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УДК 338.121

І.В. Та кар чук, 
ас пі рант ка фед ры эка но мі кі і кі ра ван ня РІВШ

ІНАВАЦЫЙНЫТЫПЭКАНАМІЧНАГАРОСТУЯККЛЮЧАВЫ
ФАКТАРПАВЫШЭННЯЎЗРОЎНЮЖЫЦЦЯ
ЎДОЎГАТЭРМІНОВАЙПЕРСПЕКТЫВЕ

Пра бле ме эка на міч на га рос ту заў сё ды 
на да ва ла ся вя лі кая ўва га з бо ку на ву-

коў цаў-эка на міс таў. Шмат у чым гэ та тлу ма-
чыц ца тым, што эка на міч ны рост з’яў ля ец ца 
клю ча вым фак та рам па вы шэн ня ўзроў ню жыц-
ця ў доў га тэр мі но вым пе ры я дзе. У ЗША за мі ну-
лыя сто га доў ся рэд не ду ша вы пры бы так, які 
вы мя ра ец ца ве лі чы нёй рэ аль на га УВП на ду шу 
на сель ніц тва, вы рас у 8 ра зоў [1, с. 398]. У той 
жа час у не ка то рых аф ры кан скіх дзяр жа вах 
пры быт кі на ду шу на сель ніц тва зас та юц ца на 
ніз кім уз роў ні на пра ця гу мно гіх га доў. У гэ тай 
су вя зі ўзні кае пы тан не: што вар та рас па чаць 
ба га тым кра і нам для за ха ван ня вы со кіх тэм паў 
раз віц ця сва іх эка но мік і што ра біць най бяд ней-
шым кра і нам, каб пас ко рыць эка на міч ны рост і 
тым са мым па вы сіць уз ро вень даб ра бы ту сва іх 
гра ма дзян? 

Пад час шмат га до вых на зі ран няў эка на-
міс ты, якія зай ма юц ца пра бле май эка на міч-
на га рос ту, прыйшлі да выс но вы, што, не за-
леж на ад уз роў ню даб ра бы ту кра і ны, эка на-
міч ны рост выз на ча ец ца, у пер шую чар гу, пра-
мы мі і ўскос ны мі фак та ра мі эка на міч на га рос ту. 
Пра мыя фак та ры – гэ та наз ва ныя Са му эль са-
нам «ча ты ры ко лы», якія пры во дзяць у дзе ян не 
сам ме ха нізм эка на міч на га раз віц ця: 1) коль-
касць і якасць пры род ных рэ сур саў; 2) коль-
касць і якасць пра цоў ных рэ сур саў; 3) аб’ём 
ас ноў на га ка пі та лу; 4) тэх на ло гія і ўзро вень раз-
віц ця прад пры маль ніц кіх здоль нас цей у гра-
мад стве [2, с. 468–469]. У сваю чар гу, ус кос ныя 
фак та ры – гэ та ўмо вы, якія даз ва ля юць рэ а лі-
зоў ваць іс ну ю чыя ў гра мад ства маг чы мас ці да 
эка на міч на га рос ту: па ні жэн не сту пе ні ма на па-
лі за цыі рын ку; эфек тыў насць крэ дыт на-бан каў-
скай сіс тэ мы; рост спа жы вец кіх, ін вес ты цый ных 
і дзяр жаў ных вы дат каў і г. д. Су ад но сі ны і сту-
пень уз дзе ян ня гэ тых фак та раў на эка но мі ку 
абу моў лі ва юць адзін з ты паў эка на міч на га рос-
ту, якія ўпер шы ню бы лі сфар му ля ва ны К. Мар к-
сам: эк стэн сіў ны і ін тэн сіў ны. У скла дзе апош-
ня га час та вы лу ча юць іна ва цый ны тып эка на-
міч на га рос ту, які не па рыў на звя за ны з ак ты-
ві за цы яй ча ла ве ча га фак та ру і пас ка рэн нем 
на ву ко ва-тэх ніч на га пра грэ су.

