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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

АНОТАЦІЯ. Обгрунтовано важливість знань у сучасних процесах
управління організаціями. Розкрито складові системи знань, чин-
ники та передумови організації процесів управління знаннями
(стратегічні та тактичні аспекти). Досліджено особливості функціо-
нування систем управління знаннями як новітній підхід у іннова-
ційному розвитку сучасних компаній.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: знання, управління знаннями, система і проце-
си управління знаннями.

АННОТАЦИЯ. Обоснована важность знаний в современных про-
цессах управления организациями. Раскрыты составляющие сис-
темы знаний, факторы и предпосылки организации процессов
управления знаниями (стратегические и тактические аспекты).
Исследованы особенности функционирования систем управления
знаниями как новейший подход в инновационном развитии сов-
ременных компаний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знания, управления знаниями, система и
процессы управления знаниями.

SUMMARY. The article reveals the importance of knowledge in the
modern processes of the organizations’ management. The compo-
nents of the knowledge system, factors and preconditions of orga-
nizing knowledge management processes (both strategic and tactical
aspects) are discovered. The peculiarities of functioning of the
knowledge management system as the newest approach in the
innovative development of the modern companies are analyzed.
KEYWORDS: knowledge, knowledge management, system and
processes of the knowledge management.

Постановка проблеми. Сучасні організації мають приділяти
суттєву увагу знанням і можливостям їх використання як джере-
лу зміцнення конкурентного статусу за рахунок отримання відо-
мостей про стан зовнішнього і внутрішнього середовища, взає-
мовідносин між ними. Об’єктивна оцінка власного потенціалу та
адекватна адаптація до ринкових умов, усвідомлення необхіднос-
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ті інноваційного розвитку, прийняття дієвих управлінських рі-
шень забезпечить сучасній компанії тривале і успішне функціо-
нування. В сучасних умовах знаннєві ресурси є пріоритетним
чинником інноваційної активності суб’єктів господарювання,
оскільки вони дозволяють активніше корегувати стратегічну і так-
тичну політику і ринкову поведінку. Розуміння важливості таких
підходів у менеджменті підтверджує актуальність проблеми фо-
рмування системи управління знаннями та пошуку організацій-
них механізмів її функціонування на підприємствах. При цьому
мають бути визначені основні складові елементи системи управ-
ління знаннями, вивчені підходи до формування і функціонуван-
ня системи управління знаннями.

Метою статті є визначення ролі знань в організації процесів
управління в сучасних компаніях, дослідження основних складових
та особливостей формування системи управління знаннями в орга-
нізації, а також обгрунтування напрямів удосконалення про-цесів
управління знаннями як складової організаційної структури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових публі-
каціях за даною проблематикою значна увага приділяється зна-
ченню знанієвим ресурсам, специфіці знанієвій економіці як од-
ному з чинників інноваційного розвитку, зокрема аналізується та
грунтовно вивчається склад елементів системи управління знан-
нями, інструментарій (принципи, концепція, підходи, методи,
моделі) дослідження економіки знань; оцінюються процеси соці-
ально-економічного становлення суспільства знань, взаємо-
зв’язки економічного зростання якості життя із інноваційними
процесами в провідних секторах екокоміки. Питанням дослі-
дження особливостей формування економіки знань та системи
управління знаннями в корпораціях присвячені наукові праці віт-
чизняних та зарубіжних фахівців, зокрема: Е. Брукінга, У. Буко-
вича, Р. Уилльямса, П. Друкера, Д. Мінцера, І. Нонакі, Г. Такеучі,
Б. Мільнера, В. Макарова, О. Динкіна, В. Геєца, Ю. Бажала,
О. Лапко, Б. Маліцького, Л. Федулової та ін. [1—10].

Викладення основного матеріалу дослідження. Проведення
дослідження потребує формування його понятійного апарату. Зо-
крема, необхідно дати чітке визначення терміну «знання». Існує
кілька підходів до розуміння сутності цього терміну. Знання —
це перевірений практикою результат пізнання дійсності, об’єк-
тивне відбиття її у свідомості людини. Можна знання представи-
ти як осмислені, певним чином класифіковані відомості, факти,
поняття, процедури отримання інформації, засоби її пояснення
(як процес пізнання).
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Базовими характеристиками знання є:
• змістовність (ідея та контекст її застосування);
• актуальність (знання має зберігати свою корисність);
• відсторонюваність (можливість абстрагування, моделювання

та формалізації);
• повторюваність результатів як можливість підтверджен-

ня отриманих результатів у разі використання знання іншими
людьми.

