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У статті представлено результати 
дослідження взаємозв’язку між концепці-
ями економіки знань та навчання впродовж 
життя, визначено місця та ролі пожиттє-
вого навчання у становленні нової еконо-
мічної парадигми. Проведене дослідження 
показало, що поняття «економіка знань» 
використовується для опису нового стану 
світової економіки, головним ресурсом 
якого виступає знання, що є нематеріаль-
ним, невичерпним, мобільним ресурсом, що 
постійно примножується, однак швидко 
застаріває, тому потребує постійного онов-
лення. В результаті цього процес здобуття 
знань – навчання – стає безперервним та 
охоплює всі етапи життя людини. Досяг-
нення життєвого успіху за умов економіки 
знань стає неможливим без постійного опа-
нування нових знань та навичок, вміння адап-
туватися до нових умов життєдіяльності. 
Це дає змогу стверджувати, що навчання 
впродовж життя, що реалізується у системі 
формальної, неформальної та інформальної 
освіти, стає невід’ємною складовою части-
ною нової економічної реальності.
Ключові слова: економіка знань, еконо-
міка, що базується на знаннях, економіка 
навчання, знання, навчання впродовж життя, 
формальна освіта, неформальна освіта.

В статье представлены результаты 
исследования взаимосвязи между концепци-

ями экономики знаний и обучения в течение 
жизни, определены места и роли пожизнен-
ного обучения в становлении новой эконо-
мической парадигмы. Проведенное иссле-
дование показало, что понятие «экономика 
знаний» используется для описания нового 
состояния мировой экономики, главным 
ресурсом которого выступает знание, 
которое является нематериальным, неис-
черпаемым, мобильным ресурсом, который 
постоянно приумножается, однако быстро 
устаревает, поэтому нуждается в посто-
янном обновлении. В результате этого 
процесс получения знаний – обучение – ста-
новится непрерывным и охватывает все 
этапы жизни человека. Достижение жиз-
ненного успеха в условиях экономики знаний 
становится невозможным без постоянного 
освоения новых знаний и навыков, умения 
адаптироваться к новым условиям жизнеде-
ятельности. Это позволяет утверждать, 
что обучение в течение жизни, реализуемое 
в системе формального, неформального и 
информального образования, становится 
неотъемлемой составляющей новой эконо-
мической реальности.
Ключевые слова: экономика знаний, эконо-
мика, базирующаяся на знаниях, экономика 
обучения, знания, обучение в течение жизни, 
формальное образование, неформальное 
образование.

The article considers the connection between two concepts of “knowledge economy” and “lifelong learning” to determine the place and the contribution of 
the last one in the formation of a new economic paradigm. In order to achieve this purpose, the essence of a knowledge economy and related concepts 
such as “knowledge-based economy” and “learning economy” were considered. The concept of the knowledge economy was determined, depending on 
the context, can be considered as: 1) a part of the economy (knowledge sector); 2) science that studies the specific subject area; 3) characteristic of the 
state or stage of development of the economy and society; 4) a related concept used in the context of the formation of innovative, post-industrial and global 
network economies. Besides, the role and main characteristics of knowledge in the new vision of the economy were determined. It was emphasized that 
the knowledge acquired by a person during training loses half of its primary value in the period from several months to 5–10 years, depending on the field of 
activity. That is why we cannot consider learning in the modern world as a one-time action; it is a constant process that covers all stages of human life. The 
study showed that the concept of “knowledge economy” is used to describe the new state of the world economy, the main resource of which is knowledge – 
intangible, inexhaustible, and mobile resource, that is steadily increasing, but due to fast obsolescence needs constant updating. As a result, the process of 
acquiring knowledge – learning – becomes sustained and covers all stages of human life. The idea of lifelong learning occupies a key place in the modern 
vision of further development of the educational paradigm, which acquires signs of flexibility, adaptability, and individuality. Achieving success in life in the 
knowledge economy becomes impossible without a constant studying of new knowledge and skills, and the ability to adapt to new living conditions. It allows 
arguing that lifelong learning, realized in a system of formal, informal, and informational education, becomes an integral part of the new economic reality.
Key words: knowledge economy, knowledge-based economy, learning economy, knowledge, lifelong learning, formal education, non-formal education.

НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
LIFELONG LEARNING AS AN ELEMENT  
OF THE GLOBAL KNOWLEDGE ECONOMY

Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
постійно змінюється та розвивається, з’являються 
нові можливості та виклики, що вимагають доко-
рінних змін соціально-економічних відносин. 
Відповіддю на вимоги сьогодення є формування 
принципово нового виду економіки, а саме еконо-
міки знань, що характеризується кардинальними 
змінами вектору суспільно-економічного розвитку, 

зокрема в освітній сфері. Ідея навчання впро-
довж життя (або пожиттєвого навчання) посідає 
ключове місце у сучасному баченні подальшого 
розвитку освітньої парадигми, що набуває ознак 
гнучкості, адаптивності, індивідуальності та реалі-
зується через побудову нової системи підготовки 
працівників, здатних до самоосвіти, саморозвитку 
та самовдосконалення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальні ідеї щодо становлення та роз- 
витку економіки знань розкриті у класичних пра- 
цях П. Дракера, Б.-Е. Люндвалла, Ф. Махлупа, 
Е. Тофлера, Й. Шумпетера та інших науковців. 
Серед сучасних вітчизняних учених цій тема-
тиці присвятили свої роботи З.М. Адамович, 
Г.С. Бойко, І.Б. Золотих, О.В. Магута, М.В. Поляков, 
О.В. Прокопенко, В.Л. Світлична, Л.М. Шиманов-
ська-Діанич. Дослідженню теоретичних та прак-
тичних проблем формування системи навчання 
впродовж життя присвячено праці таких науков-
ців, як Л.В. Айзікова, М.М. Карпенко, Т.В. Куценко, 
О.О. Маркозова, Т.М. Соломка, Т.С. Федоренко, 
І.Б. Швець. Водночас питання взаємозв’язку про-
цесів розвитку системи пожиттєвого навчання та 
функціонування економіки знань залишається 
недостатньо обґрунтованим.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження взаємозв’язку між концепціями економіки 
знань та навчання впродовж життя, визначення 
місця та ролі пожиттєвого навчання у становлення 
нової економічної парадигми.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прискорення темпів розвитку науково-технічного 
прогресу й підвищення рівня продуктивності праці 
у розвинених країнах світу на перетині ХХ – ХХІ ст. 
зумовили формування якісно нової економіки, а 
саме економіки знань (knowledge economy) [1]. 
В історичній ретроспективі термін «економіка 
знань» спочатку застосовувався щодо певного 
сектору економіки, до якого належать високотех-
нологічні та наукоємні галузі, що виникають на 
основі використання результатів фундаменталь-
них та прикладних наукових досліджень. Проте 
поступово сектор знань збільшувався, наукові 
дослідження та інновації стали все більше визна-
чати загальне економічне зростання [2]. Нині еко-
номіка знань розглядається як новий тип еконо-
міки, у якій знання відіграють вирішальну роль, а 
їх виробництво є джерелом зростання. Це еконо-
міка, заснована на виробництві, оновленні, цирку-
ляції, розподілі та застосуванні знань [1].

Як зазначається у джерелі [3], поняття «еконо-
міка знань» залежно від контексту може розгляда-
тися так:

1) як частина господарства, яка пов’язана з 
процесами створення, поширення, використання 
знань (сектор знань);

2) як самостійний об’єкт дослідження, наука, 
що вивчає конкретну предметну галузь;

3) як характеристика стану, етапу розвитку еко-
номіки й суспільства, за якого знання виступають 
визначальним фактором її розвитку;

4) у широкому розумінні як інноваційна еко-
номіка, оскільки тільки знання можуть бути осно-
вою для формування потреби та втілення у життя 
нововведень;

5) як постіндустріальна економіка; як інформа-
ційна й глобальна мережева економіка, де зна-
ння, втілені в інформацію, є головним чинником  
виробництва.

