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"Монополія знань як основний чинник економічного зростання
в умовах глобалізації"
Сьогодні сучасна економічна система характеризується переходом
до нового типу суспільно-економічного розвитку, що базується на знаннях. Це пов’язано з тим, що господарська діяльність перетворюється
в процес створення, поширення й використання знань, які виступають,
з одного боку, як ресурс, а з іншого – як кінцевий продукт діяльності. Саме
знання стають безпосередньою виробничою силою, рушійною силою розвитку та основним чинником підвищення конкурентоспроможності. У той
же самий час розвиток науки, створення нових технологій і наукомістких
виробництв неминуче підвищує вимоги щодо загальноосвітнього рівня та
професійної кваліфікації кожного окремого працівника.
У таких умовах цикл створення продукту стає коротшим, а потреби
в інноваціях збільшуються. Це означає, що економіка знань диктує нові
вимоги до виробників у контексті розвитку міжнародної торгівлі та підвищення конкурентоспроможності продукції.
Оскільки в сучасних умовах частка розумової праці збільшується,
а фізичної, навпаки, зменшується, то, відповідно, на перший план виступає здатність людини до навчання та її можливість правильного застосування особливого виду монополії – монополії на знання. Іншими словами,
основою для рентабельності, прибутків та привілейованого стану, як
будь-якої корпорації, так і країни в цілому, стає монополія на знання, що
досягається завдяки використанню власного інтелектуального потенціалу
як частини людського капіталу.
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