Знання, які не використовуються, не оновлюються, не прирос-
тають, знецінюються (так само як гроші, які лежать без руху) і
втрачають свою корисність. Напротивагу цьому, знання, що без-
перервно оновлюються, збагачуються новими теоретичними і
емпіричними здобутками, генерують нові знання, що є фундамен-
том створення інтелектуальних активів.

У великих транснаціональних компаніях раніше, ніж у інших
організацій, з’явилося розуміння щодо необхідності ефективного
використання знань (інтелектуальних активів) як важливого дже-
рела інноваційного розвитку. Такий підхід отримав напрямок у
сучасному менеджменті як створення і управління знаннями
(Knowledge Management — KM).

Основними аспектами управління знаннями впродовж остан-
нього часу визначилися наступні:

• формування інтелектуальних активів (цінних знань) у ком-
панії;

• розповсюдження цінних знань серед співробітників компанії
і передача таких знань новим співробітникам;

• накопичення цінних знань для прийняття нестандартних
управлінських рішень, у т.ч. інноваційного характеру;

• підвищення рівня знань компанії та генерування нових
знань.

Управління знаннями як новий напрямок розвитку управлін-
ських наук виникло у 1993 році (під час проведення у м.Бостон
конференції, присвяченої проблемам управління знаннями в
компаніях та організаціях). В останні роки (2000—2010 рр.) та-
кий напрямок менеджменту є найбільш прогресивним і стрімко-
розвиваючимся як у науковому, так і в практичному підходах.

Динамізм цих процесів пов’язаний із глобалізацією і загост-
ренням конкуренції, що підштовхують корпорації до пошуку
конкурентних переваг, особливо під час глибокої системної фі-
нансово-економічної кризи; швидким розвитком і впроваджен-
ням інформаційних технологій; підвищенням загального техно-
логічного рівня виробництва. Не дивно, що першими
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запровадили управління знаннями (КМ) такі високотехнологічні
компанії, як Xerox Corporation, Hewlett-Packard Company, IBM,
деякі фармацевтичні фірми.

Логіка викладення змісту за досліджуваною проблемою по-
требує уточнення певної термінології.

Інтелектуальні активи компанії (ІА) — знання, що мають пев-
ний рівень цінності для компанії. Інтелектуальні активи поділя-
ються на: явні знання (explicit) — формалізовані, відображені на
будь-якому носії, відбиті в організаційній культурі компанії, реа-
лізуються в різноманітних аспектах діяльності компанії; прихо-
вані, неявні (tactic) — знання, якими володіють співробітники,
інтуїтивні знання, відчуття, враження, думки, таких знань позбу-
вається компанія із звільненим працівником.

Деякі фахівці приділяють увагу неявним знанням — перед-
чуттям, розумінню, здогадкам, емоціям, ідеалам. Вони вважають,
що такі знання дозволяють організації вирішувати багато важли-
вих завдань, створюють можливість побачити компанію як жи-
вий організм, а не як машину з переробки інформації. Спроби де-
яких організацій трансформувати неявні знання у формалізовані
не дають таких результатів, як у випадку існування цих знань у
первісному вигляді.

Спіраль знань описує модель, запропонована І. Нонакою та Х.
Такеучи, для пояснення взаємодії явних і неявних знань при
створенні (генерації нового) знання в організації завдяки чоти-
рьом процесам їх перетворення або особливостям використання:

• соціалізація — процес передачі прихованого (неявного)
знання від одного співробітника (дослідника) до іншого. Така пе-
редача здійснюється без використання мови, наприклад, шляхом
спостережень;

• екстерналізація — процес перетворення прихованого знання
на явне. Це здійснюється засобами мови із залученням метафор,
аналогій тощо;

• комбінування — передача явних знань (перетворення явних
знань у явні) за допомогою комп’ютерних технологій, звітів (зок-
рема наукових), лекцій, книг;

• інтерналізація — перетворення явних знань знову у прихо-
вані, наприклад, через практичне виконання наукових досліджень
або будь-яку іншу діяльність, зокрема, навчання.

