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канали ресурсного забезпечення металургійних підприємств і
створити повні технологічні цикли виробництва.

Отже, основними стратегічними напрямками покращення ефек-
тивності діяльності металургійного комплексу, як основи найпо-
тужнішого галузевого ринку України, має стати зміна співвідно-
шення «експорт—споживання» металургійної продукції в бік збіль-
шення національного споживання, впровадження процесів кон-
солідації на вказаному ринку та аналіз доцільності утворення вер-
тикально інтегрованих ринкових структур, оновлення технічної
та технологічної бази, залучення новітніх технологій обробки си-
ровини.
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THE HIGHER EDUCATION
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The definition and characteristics
of a learning organization are
presented. Defined tools by which
universities can be transformed
into the learning organization

Білл Малфорд (Mulford, 2000) визначає організації, що навча-
ються, як такі, що можуть структурувати, реструктурувати і роз-
вивати себе таким чином, що і організація, і її члени постійно
вчаться на своєму досвіді, один від одного, а також від навко-
лишнього середовища. Результати навчання дозволяють ефектив-
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но вирішувати проблеми та досягати організаційного вдоскона-
лення.

Організація, що навчається, може бути охарактеризована як:
1) відкрита система, з можливістю вчитися і впливати на навко-
лишнє середовище, а також навчатися всередині себе; 2) органі-
зація, в якій бачення виникає від індивідуальних членів і де осо-
бисте бачення пов’язано з організаційними баченням, але де
організаційне бачення і місія змінюються в результаті навчання;
3) організація, в якій індивідуальне навчання стає колективним
шляхом діалогу, вимагає заохочення і прийняття організаційної
культури і підтримуючої організаційної структури; 4) організа-
ція, де є добре збалансоване поєднання майстерності і навчання,
орієнтованого на розвиток, яке включає культуру, яка заохочує і
підтримує навчання, з гнучкими структурами, які мають потенці-
ал до змін (з метою підтримки майбутнього навчання); 5) органі-
зація, де люди використовують системне мислення для виявлення
і вирішення проблем.

З наведених ознак організації, що навчається, слід звернути
особливу увагу на такі інструменти її впровадження, як відповід-
ні організаційна культура та організаційна структура.

Основний вид діяльності вищих навчальних закладів — на-
дання освітніх послуг, або навчання студентів. Але самі по собі
університети не обов’язково відповідають ознакам організації,
що навчається. Це, за Генрі Мінцбергом, «професійні організа-
ції», які включають висококваліфікованих фахівців, які певною
мірою є ізольованими в межах своїх навчальних дисциплін, ка-
федр, факультетів або спеціальностей. Організаційна структура
університетів, як правило, включає факультети, кафедри та загаль-
но університетські підрозділи, які підпорядковуються ректору та
наглядовій раді. Зв’язки по горизонталі між факультетами та ка-
федрами майже відсутні, хоча саме такі зв’язки мають бути акти-
візовані з метою підвищення якості змісту навчальних планів
підготовки фахівців.

У сучасному конкурентному середовищі на ринку освітніх по-
слуг для залучення студентів недостатньо лише висококваліфіко-
ваних викладачів. Університет як відкрита система має бути гнуч-
ким та адаптивним: навчальні плани слід постійно оновлювати з
урахуванням потреб ринку праці.

Для покращення якості навчальних планів підготовки фахівців
необхідно змінювати організаційну культуру університетів, за-
охочуючи обмін та обговорення інформації про зміст навчальних
дисциплін між викладачами всіх кафедр і факультетів, які фор-
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мують майбутнього фахівця незалежно від спеціальності. Таким
чином, слід удосконалювати організаційну структуру та органі-
заційну культуру вищих навчальних закладів, перетворюючи
останні на організації, які не тільки навчають інших, але і навча-
ються самі.
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THE CONCEPT OF OPEN
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Basic thesis of open source inno-
vation concept in business was
considered in the article. The
problems of practical develop-
ment and solutions was outlined.

У теорії стратегічного менеджменту в останні десятиліття від-
булось формування двох протилежних напрямків: «галузевої» та




