництва втрачає свою критеріальну фундамен-
тальність та заміщується інтелектуальною власністю; доміную-
чим видом капіталу, на основі якого забезпечується не тільки ду-
ховне, а й матеріальне багатство, стає нематеріальний або «поза-
економічний» капітал [3, с. 41], сконцентрований у знаннях,
культурі, соціальних зв’язках, здібностях, здоров’ї людини; в ор-
ганізаційному дизайні економічних структур переважають мере-
жні структури.

Таким чином, у центрі формування суспільства знань знахо-
диться креатосфера [4, с. 62], в якій забезпечується розвиток лю-
дини як ядра конгітивізації господарської діяльності, тобто зрос-
тає роль не лише знань, науки, інтелектуальної власності, а й
культури, індивідуальної та суспільної свідомості. Сутність інте-
лектуалізації економіки, полягає не лише у перетворенні науки на
продуктивну силу, а й у соціогуманізації господарської діяльнос-
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ті, тобто у свідомому і цілеспрямованому забезпеченні такої її
якості, коли людський розвиток набуває дійсно визначального
впливу на суспільне виробництво, в якому відбувається творча
матеріалізація високого рівня загальної й економічної культури
людини цілісної, що дозволяє забезпечити весь спектр потреб
(біо-, соціо-, духовної субстанції).

Зміна змісту праці із репродуктивної, характерної для індус-
тріальної, ресурсозалежної економіки, на інтелектуальну творчу
працю, що домінує у знаннєвій економіці, — основна тенденція
нових соціальних відносин, які безпосередньо визначають роль і
місце людини у новій економіці. Так, у доіндустріальному су-
спільстві людина — це тяглова сила, знаряддя праці; в індустрі-
альному — суб’єктивний фактор виробництва; у знаннєвому су-
спільстві, що формується, — рушійна сила, кінцева мета розвит-
ку суспільства. Виробництво знань, що генерується креатосфе-
рою, підпорядковане розвитку людини, оскільки самі по собі
знання не можуть самовідтворюватись. Знання у такій економіці
виконують системоутворюючі функції. Так, Л. Федулова наго-
лошує на тому, що знання сприяють становленню та розвитку
особистості, становленню світу та визначенню мети становлення
[5, с. 36]. В. Макаров та Г. Клейнер окреслюють наступні функ-
цій знань: продукт виробництва, предмет кінцевого споживання,
чинник виробництва, засіб тезаврації, засіб управління, предмет
та засіб трансакцій, засіб організації суспільства [6, с. 32—34],
проте, крім цього слід виокремити ще й функцію ціннісно-
раціонального саморозвитку та самозбереження людини. Вона
розкривається лише в економіці знань, де людина виступає осно-
вою всього ланцюга суспільного виробництва, будучи одночасно
суб’єктом, об’єктом, генератором сучасних засобів виробництва
та його результатом. Продукуючи знання, людина відбувається
не лише як суб’єкт суто економічної діяльності, а й як креатор
власного життя, будівник свого майбутнього.

Людина виступає рушійною силою суспільного розвитку за
рахунок накопичення і використання продуктивних сил і знань,
проте така діяльність завжди спрямована всередину суб’єкта, пе-
редбачає зміну, перетворення внутрішнього світу людини, подо-
лання економізму та одновимірності. При цьому матеріальний
прогрес, зрозуміло залишається необхідною умовою формування
нового господарського порядку, проте його сутнісною умовою є
зміна ціннісних орієнтирів людини, їх спрямованість на розвиток
і вдосконалення її внутрішнього потенціалу. Особливістю розу-
міння сучасного феномену господарського розвитку є його бага-
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то вимірність, так Г. Дубянська пропонує восьмикутник розвит-
ку, до якого відносить такі складові: інтелектуально-людський,
економічний, науково-технологічний, військовий, політичний,
екологічний, інституціональний, соціальний [7, с. 106]. У роз-
критті категорії розвитку, ми стоїмо на позиціях, аргументованих
Г. Задорожним у монографії [8], де він трактується як соціальна
гілка універсальної еволюції на основі визнання людини та її ці-
леутверджувальної діяльності основним критерієм, що відділяє
розвиток від інших форм універсальної еволюції.