На сён няш ні дзень цал кам ві да воч ным з’яў-
ля ец ца той факт, што лёс той або ін шай сіс-

тэ мы гас па дар кі за ле жыць ад ме ха ніз ма эка-
на міч на га рос ту, які даз ва ляе най больш эфек-
тыў на вы ка рыс таць да сяг нен ні на ву ко ва-тэх ніч-
на га пра грэ су. У да дзе ным вы пад ку не менш, а, 
маг чы ма, і больш важ най умо вай ус той лі ва га 
эка на міч на га рос ту з’яў ля ец ца вы бар кі раў ніц-
твам кра і ны пра віль на га, які ад каз вае ду ху ча су, 
век та ра раз віц ця сва ёй эка но мі кі і эфек тыў-
на га вы ка рыс тан ня іс ну ю чых у кра і не рэ сур саў. 
У эпо ху ін фар ма цый на га гра мад ства, у якую 
ча ла вец тва ўсту пі ла ў кан цы XX ст., усё боль-
шая коль касць эка на міс таў пры зна юць та кім 
век та рам іна ва цый ны шлях раз віц ця на род-
на гас па дар ча га ком плек су. Гэ ты тэ зіс пац вяр-
джа юць і ста тыс тыч ныя да ныя: для вы со ка раз-
ві тых кра ін (УВП на ду шу на сель ніц тва больш 
17 тыс. дол.) удзель ная ва га іна ва цый най скла-
до вай кан ку рэн таз доль нас ці эка но мік зна хо-
дзіц ца на ўзроў ні 30 % (для па раў нан ня: для 
кра ін з УВП на ду шу на сель ніц тва да 2000 до л. 
гэ ты па каз чык скла дае 5 %) [3, с. 40]. У вы ні ку, 
на до лю но вых ве даў, ува соб ле ных у тэх на ло-
гі ях, аб ста ля ван ні і рэ ар га ні за цыі выт вор час ці, 
у гэ тых кра і нах пры хо дзіц ца да 80 % пры рос ту 
УВП. 

Такім чынам, што ж та кое іна ва цый ны тып 
эка на міч на га рос ту? Ма быць, наў рад ці мож на 
сфар му ля ваць па няц це эка на міч на га рос ту на 
іна ва цый най ас но ве, якое ахоп лі ва ла б усе ба кі 
гэ тай най скла да ней шай пра бле мы. Гэ та шмат-
гран нае па няц це ўклю чае ў ся бе мнос тва ўза-
е маз лу ча ных і ўза е ма дзе ю чых ас пек таў. У той 
жа час спро ба выз на чыць ас ноў ныя сут нас-
ныя ха рак та рыс ты кі гэ тай са цы яль на-эка на міч-
най з’явы – за да ча цал кам па сіль ная. Пач нём 
з выс вят лен ня тэ а рэ тыч ных пе ра ду моў тэ о рыі 
іна ва цый на га ты пу эка на міч на га рос ту.

Прад ме там вы ву чэн ня эка на міч ных на вук 
ста лі з 20–30-х гг. XX ст. но ваў вя дзен ні. Ме на-
ві та ў гэ ты час вы дат ны ра сій скі эка на міст 
М.Д. Кан драць еў у сва ёй пра цы «Вя лі кія цык лы 
кан’юн кту ры» па-эм пі рыч на му аб грун та ваў цык-
ліч ны ха рак тар эка на міч на га раз віц ця і па ка-
заў, што па ча так кож на га цык ла аз на ча ец ца 
ак тыў най іна ва цый най дзей нас цю. Да на ву-
коў цаў, якія па дзя ля лі пог ля ды М.Д. Кан драць-
е ва, ад но сіц ца аў стрый скі эка на міст Й. Шум пе-
тэр, які па пра ве лі чыц ца зас на валь ні кам тэ о-
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рыі іна ва цый. У 1911 г. у сва ёй фун да мен таль-
най пра цы «Тэ о рыя эка на міч на га раз віц ця» ён 
уво дзіць па няц це «іна ва цыя», пад якім ра зу мее 
«но вую кам бі на цыю фак та раў выт вор час ці», 
якая ро біць маг чы мым эка на міч нае раз віц цё 
[4, с. 159]. Га лоў най фі гу рай, якая ажыц цяў ляе 
но выя выт вор чыя кам бі на цыі, па мер ка ван ні 
Й. Шум пе тэ ра, выс ту пае прад пры маль нік, гэ та 
зна чыць ча ла век, які здоль ны ўка ра няць но вае 
ў выт вор часць. Больш та го, Й. Шум пе тэр вы лу-
чыў прад пры маль ніц тва ў асо бы від эка на міч-
най дзей нас ці, на даў шы яму ста тус чац вёр та га 
фак та ру выт вор час ці. 