Головне завдання менеджерів — забезпечити ефективне фун-
кціонування всіх ланок спіралі. Для цього І. Нанака та Х. Такеучи
ввели поняття моделі організації, в якій управління долає шлях
«із центру — вверх — до низу», де ключовою постаттю (у центрі
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подій) є менеджер середнього рівня [7]. Саме він є провідником
ідей між певною мірою відірваною від реалій керівництва вищої
ланки і менеджерами нижньої ланки, перевантаженими рутин-
ною (операційною) діяльністю.

Управління знаннями — безперервний процес, спрямований
на створення, накопичення і застосування знань у компанії. Кри-
терієм його ефективності є можливість співробітника компанії
своєчасно отримати потрібне знання. Кожна організація формує
свою модель управління знаннями з урахуванням специфіки діяль-
ності, масштабів виробництва, організаційних особливостей, вла-
сної корпоративної культури. Незважаючи на напрямки руху ін-
формаційних потоків, менеджмент знань (КМ) має забезпечувати
реалізацію таких процесів:

 створення нових знань;
 використання наявних знань у продуктах та послугах;
 утілення знань у продуктах і послугах;
 подання знань у документах, базах даних, програмному за-

безпеченні;
 передача існуючих знань з однієї частини організації до

іншої;
 забезпечення доступу до необхідних знань і захист знань.
Таким чином, управління знаннями є міждисциплінарним по-

няттям, оскільки спирається на управління персоналом, марке-
тинг, економіку, психологію, інформатику, методологію науко-
вих досліджень. Воно є технологією ХХІ століття і є одним з
інструментів підвищення конкурентоспроможності організації на
ринку.

Корпоративні знання організації доцільно розглядати за таки-
ми напрямками:

• знання бізнес-процесів компанії — виробничо-технологічна
інформація, включно із супроводжувально-довідковою, фінансо-
вою документацією, навички і досвід персоналу;

• знання корпоративної культури, що складається із корпора-
тивних стандартів взаємодії персоналу з клієнтами компанії у різ-
них ситуаціях (правила та процедури) і принципів міжособових
комунікацій співробітників; сюди належать також неписані пра-
вила, незнання яких може зашкодити успішній діяльності;

• знання про зовнішнє середовище компанії — відомості про
стан справ у сегментах ринку, на яких діє компанія у теперішній
час, а також ситуацію у перспективних ринкових нішах, куди
компанія збирається вийти у майбутньому, а також у сегментах
ринку, що побічно можуть вплинути на діяльність компанії. Це
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також інформація про конкурентів і партнерів, їх ринкову пове-
дінку, а також про клієнтів, що сприятиме виробленню правиль-
них тактичних і стратегічних рішень. Знання законодавчої бази,
внутрішньої та зовнішньої політичної ситуації також впливають
на особливості ведення бізнесу;

• навички використання інформаційних технологій (ІТ). Інфор-
маційні технології є невід’ємною складовою різних бізнес-
процесів. Кожний новий співробітник компанії повинен якомога
швидше засвоїти нові для нього інформаційні технології. Вже
працюючим співробітникам необхідно також постійно вчитися,
оскільки модернізація засобів комунікації та обробки інформації
відбувається надзвичайно динамічно;

• особисті знання співробітників — це ряд компетенцій, яки-
ми володіє працівник на відповідній посаді і використовує безпо-
середньо в своїй роботі; у нього також є інформація, яку він не
зобов’язаний використовувати особисто, але яка прямо або опо-
середковано може допомогти колегам у виконанні їх завдань. Це
можуть бути знання маловідомих джерел цінної інформації про
вдосконалення деяких бізнес-процесів, які не мають безпосеред-
нього відношення до даного працівника.

Подальший розвиток ринку, на якому діє компанія або суміж-
них сегментів, може підтвердити необхідність використання зда-
валося б некорисних знань персоналу, які стали актуальними для
компанії.

Корпоративні знання — великий і складний комплекс інфор-
мації, факторів їх дії, які тісно пов’язані між собою. Ключова
проблема управління знаннями полягає в активізації використан-
ня інтелектуального потенціалу працівників, оскільки більшість
їх знань є прихованими (до 80 %). Зарубіжний досвід компаній, у
яких функціонують системи управління знаннями, підтверджує
ефективність цього напряму менеджменту за умови тісної взає-
модії фахівців самих різних сфер діяльності підприємства із фа-
хівцями інформаційних технологій, зацікавленості вищого і серед-
нього менеджменту підприємства в доступі до будь-яких інфор-
маційних ресурсів у зручній формі для організації аналітич-но-
дослідницької роботи в реальному часі.