Таким чином, господарський розвиток набуває яскраво вира-
женої соціальної форми, яка характеризується перетіканням еко-
номічного начала у вигляді умов виробництва, праці, структури
потреб і благ у соціальне — спосіб життя, соціальну структуру
потреб, екологічні, соціальнозначущі умови виробництва і праці.
У ньому визначного значення набувають такі якості людини, як:
свобода особистості, творча праця та дозвілля, довголіття та міц-
не здоров’я, високий рівень освіти і культури. Тож результатом
господарювання є розвиток ціннісно-раціонального потенціалу
людини, самовдосконалення її особистості, а проміжним — ство-
рення комфортних умов для такого розвитку, тобто високий рі-
вень матеріального та духовного виробництва, гармонізація при-
родної, техніко-економічної та культурно-інституціональної сфер
життєдіяльності суспільства. Пріоритетом відтворювального
процесу стає розвиток інтелектуальних здібностей, та забезпе-
чення комфортних умов такого розвитку; актуалізація професій-
ної диференціації, яка замінює класову диференціацію — атрибут
соціальної філософії індустріалізму, на нову соціальну супереч-
ність, що полягає у конфлікті між некомпетентністю і професіо-
налізмом, між неосвіченістю та освіченістю. При цьому соціаль-
ний аспект господарювання полягає у біоолюдненні, соціоолюд-
ненні та духовному олюдненні господарської діяльності [9,
с. 218], у становленні та розвитку таких людських взаємодій, які
розвивають обмін-спілкування, співпрацю і співтворчість при
вирішенні господарських завдань. Подолання спустошеності
людської свідомості можливе лише за допомогою формування
такої суспільно значущої властивості нашої свідомості, як креа-
тивність. Креативність як потенція закладається в людині через
розвиток її духовності, пов’язаної з устремлінням людського ду-
ху до ідеалів, до граничних підстав власного буття, що отримує
своє вираження в натхненному інтелекті. Створення натхненного
інтелекту найголовніше надзавдання виживання людства, реалі-
зувавши яке відбудеться перетворення людини економічної в
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людину креативну, станеться розкріпачення людини, що дозво-
лить їй вирватися зі світу речового багатства. Цьому має сприяти
сучасне господарство, яке перетворюється для людини із джерела
виробництва засобів існування (речових або грошових) у сферу її
самореалізації [10, с. 200].

Висновки. Головний зміст формування економіки знань поля-
гає, по-перше, у проникненні результатів науково-технічного
прогресу (включаючи інформаційну революцію) у всі пори люд-
ської життєдіяльності і перетворення науки в головну продуктив-
ну силу; по-друге, в закріпленні нових соціально-економічних
основ господарського розвитку, домінуванні в ньому соціосфери,
креатосфери по відношенню до техніко-економічної сфери суспіль-
ного виробництва, яка становить матеріальний базис такого «пе-
резавантаження» і, по-третє, у випереджальному розвитку інте-
лектуальних здібностей, виробничих та духовних сил людини,
що висуває її у центр суспільного відтворення.

Ціннісно-раціональний саморозвиток людини як функція та
умова функціонування економіки знань передбачає зміну, пере-
творення внутрішнього світу людини, подолання економізму та
одновимірності людського розвитку через пробудження креатив-
ності свідомості, формування натхненного інтелекту.

Враховуючи, вище зазначене, подальшим напрямком дослід-
жень поведінки людини в економіці знань має бути обґрунту-
вання шляхів формування основ ціннісно-раціонального само-
розвитку людини.
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются и анализируются понятия «компетен-
тность», «компетенция» и «профессиональная пригодность» работ-
ников организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знания, компетентность, компетенция, организация,
персонал, профессиональная пригодность.

ANNOTATION. Examined and analysed concepts «competence»,
«jurisdiction» and «vocational fitness» of workers of organization.

KEYWORDS: knowledges, competence, jurisdiction, organization, personnel,
vocational fitness.

Постановка проблеми. Становлення економіки знань, інфор-
матизація виробництва та посилення його інноваційності підви-
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