Спа чат ку ідэі Й. Шум пе тэ ра не ат ры ма лі 
пры знан ня з пры чы ны да мі ну ю чых у тыя га ды 
не ак ла січ ных тэ о рый эка на міч на га рос ту, у якіх 
прад пры ем ствы мак сі мі за ва лі пры бы так ва 
ўмо вах за да дзе на га знеш ня га ася род дзя, а эка-
на міч ная сіс тэ ма зна хо дзі ла ся ў ста не раў на-
ва гі. Ме на ві та ста тыч ны па ды ход пры вы ву чэн ні 
гас па дар чых пра цэ саў і поў нае іг на ра ван не 
фе но ме на ды на мі кі сіс тэ мы аў стрый скі на ву ко-
вец па лі чыў сур’ёз ным не да хо пам не ак ла січ най 
тэ о рыі. Цэн трам свай го ана лі зу Й. Шум пе тэр 
зра біў са мо раз віц цё сіс тэ мы і тыя ўнут ра ныя 
фак та ры, якія гэ та раз віц цё спа ра джа юць, перш 
за ўсё, тэх на ла гіч ны пра грэс. Фун да мен таль-
ная выс но ва, да якой ён прыйшоў, зак лю ча ла ся 
ў нас туп ным: глы бін най пры чы най і ме ха ніз мам 
эка на міч на га раз віц ця з’яў ля ец ца кан ку рэн цыя, 
зас на ва ная на іна ва цы ях.

Струк тур ны кры зіс і пра цяг лая сус вет ная 
дэп рэ сія ў ся рэ дзі не 70-х гг. пры му сі лі эка на міс-
таў ус пом ніць і пе ра асэн са ваць ідэю Й. Шум пе-
тэ ра аб не раў на мер ным ха рак та ры эка на міч-
на га рос ту і іна ва цый най дзей нас ці гас па дар-
чых суб’ек таў як унут ра ным ме ха ніз ме са цы-
яль на-эка на міч ных змен. На за па сі ла ся ня ма ла 
фак таў, якія не ўпіс ва лі ся ў не ак ла січ ную тэ о-
рыю эка на міч на га рос ту. Да дзе ная ака ліч насць 
пры вя ла да ак ты ві за цыі дас ле да ван няў мак ра-
э ка на міч най ды на мі кі і з’яў лен ню шэ ра гу прац, 
пры све ча ных роз ным ас пек там іна ва цый най 
дзей нас ці ( Г. Менш, Я. Ван Дэйк, Б. Лун двал, 
К. Фры мэн, Р. Нэль сан, Н.І. Ла пін, А.І. Пры го-
жын, Б.В. Са зо наў, В.С. Тал стой і інш.). 

У 90-я гг. у на ву ко вым ася род дзі на бы вае 
па пу ляр насць кан цэп цыя но вай ста дыі гла-
баль на га эка на міч на га раз віц ця, ат ры маў шая 
наз ву «эка но мі ка ве даў», якая зас ноў ва ец ца 
на пры знан ні та го фак та, што кра і ны, якія най-
больш ак тыў на ін вес ту юць у ства рэн не, ат ры-
ман не і рас паў сю джван не ве даў, як пра ві ла, 
раз ві ва юц ца най больш пас пя хо ва. Пры гэ тым 
ін вес ты цыі ў ве ды, па вод ле ме та да ло гіі АЭСР, 
ук лю ча юць тры сас таў ныя: ін вес ты цыі ў на ву-
ко выя дас ле да ван ні і рас пра цоў кі, ін вес ты цыі ў 
вы шэй шую аду ка цыю і вы дат кі на ін фар ма цый-
на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі [5, с. 75]. З гэ та га 