Управління корпоративними знаннями пов’язане з реалізацією
процесів стратегічного і тактичного характеру. Метою стратегіч-
них процесів управління знаннями є створення потенціалу знань,
що слугуватиме основою формування інтелектуальних активів,
адекватних рівню і глибині стратегічних змін, передбачених
стратегією розвитку організації. Тактичні процеси управління
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знаннями спрямовуються на відпрацювання принципів, методів,
підходів та безпосередньо збору інформації, її оцінку, інтерпре-
тацію в знання, подальше її застосування та розповсюдження.

У створення системи управління знаннями мають бути закла-
дені такі наукові принципи:

— наукове відкриття перетворюється в науковий факт (інфор-
мацію) тільки після його реєстрації або публікації, тобто після
того, як стане доступним для користувачів;

— одержана і накопичена інформація утворює систему знань,
що допомагають вирішувати наукові і практичні проблеми;

— управління знаннями — це процес створення, накопичен-
ня і використання інформаційних ресурсів організації в середо-
вищі взаємопов’язаних між собою працівників або груп праців-
ників;

— управління знаннями дозволяє переносити індивідуальний
досвід і набуті знання на процеси, продукти і послуги для підви-
щення продуктивності діяльності організації, отримання додат-
кового прибутку і зміцнення конкурентоспроможності. Головни-
ми чинниками тут виступає обмін ідеями, поглядами, рішеннями
і актуальною інформацією для виробленні нових рішень.

Будь-які організації, здатні швидко і відносно легко розпо-
всюджувати свою інформацію через наявну у них інфраструкту-
ру, спроможні розпочати управління запасами своїх знань. Акту-
альна інформація може включати різні типи явних запасів знань:
паперові документи, електронні документи, бази даних, повідом-
лення електронної пошти, текстові файли, зображення та відео-
фрагменти, отримані з різноманітних джерел інформації. Завдан-
ням інформаційної інфраструктури організації є ефективне і ба-
гатократне використання запасів знань. Головним в управлінні
знаннями є доставка потрібних знань потрібним людям у межах
групи людей і організації в цілому в потрібний час. Мета управ-
ління знаннями полягає в тому, щоб допомогти людям краще
працювати разом, використовуючи обсяги інформації, що по-
стійно зростають і приймати на їх основі ефективні управлінські
рішення. Результатом успішно діючої системи управління знан-
нями повинна стати організація, засадничими основами якої є:
потужний інтелектуальний актив, самонавчання та розвиток. Іс-
нує три головних компоненти управління знаннями: 1) люди —
їм передається досвід і нові знання для створення нових ідей (но-
вовведень); 2) процеси — потрібні для спільного використання і
використання інформації; 3) технології — необхідні для швидкої
та ефективної роботи людей і процесів.



87

Люди, процеси та технології — це складові успіху на сучас-
них ринках, перенасичених інформацією. Люди вирішують
проблеми, використовуючи мозкову атаку, нововведення, твор-
чі зусилля та знання, отримані з досвіду. Спільна робота людей
примножує знання, накопичувані організацією, поліпшує умови
досягнення успіху. Для цього організації також потрібні вдало
спроектовані та ефективні бізнес-процеси для створення атмо-
сфери колективної творчості та мультиплікативного ефекту ін-
тегрального інтелекту. Робота здійснюється, як правило, в ко-
лективі (групі людей), які намагаються знайти кращі рішення
загальної проблеми або нової задачі. Потужними засобами для
людини при роботі з нововведеннями виступають інформаційні
технології та технологічна інфраструктура, які забезпечують
умови для успішної колективної роботи, створення корпоратив-
них знань і швидкого практичного вироблення нових ідей та
рішень.

У парадигмі управління знаннями технологія представлена як
можливість застосувати здібності, розуміння, досвід, експертні
оцінки, вона підвищує здатність генерування рішень управлінсь-
ких проблем. Існують ключові технології практичної реалізації
управління знаннями, які розширюють можливості користувачів
перетворювати інформацію у знання. Враховуючи зазначені
складові управління знаннями доцільно навести методику побу-
дови системи управління знаннями [12]. Вона полягає у виявлен-
ні точок використання знань, зв’язків між ними та визначенні не-
обхідних джерел знань і інструментів управління.

Основні кроки реалізації методики наступні:
1. Виявлення точок використання знань — на засадах моделі

діяльності компанії можна виділити точки прийняття рішень, ал-
горитми взаємодії, типові задачі. Для кожної з виявлених точок
доцільно описати використовувані знання, наприклад, при про-
гнозуванні тривалості проекту застосувати знання про потенційні
ризики, статистику реалізації подібних проектів та використову-
ваних інструментах.