Незважаючи на відмінність трактування сут-
ності економіки знань, науковці [3; 4; 5] погоджу-
ються з тим, що головним ресурсом цієї економіки 
є знання, яке характеризується низкою ознак, що 
відрізняють його від інших економічних ресурсів, 
а саме знання є нематеріальним, невичерпним, 
мобільним ресурсом; знання доступне лише тим, 
хто може завдяки своїм здібностям та освіті його 
засвоїти, отже, володіти ним і користуватися; 
знання не скорочуються в процесі використання, 
а примножуються; знання швидко застаріває й 
потребує оновлення. При цьому знання можуть 
розглядатись як фактор виробництва, ресурс, 
актив, продукт, власність і товар [6].

У сучасній концепції сутність економіки знань 
передається через набір характеристик (збіль-
шення значущості людського капіталу, розвиток 
діяльності з генерування, поширення та викорис-
тання знань, підвищення значущості творчої та 
інтелектуальної праці, збільшення нематеріаль-
них активів тощо) [6].

Разом із поняттям «економіка знань» (knowl-
edge economy) в міжнародній практиці значного 
поширення набуло поняття «економіка, що базує-
ться на знаннях» (knowledge-based economy), 
яке вперше було використане у документах 
Організації економічного співробітництва і розви-
тку (ОЕСР). Під цим поняттям розуміють еконо-
міку, яка безпосередньо базується на виробництві, 
розподілі й використанні знань та інформації. Цей 
підхід використовує ідею «ендогенної теорії зрос-
тання», згідно з якою знання й технології є провід-
ними чинниками продуктивності та економічного 
зростання [7; 8].

Низка досліджень, зокрема тих, що здійснені 
в межах програми «Цільові соціально-економічні 
дослідження» (TSER), що фінансуються ЄС, роз-
виває концепцію, яка отримала назву економіки 
навчання (learning economy). Теоретичним підґрун-
тям розвитку цієї моделі стала праця Б-Е. Люндва-
лла і Б. Джонсона «Економіка навчання» (1994 рік). 
Економіка навчання є економікою, де здатність 
навчатися (дізнаватися) є критичною для економіч-
ного успіху індивідуумів, фірм, регіонів і національ-
них економік. На відміну від попереднього, цей 
підхід виходить із того факту, що сучасний етап гло-
балізації економіки характеризується зростаючим 
темпом технологічних змін та інновацій. Як наслі-
док, набуте знання стає менш довговічним ресур-
сом, тому саме здатність навчатися й пристосову-
ватися до нових умов усе більше визначає ступінь 
продуктивності індивідуумів, фірм, регіонів і країн [7].

Процес стрімкого зростання обсягу накопи-
чених знань та його постійного оновлення був 
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пояснений у концепції «напіврозпаду знань» 
(concept of the half-life of knowledge), відповідно до 
якої знання, отримані людиною під час навчання, 
втрачають половину первинного значення в період 
від декількох місяців до 5–10 років залежно від 
сфери діяльності [9]. Саме тому навчання у сучас-
ному світі неможливо розглядати як одномоментну 
дію, це є постійним процесом, який охоплює всі 
етапи життя людини. Неодноразове повернення 
людей до освітнього процесу в тій чи іншій формі 
стає нормою для особистої та професійної само-
реалізації [10].

Варто відзначити, що у сучасній науковій 
практиці використовується багато понять для 
опису цього явища, таких як «освіта дорослих» 
(adult education), «продовжена освіта» (continuing 
education), «подальша освіта» (further education), 
«постійна освіта» (permanent education), «освіта 
впродовж життя» (lifelong education), «навчання 
впродовж життя», «пожиттєве навчання» (lifelong 
learning). Саме останнє поняття ми використову-
ватимемо у нашому дослідженні, оскільки продо-
вження навчання у зрілому віці – це не лише про-
цес засвоєння нових знань (що характерне для 
поняття «освіта»), але й більш комплексне явище, 
що включає нові соціальні практики, формування 
нового життєвого, соціального, професійного 
досвіду (що більш повно описується саме понят-
тям «навчання») [11].