вы ні кае, што на ват най бяд ней шыя кра і ны пры 
ўмо ве пра віль на га вы ка рыс тан ня дос ту пу да 
су час ных сус вет ных за па саў ве даў ма юць 
рэ аль ны ша нс да маг чы ся якас на га скач ка ў 
сва ім раз віц ці. У гэ тай су вя зі па ка заль ным з’яў-
ля ец ца той факт, што ў пе ры яд з 1999 па 2005 г. 
коль касць сту дэн таў ВНУ ва ўсім све це па вя лі-
чы ла ся больш чым на 45 млн і скла ла 138 млн. 
Пры чым пе ра важ ная боль шасць но вых месцаў 
у ВНУ бы ла ство ра на ме на ві та ў кра і нах, якія 
раз ві ва юц ца (Бра зі ліі, Ін дыі, Кі таі, Ні ге рыі і 
інш.). Ра зам з тым, най боль шы ка э фі цы ент 
ахо пу вы шэй шай аду ка цы яй, які вар та ча каць, 
ха рак тэр ны для Паў ноч най Аме ры кі і кра ін 
За ход няй Еў ро пы, дзе ён да ся гне 70 % (для 
па раў нан ня: ад 5 % – для Аф ры кі да поў дня ад 
Са ха ры, ад 11 % – для Паў днё вай і За ход няй 
Азіі) [6, с. 17].

Ас ноў ная до ля вар тас ці прад укту, вы раб ля-
е ма га ў іна ва цый най эка но мі цы, пры хо дзіц ца 
не на выт вор часць, а на разуменне аб тым, як 
гэ ты прад укт зра біць. Ус ве дам лен не гэ та га фак-
та пры му сі ла шмат лі кіх эка на міс таў скан цэн-
тра вац ца на дас ле да ван нях ад нос на пе ра асэн-
са ван ня ро лі аду ка цыі ў са цы яль на-эка на міч-
ным жыц ці гра мад ства. У на ву ко вым ася род-
дзі ўсё боль шую па пу ляр насць ста ла на бы ваць 
кан цэп цыя ча ла ве ча га ка пі та лу, якая на сён-
няш ні дзень зай мае ад но з цэн траль ных мес-
цаў у эка на міч най тэ о рыі. Ро ля яе пер ша ад кры-
валь ні ка ад во дзіц ца аме ры кан ска му эка на міс ту 
Т. Шуль цу. Ад на ча со ва з ім да дзе ную кан цэп-
цыю рас пра цоў ваў Г. Бе кер. Ме на ві та ён здо леў 
афор міць раз роз не ныя на ву ко выя ідэі шмат лі кіх 
дас лед чы каў ва ўні вер саль ную тэ о рыю ча ла ве-
ча га ка пі та лу, якая ме ла шэ раг пе ра ду моў тэ а-
рэ тыч на га і пра ктыч на га ха рак та ру (са цы яль-
на-эка на міч ны кры зіс 20–30-х гг., раз віц цё НТР, 
рост пры быт каў ад ве даў і на вы каў у выг ля дзе 
зар пла ты ў па раў нан ні з пры быт ка мі ад фі зіч-
на га ка пі та лу і г. д.).

Сут нас ным яд ром тэ о рыі ча ла ве ча га ка пі-
та лу з’яў ля ец ца ін вес ты цый ная трак тоў ка 
вы дат каў на якас нае ўдас ка на лен не ча ла ве-
ча га па тэн цы я лу і ўкла дан не гэ тых ін вес ты цый 
у эка на міч ны рост, эфек тыў насць і кан ку рэн та-
з доль насць. Та му тэ о рыю ча ла ве ча га ка пі та лу 
бы ло б, ма быць, пра віль ней наз ваць тэ о ры яй 
ін вес ты цый у ча ла ве чы ка пі тал. У гэ тай су вя зі 
най больш поў ным і ад каз ва ю чым су час ным 
пат ра ба ван ням эка на міч най тэ о рыі з’яў ля ец ца 
аз на чэн не «ча ла ве ча га ка пі та лу», да дзе нае 
ра сій скім на ву коў цам С.А. Дзят ла вым. Па яго 
мер ка ван ні, ча ла ве чы ка пі тал – гэ та «сфар мі ра-
ва ны ў вы ні ку ін вес ты цый і на за па ша ны ча ла-
ве кам выз на ча ны за пас зда роўя, ве даў, на вы-
каў, здоль нас цей, ма ты ва цый, якія мэ таз год на 
вы ка рыс тоў ва юц ца ў той або ін шай сфе ры гра-
мад ска га ўзнаў лен ня, са дзей ні ча юць рос ту 
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прад укцый нас ці пра цы і эфек тыў нас ці выт вор-
час ці і тым са мым уп лы ва юць на рост за роб каў 
(пры быт каў) да дзе на га ча ла ве ка» [7, с. 46].