2. Визначення джерел знань (скориставшись інформацією про
IT-систему, компетенції співробітників тощо).

3. Побудова шляхів руху знань всередині компанії — карта
руху знань від джерел до точок їх використання.

4. Виявлення ключових співробітників (носіїв і споживачів
знань) у побудованій моделі.

5. Вибір інструментарію обміну, накопичення, збереження,
розповсюдження знань;
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6. Поступове впровадження розробленої моделі і коригування
процесу управління знаннями.

Ця методика грунтується на потребі у знаннях, а не на праг-
ненні охопити неосяжне.

Взаємодія працівників компанії в процесі управління знання-
ми має циклічний характер і може бути представлена наступним
чином (рис. 1).

Виникнення
нової ідеї
або знання

Реалізація
цієї ідеї

або нового
знання

Збереження ідеї або
нового знання

для використання у
майбутньому автором
або іншими людьми

Обмін
знання-
ми між
колегами

Рис. 1. Процес управління знаннями [9]

Згідно концепції, запропонованій У. Буковичем та Р. Уильям-
сом [2], процес управління знаннями має бути організований від-
носно завдань, управлінського спрямування на тактичному і
стратегічному рівнях. Тактичний рівень — це проблеми конкурен-
тного оточення, тобто прийняття управлінських рішень,
пов’язаних із повсякденною діяльністю компанії та ринковими
можливостями або попитом. Стратегічний рівень вимагає вико-
ристання знань про зміни в макрооточенні.

Тактичні процеси управління знаннями реалізуються у чотири
етапи: 1) збір даних, необхідних для забезпечення повсякденної
діяльності (використання такої інформації підпорядковане ство-
ренню нової вартості та отриманню доходу); 2) використання ін-
формації, нових знань інноваційного спрямування; 3) навчання,
розповсюдження, обмін інформацією; 4) залучення працівників
організації до розповсюдження отриманих ними знань і передача
цих знань у загальний фонд інтелектуальних активів компанії.

Створення відповідної інфраструктури управління знаннями
має забезпечити найзручніші форми їх подачі та розповсюдження
знань всередині організації. Найскладнішим є переконання пра-
цівників, що обмін знаннями, їх розповсюдження буде корисним
як організації, так і їм особисто. Тут можуть бути визначені ці-
льові заходи щодо обміну досвідом, організації позавиробничого
спілкування персоналу (за цих умов відбувається обмін інформа-
цією, яка має місце в компанії і її потрібно отримати для загаль-
ного користування). Отримання персоналом нової інформації
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відбувається на різних семінарах, тренінгах, курсах підвищення
кваліфікації, участі у тематичних конференціях, реалізації мож-
ливостей самоосвіти, тобто використання всіх спроб «добування»
нових знань, корисних для розвитку бізнесу компанії. Через по-
стійні зміни бізнес-середовища процес отримання нових знань
про нього має бути також безперервним.

Пріоритетним завданням організації є вміле поєднання страте-
гії управління знаннями із загальної стратегією організації.
Управління знаннями на стратегічному рівні вимагає постійної
переоцінки наявного інтелектуального капіталу і його трансфор-
мації відповідно до майбутніх потреб компанії. Діяльність орга-
нізації на засадах управління знаннями потребує створення
принципово нової моделі бізнесу, нових форм менеджменту і но-
вих типів контактів з працівниками, які є органічною складовою
системи в цілому і визначають успішність компанії. Лідери і ке-
рівники компанії виконують не звичайні ролі, а виступають пар-
тнерами менеджерів середньої ланки та рядових працівників
компанії. Етапами стратегічних процесів управління знаннями є:
1) оцінка інтелектуальних активів (капіталу); 2) створення та під-
тримка інтелектуальних активів; 3) відмова від застарілих акти-
вів, їх демонтаж.

Одним із початкових етапів створення системи управління
знаннями в організації є формування баз знань, основними зав-
даннями яких є: 1) визначення і структурування інтелектуальних
активів (ІА) компанії; 2) трансформування частини прихованих
ІА компанії у явні; 3) розширення межі використовуваних знань
співробітниками компанії і поліпшення процесу передачі знань
від одного співробітника до іншого; покращення процесу генера-
ції нових знань у компанії.