Історично концепція навчання впродовж 
життя виникла ще в 70-х роках минулого сто-
ліття, однак активного поширення набула на 
початку 2000-х років як відповідь на швидкозмінні 
запити ринку праці. Ініціатива офіційного запро-
вадження поняття «навчання протягом життя» у 
систему освіти належить таким провідним міжна-
родним організаціям, як Рада Європи, ЮНЕСКО, 
Організація економічного співробітництва та роз-
витку, Світовий Банк [10].

Нині можна виділити два основних підходи до 
пояснення сутності цього поняття. Перший, праг-
матичний, фокусує увагу на економічній важли-
вості постійного навчання для забезпечення мін-
ливих потреб сучасної економіки. Так, експерти 
Світового Банку вважають навчання протягом 
життя ключовим фактором підготовки працівників 
до умов конкуренції у глобальній економіці знань; 
освіта та навчання підвищують соціальну згурто-
ваність, зменшують злочинність та покращують 
розподіл доходів [10; 11; 12].

Подібного бачення дотримуються експерти 
Організації міжнародного співробітництва та роз-
витку (OECD). Так, у джерелі [13] зазначається, 
що зміна у структурі економіки, велике поширення 
інформаційно-комунікаційних технологій та зрос-
таюче значення нових знань і вмінь працівни-
ків можуть привести до поляризації суспільства, 
тобто «поділу на тих, хто бере повну участь у 

набутті та використані знань та вмінь, та тих, хто 
залишився на узбіччі». Отже, навчання протягом 
усього життя розглядається як базовий принцип 
політичних стратегій, які безпосередньо відповіда-
тимуть потребі покращення спроможності людей, 
сімей, робочих місць та громад постійно адаптува-
тися та оновлюватись [14].

Другий, гуманістичний, акцентує увагу на 
необхідності всебічного розвитку особистості та 
адаптації до цієї потреби діючих систем освіти. 
На думку експертів ЮНЕСКО, навчання протягом 
життя означає загальну схему, спрямовану як на 
перебудову наявної системи освіти, так і на роз-
виток всього освітнього потенціалу поза освітньою 
системою; створення розуміння та поваги різно-
манітності звичаїв та культур як на національному, 
так і на міжнародному рівнях. За такою схемою, 
чоловіки та жінки є агентами власної освіти; освіта 
та навчання не обмежуються періодом відвід-
ування школи, а повинні поширюватися на все 
життя, включати всі навички та галузі знань, вико-
ристовувати всі можливі засоби та надавати усім 
людям можливість для повноцінного розвитку осо-
бистості. Воно передбачає, що освітні та навчальні 
процеси будь-якої форми, в яких діти, молодь та 
дорослі різного віку беруть участь протягом свого 
життя, слід розглядати як єдине ціле [15].

В офіційних документах, що діють на терито-
рії ЄС, під навчанням впродовж життя розуміється 
вся навчальна діяльність, здійснювана протягом 
життя, спрямована на покращення знань, умінь 
та компетентностей в особистій, громадській, сус-
пільній та/чи професійній сфері [10].

Реалізація цієї концепції навчання впродовж 
життя дає змогу сформувати систему компетент-
ностей, що необхідні громадянам для успішного 
функціонування та самореалізації. Так, Європей-
ська довідкова рамка ключових компетентностей 
для навчання впродовж життя (2018 рік) до ключо-
вих компетентностей відносить грамотність, бага-
томовну компетентність, математичну компетент-
ність та компетентність з науки, технологій і техніки, 
цифрову компетентність, особистісну, соціальну 
компетентність та вміння вчитися, громадянську 
компетентність, підприємницьку компетентність, 
культурну обізнаність та самовираження [16].