Та кім чы нам, мож на ска заць, што тэ о рыя 
іна ва ты кі, кан цэп цыя «эка но мі кі ве даў» і тэ о-
рыя ча ла ве ча га ка пі та лу ўяў ля юць са бой сво е -
а саб лі вы тэ а рэ тыч ны плац дарм, які ля жыць у 
ас но ве іна ва цый на га ты пу эка на міч на га рос ту. 
Так у чым жа яго сут насць?

Кан чат ко вай мэ тай эка но мі кі, якая раз ві-
ва ец ца ва ўмо вах іна ва цый на га ты пу эка на-
міч на га рос ту (роў на як і тра ды цый най эка но-
мі кі, што раз ві ва ец ца ва ўмо вах эк стэн сіў на га 
ты пу эка на міч на га рос ту) з’яў ля ец ца за да валь-
нен не ін ды ві ду аль ных і гра мад скіх пат рэб нас-
цей. Эка на міч ныя ка тэ го рыі тра ды цый най эка-
но мі кі са праў дныя і для іна ва цый най. У той жа 
час іна ва цый ная эка но мі ка мае шэ раг асаб лі-
вас цей (таб лі ца).

Дзя ку ю чы па раў наль най ха рак та рыс ты цы 
тра ды цый най і іна ва цый най эка но мі кі ста но-
віц ца ві да воч ным, што ва ўмо вах іна ва цый-

най па ра дыг мы са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця па-но ва му ста віц ца пы тан не аб сут нас ці, 
кры тэ ры ях і ас ноў ных кры ні цах эка на міч на га 
рос ту, якія, па мер ка ван ні ра сій ска га дас лед-
чы ка І.В. Мар цін ке ві ча, па він ны ка рэк ці ра вац ца 
«ана лі зам на чын кі УВП». Зна чэн не ў да дзе ным 
вы пад ку мае не на ро шчван не фі зіч ных аб’ёмаў  
выт вор час ці, а 1) струк ту ра і ўзро вень пра-
дукцыі і пас луг; 2) ад па вед насць іх сап раў дным 
за пат ра ба ван ням на сель ніц тва і гла баль най 
кан ку рэн таз доль нас ці [8, с. 23].

Ас ноў най кры ні цай эка на міч на га рос ту ў 
да дзе ных умо вах выс ту пае рост дабаўленай 
вартасці іна ва цый ных прад уктаў. Ад па вед на 
на зі ра ец ца пра цэс іс тот ных зру хаў у сіс тэ ме 
фак та раў выт вор час ці, якія за бяс печ ва юць эка-
на міч ны рост. Тэ а рэ тыч ныя ве ды, пры ро джа-
ныя і на бы тыя здоль нас ці, пра ктыч ныя на вы кі, 
якія за бяс печ ва юць за ха ван не і пры рост ка пі-
таль ных рэ сур саў прад пры ем ства, ста но вяц ца 
са мас той ны мі фак та ра мі выт вор час ці на раў не 
з зям лёй, ка пі та лам і пра цай.

Таб лі ца – Па раў наль ная ха рак та рыс ты ка ма дэ лей, якія ба зі ру юц ца на тра ды цый ным  
і іна ва цый ным ты пе эка на міч на га рос ту

Па раў ноў ва е мыя па каз чы кі Тра ды цый ная эка но мі ка Іна ва цый ная эка но мі ка

Вя ду чыя фак та ры выт вор час ці і 
рос ту

Тра ды цый ныя: пра ца, зям ля, ка пі-
тал

Са цы яль ныя: аду ка цыя, на ву ка 
і г. д.