Бази знань залежно від потреб у додатковій інформації мо-
жуть доповнюватися відомостями про суб’єкт з яким пов’язана
інформація, джерело знань тощо.

Створення і використання бази знань в компанії, її структур-
ному підрозділі або навіть на персональному комп’ютері окремо-
го співробітника дозволяють швидко і ефективно вирішувати
управлінські проблеми швидко і на якісно новому рівні.

Провідну роль в управлінні знаннями відіграє така ланка, як
наукові дослідження. У багатьох сучасних вітчизняних і зарубіж-
них компаніях функціонують навчально-дослідницькі структурні
підрозділи, які мають у своєму складі дієвий дослідницький по-
тенціал — менеджерів-аналітиків, здатних ефективно проводити
аналітичну та діагностичну діяльність, самостійно або із залу-
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ченням зовнішніх консультантів вирішувати проблеми тактично-
го і стратегічного характеру. Тип мислення таких менеджерів —
креативний, спрямований на пошук нестандартних управлінських
рішень. Результати такої дослідницької діяльності з високою
економічною ефективністю органічно вбудовуються в систему
управління знаннями. Вони є об’єктом менеджменту знань (МК)
у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації.

Для формування знань і побудови системи управління цими знан-
нями необхідно дотримуватися певних умов, які, як правило, зале-
жать від специфіки діяльності організації. Найзагальнішими з них є:

• реформування традиційної організаційної культури у куль-
туру, яка базується на цінності знань;

• трансформація організаційної структури управління підпри-
ємства шляхом створення підрозділів, зорієнтованих на генера-
цію нових знань та їх ефективне використання;

• формування нових навичок у керівництва;
• створення адекватної системи комунікацій;
• дослідження витоків причин організаційного опору змінам,

пов’язаних із впровадженням системи управління знаннями в
компанії;

• запровадження дієвих механізмів мотивації впровадження
системи управління знаннями;

• налагодження зв’язків із зовнішнім середовищем для попов-
нення знань і визначення ключових напрямів формування знань в
організації.

Організація, що будує свою діяльність на засадах максималь-
ного використання наукових набутків, використовує ефективні
механізми управління знаннями і постійно навчається має спира-
тися на п’ять основних понять або дисциплін: 1) особиста майс-
терність — виявлення та поглиблення особистого бачення, зосе-
редження енергії на певних проблемних аспектах, розвиток
терплячості, об’єктивне розуміння терплячості; 2) створення за-
гальної концепції використання знань, що пов’язане із намаган-
нями оволодіти загальною картиною майбутнього, яке організа-
ція прагне досягнути; 3) командне навчання і формування дос-
лідницьких навичок призводить до того, що знання групи можуть
бути більшими за знання індивіда; 4) когнітивна модель — при-
ховані переконання, узагальнення, образи, вірування, які активно
впливають на мислення співробітників організації; 5) системне
мислення — основний стрижень усіх знань і набір інструментів,
які дозволяють бачити закономірності і взаємозв’язки у складних
системах [8].
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Основні принципи, на яких базується діяльність організацій,
що запроваджують систему управління знаннями, відповідають
концепції постійного навчання.

Використання системи управління знань як дієвого механізму
менеджменту на вітчизняних підприємствах, на жаль, ще не на-
було поширення. В основному такі підходи знаннієвої економіки
використовуються недостатньо ефективно. Позитивні наслідки
від впровадження різноманітних форм навчання і розвитку пер-
соналу мають: корпорація «Інтертайп», Новокраматорський ма-
шинобудівний завод, ЗАТ «Оболонь»; окремі складові системи
управління знаннями запроваджують підприємства, основний
вид діяльності яких розроблення та використання ІТ-технологій,
рівень інноваційності яких значно вищий за середній по Україні.
Переваги систем управління знаннями в основному демонстру-
ють провідні світові компанії у сфері виробництва комп’ютерної
техніки, ІТ-технологій, консалтингових послуг.

Висновки та напрями подальших досліджень. Розуміння
дослідницького процесу як невід’ємної складової діяльності су-
часних компаній, широке та ефективне практичне використання
результатів науково-дослідної роботи, розроблення та впрова-
дження стратегії розвитку організації на засадах системного на-
вчання та управління знаннями, створення потужних інтелектуа-
льних активів — це вагомі передумови динамічного розвитку
конкретних підприємств і економіки в цілому, створення міцного
економічного потенціалу України впродовж найближчої перспек-
тиви.
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