Основними шляхами реалізації програми без-
перервної освіти є такі: забезпечення наступності 
змісту та координації навчальної діяльності на 
різних етапах освіти, що є продовженням попере-
дніх; формування потреби й здатності особистості 
до самонавчання; оптимізація системи перепід-
готовки працівників і підвищення їх кваліфікації; 
створення інтегрованих навчальних планів та про-
грам; запровадження й розвиток дистанційної 
освіти; формування системи навчальних закладів 
для забезпечення освіти дорослих відповідно до 
потреб особистості та вимог ринку праці [10].
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З позиції безпосереднього учасника цього 
процесу етапами здійснення навчання впродовж 
життя є виявлення особистих інтересів людини 
та цілей навчання, а також мотивів, що спону-
кають до навчання; створення переліку того, що 
хотілося або стосовно чого є можливість вивчити, 
конкретизація сфери інтересів; виявлення можли-
востей і засобів навчання, пошук доступних ресур-
сів, завдяки яким можна здійснювати навчання; 
структурування свого режиму дня з урахуванням 
навчання (визначення часу й місця навчання); 
встановлення власних зобов’язань у навчанні [17].

При цьому успішна модель навчання протягом 
життя складається з таких двох вимірів [18].

1) “Lifelong learning”, що визначає трива-
лість навчання від колиски до могили. На думку 
Н.О. Подлужної [19], реалізації концепції навчання 
впродовж життя вимагає комплексних підходів до 
управління знаннями людини, що залежить від віку. 
Так, у дитинстві основний аспект має бути зробле-
ний на поступовому розкритті у дитини талантів та 
унікальних здібностей, закладенні фундаменту її 
майбутнього. Юність визначається процедурами 
нагромадження тих базових знань, які будуть 
закладеними як основа в процеси успішного здо-
буття людиною вибраної професії або спеціаль-
ності. На етапі зрілості найбільшої цінності набу-
вають інструменти отримання, закріплення та 
підвищення рівня професійних знань і навичок, 
які дають змогу побудувати успішну кар’єру та 
досягти гідного рівня життя. Мудрість має супрово-
джуватися процесами інтенсивної передачі люди-
ною нагромаджених протягом професійного життя 
знань молодим працівникам, систематизацією та 
узагальненням здобутого досвіду. Останній етап 
життєвого циклу людини має бути присвячений 
забезпеченню на максимально довший період її 
фізичної, розумової та суспільної активності [19].

2) “Life-wide learning”, що визначає можливі 
форми навчання, а саме формальне, нефор-
мальне та інформальне навчання. Перша, фор-
мальна, включає початкову, загальну середню, 
середню професійну, вищу освіту, освіту після 
закінчення ЗВО, різні форми підвищення кваліфі-
кації та перепідготовку працівників. Друга, нефор-
мальна, являє собою професійно спрямовані 
та загальнокультурні курси навчання в центрах 
освіти дорослих та на різних курсах інтенсивного 
навчання. Третя, інформальна, передбачає освіту 
за межами стандартного освітнього середовища; 
до неї належить індивідуальна пізнавальна діяль-
ність, що супроводжує повсякденне життя та реа-
лізується за рахунок власної активності індивідів 
в навколишньому культурно-освітньому серед-
овищі, спілкування, читання, відвідування установ 
культури, подорожі тощо [20].

Висновки з проведеного дослідження. Про- 
ведене дослідження показало, що поняття «еко- 

номіка знань» використовується для опису нового 
стану світової економіки, головним ресурсом якого 
виступає знання, що є нематеріальним, невичерп-
ним, мобільним ресурсом, що постійно примно-
жується, однак швидко застаріває, тому потребує 
постійного оновлення. В результаті цього процес 
здобуття знань – навчання – стає безперервним та 
охоплює всі етапи життя людини. Досягнення жит-
тєвого успіху за умов економіки знань стає немож-
ливим без постійного опанування нових знань 
та навичок, вміння адаптуватися до нових умов 
життєдіяльності. Це дає змогу стверджувати, що 
навчання впродовж життя, що реалізується у сис-
темі формальної, неформальної та інформаль-
ної освіти, стає невід’ємною складовою частиною 
нової економічної реальності.
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