Спо саб на ро шчван ня УВП Эк стэн сіў ны Ін тэн сіў ны

Вя ду чыя га лі ны і сек та ры эка но мі кі Пра мыс ло васць, сельс кая гас па-
дар ка

Сфе ра пас луг

Па каз чы кі, якія ха рак та ры зу юць 
эфек тыў насць фун кцы я на ван ня 
эка но мі кі

Аб’ём УВП, аб’ёмы ін вес ты цый у 
ас ноў ны ка пі тал, аб’ём ад гру жа най 
пра мыс ло вай прад укцыі, эк спар ту 
і г. д.

На ву ка ё міс тасць УВП, энер га- і рэ-
сур са ё міс тасць УВП, аб’ёмы ін вес-
ты цый у ча ла ве чы ка пі тал, аб’ёмы 
ад гру жа най іна ва цый най прад укцыі, 
эк спарт вы со ка тэх на ла гіч най пра-
дукцыі і г. д.

Кі ру е мыя аб’ек ты эка на міч ных ад-
но сін

Аб’ек ты ма тэ ры яль на га ха рак та ру Аб’ек ты ма тэ ры яль на га і ін тэ лек ту-
аль на га ха рак та ру

На яў насць пе ра ход ных пра цэ саў ад 
ін тэ лек ту аль на га аб’ек та да ма тэ ры-
яль на га

– +

Вя ду чы тып кан ку рэн цыі Цэ на вая кан ку рэн цыя Кан ку рэн цыя, зас на ва ная на ства-
рэн ні і ўка ра нен ні но ва га та ва ру, 
но вай тэх на ло гіі і г. д.

Ас ноў ныя кры ні цы эка на міч на га 
рос ту

Рост фі зіч ных аб’ёмаў выт вор час ці, 
на за паш ван не ка пі та лу, на ту раль-
нае па ве лі чэн не коль кас ці на сель-
ніц тва, рост прад укцый нас ці пра цы 
і г. д.

Рост да баў ле най вар тас ці іна ва цый-
ных прад уктаў і пас луг

Па чат ко вая фа за пра цэ су па шы ра-
най выт вор час ці

Не пас рэд на пра цэс выт вор час ці Ма ні то рынг рын ку і ін тэг ра цый ныя 
на ву ко выя дас ле да ван ні

Кры ні ца: аў тар ская рас пра цоў ка.
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У іна ва цый най эка но мі цы вы ра шаль ным і 
ары ен та ва ным на бу ду чы ню фак та рам пас пя-
хо ва га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця краі-
 ны з’яў ля ец ца са цы яль на і эка на міч на за ці каў-
ле ны, пра фе сій на ак тыў ны ча ла ве чы ка пі тал. 
У гэ тай су вя зі пра ва мер на га ва рыць аб тым, 
што ча ла век, які ва ло дае вы шэй шай пра фе-
сій най ква лі фі ка цы яй і здоль ны на за паш ваць, 
пе ра пра цоў ваць, ге не ры ра ваць но выя ве ды і 
ўва саб ляць іх у жыц цё, пе ра тва ра ец ца ў вя ду-
чую прад укцый ную сі лу гра мад скай выт вор-
час ці. Глы бін ная пры чы на вы со ка га ўзроў ню 
прад укцый нас ці пра цы кры ец ца ў раз віц ці сфе-
ры аду ка цыі (асаб лі ва вы шэй шай) і на ву кі, якія 
не па рыў на звя за ны.

Адзначым, што спектр кры ніц эфек тыў нас ці 
кар ды наль на змя ня ец ца, таму ў на яў нас ці пра-
мая за леж насць ма тэ ры яль ных фак та раў, якія 
за бяс печ ва юць эфек тыў насць, ад ста ну ча ла-
ве ча га ка пі та лу. Змя ня юц ца су ад но сі ны па між 
ма тэ ры яль ным і не ма тэ ры яль ным на за паш ван-
нем у на цы я наль най гас па дар цы. Больш та го, 
знач ныя зме ны пе ра жы вае са мо змяс тоў нае 
на паў нен не па няц ця «не ма тэ ры яль нае на за-
паш ван не», па коль кі вы дат кі на на ву ку і аду ка-
цыю раз гля да юц ца су час ны мі эка на міс та мі ў 
якас ці эле мен таў на за паш ван ня збе ра жэн няў. 
Адзна чым, што ад ным з най важ ней шых фак та-
раў эфек тыў нас ці і кры ніц са ма раз віц ця іна ва-
цый най эка но мі кі з’яў ля юц ца ін вес ты цыі ў ча ла-
ве чы ка пі тал. 

Та кім чы нам, у ас но ве эка на міч на га рос-
ту іна ва цый на га ты пу ля жыць ча ла ве ка цэн-
трыч ны тып са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, 
які праду гле джвае вы лу чэн не ча ла ве ка ў цэнтр 
уз наў лен ча га пра цэ су. Пры чым га лоў нае мес ца 
зай мае не про ста ча ла век, а ча ла век, ад яко га 
пат ра бу ец ца ўлас нае са ма раз віц цё. Та му не аб-
ход на ства рыць умо вы, ка лі эка но мі ка ак тыў на 
прад уцы руе ўсе ба ко ва раз ві тых лю дзей, за ці-
каў ле ных у сва ім да лей шым удас ка на лен ні. 
Ства рыць та кія ўмо вы мо жа толь кі са мо гра-
мад ства, да сяг нуў шы выз на ча на га ўзроў ню, 
«які прад угле джвае, ак ра мя ўся го ін ша га, выз-
на ча ную сту пень ву чо нас ці» [9, с. 43]. Ра зам з 
тым, ста ласць і ак тыў насць ча ла ве ча га ка пі та лу 
кра і ны да ся га юц ца дзя ку ю чы пра цэ су ўстой лі-
ва га і мэ та на кі ра ва на га ін вес ці ра ван ня ў да дзе-
ную сфе ру.

Вы шэй ска за нае дае нам пад ста ву сцвяр-
джаць, што ва ўмо вах іна ва цый на га ты пу эка-
на міч на га рос ту дзяр жа ва зак лі ка на адыг-
раць жыц цё ва важ ную ро лю ў ства рэн ні і пад-
тры ман ні зда ро вай эка но мі кі. У пер шую чар-
гу, га вор ка ідзе аб тым, што кі раў ніц тва кра і ны 

па він на са чыць за пры трым лі ван нем за ко наў, 
спры яць раз віц цю кан ку рэн цыі, за ўвя дзен нем 
іна ва цый. Вя ду чая ро ля на ле жыць дзяр жа ве 
ў ін вес ты цы ях у ча ла ве чы ка пі тал, асаб лі ва ў 
аду ка цыю, якая здоль на пры но сіць не толь кі 
пра мыя, але і ўскос ныя вы го ды (эк стэр на ліі) 
яго ўла даль ні кам і гра мад ству ў цэ лым. Асаб-
лі ва гэ та ак ту аль на для бед ных кра ін, мно гія з 
якіх да гэ туль зна хо дзяц ца ў па ло не «маль ту зі-
ян скай пас ткі», аб якой ужо даў но за бы лі ў кра-
і нах з вы со кі мі пры быт ка мі. Таму вы раз «кра і на  
з вы со кім уз роў нем раз віц ця ча ла ве ча га ка пі-
та лу», па сут нас ці, пе ра тва рыў ся ў сі но нім «кра і-
 на з вы со кім уз роў нем пры быт ку» або «вы со ка-
раз ві тая кра і на».
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Summary

Scientific and technical progress as the process of 
unceasing innovations is considered to be the motive 
power of social and economic development of any infor-
mational society. Thereupon informational activity has 
become the necessary condition of maintaining a stable 
long-term economic growth that is the key factor of qual-
ity improving of life of the population of any country. The 
article brings to light the bases of the innovation type 
of economic growth. The article reveals the main point, 
distinctive features and sources of efficiency of inno-
vation economy. The article proves the necessity of an 
active state position in the economy of the country aim-
ing at providing stable rates of economic growth on the 
innovation base.
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