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Аннотация
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В статті представлено аналіз соціально-економічних засад щодо формування економічних знань для удоскона-
лення системи управління. Акцент дослідження поставлено на пріоритетність ролі людини у створенні і розвитку 
інтелектуальних ресурсів та застосування їх в різних сферах економіки та окремого підприємства, а також основні за-
сади формування та розвитку управлінських знань для навчально-науково-виробничих комплексів аграрного сектору. 
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Постановка проблеми. Формування та вико-
ристання баз знань, менеджменту знань в 

різних галузях національної економіки продикто-
вано потребами інформаційного суспільства, розви-
тком науково-технічного прогресу, а також прак-
тичними потребами збереження досвіду персоналу, 
інформаційної підтримки нових технологій на сучас-
них підприємствах. Створення і розвиток суспільних 
знань в сучасному соціально-економічному просторі 
відбувається завдяки деяким важелям впливу, які 
ґрунтуються на певних засадах, що безпосередньо 
формують сам процес впровадження нових знань 
і їх управління в кожному окремому підприємстві 
та в економіці в цілому. В наш час, науці не при-

ділялась достатня увага в рамках єдиної концепції 
управління на основі знань організації. При цьому 
знання являються невід’ємним елементом відтво-
рення у створенні нової системи управління на всіх 
рівнях, у підвищенні ефективного використання ін-
телектуальних ресурсів та стимулювання розробки 
нових, більш досконалих і якісних.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ана-
ліз літератури свідчить, що вчені та дослідники на-
магалися намагалися знайти різноманітні підходи 
щодо формування системи знань організації ще до 
розробки інформаційних систем, які б регламен-
тувались різноманітними інструкціями, системами 
управління якості, технологіями групової роботи 
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тощо. В роботах У. Тейлора, М. Вебера, А. Файо-
ля, Е. Мейо були розглянуті принципи наукового 
управління як основи менеджменту знань, які сьо-
годні активно розвиваються вітчизняними дослід-
никами [1-3]. Мясоєдова Т. [4] визначила головну 
роль знань та інтелекту при досягненні соціально-
економічної ефективності діяльності підприємства, 
що відповідає концепції інтелектуального капіталу. 
Розвиток бази знань не дозволяє персоналу зупи-
нятись, не розвиватись і спрямований на активну 
інноваційну діяльність. 

Менеджмент як наука та практика безперерв-
но розвивається і доповнюється новими знаннями, 
теоріями, методами практичної управлінської ді-
яльності, які безпосередньо впливають на розвиток 
управлінської діяльності на підприємствах. Але в 
аграрному секторі є свої особливості розвитку тех-
нологій, формування досвіду та знань. Саме це обу-
мовило вибір теми досліджень.

Мета статті – дослідження ролі та необхідності 
формування бази знань науково-навчально-вироб-
ничих комплексів АПК. 

Управлінська база знань формувалась на про-
тязі багатьох років, в її основу лягло багато думок, 
ідей і вчень, які розвивають її як науку і на сього-
дення. Дані дослідження нам потрібні, щоб зробити 
структуру управління на підприємстві більш доско-
налою, продуктивність праці вищою, а виробництво 
інтенсивнішим і ефективнішим, піднімаючи конку-
рентоспроможність фірми на ринку.

Формування управлінських знань здійснюється 
на різних етапах і тому розглядаються такі питан-
ня, як: визначення категорії знань та управління 
ними з погляду її практичного застосування на під-
приємстві; розподіл та аналіз отриманої інформації, 
збереження ситуаційних моделей. Все це дозволяє 
нам уникнути багатьох помилок на всіх етапах про-
ходження товару та забезпечити краще викорис-
тання наявних ресурсів та здібностей працівників.

Правильна класифікація знань персоналу з метою 
виявлення, створення і використання їх здібностей і 
можливостей, для покращення діяльності організації 
та більш ефективного управління. Головне в цьому 
питанні оцінити переваги і недоліки персоналу, по-
кращити їх роботу та стимулювати їх розвиток. Та-
кож на цьому етапі важливо правильно розподілити 
роботу між тими працівниками, що дійсно можуть 
виконати дане завдання та знаходження перспек-
тивних людей, які хочуть і можуть внести зміни в 
діяльність підприємства для покращення її роботи. 
Тому, потрібно постійно оновлювати склад персона-
лу новими, часто молодими кадрами для створення і 
реалізації нових ідей, але зі збереженням успішних 
ідей та досвіду минулого з використанням баз знань, 
технологій коучингу тощо.

Обгрунтування складу компетентності менедже-
рів у галузі знань, тобто визначення рівня профе-
сійності і висококваліфікованості персоналу, забез-
печення скоординованої, високоефективної праці 
та для розроблення і організації знаннєбазового ме-
неджменту організації [3; 5].

Суб'єктами управління знаннями є працівники, 
діяльність яких спрямована на постановку цілей та 
розробку завдань, визначення критичних для під-
приємства знань та пов'язаних з їх рухом процесів, 
координацію переходу від одного етапу трансфор-
мації знання до іншого спрямування та корегування 
цього процесу. Тобто це ті співробітники підприєм-
ства, які безпосередньо здійснюють діяльність щодо 
управління знаннями.

Зважаючи на вищевикладене й на те, що термін 
«управління» передбачає цілеспрямований вплив зі 

сторони суб'єктів, органів на людей на економічні 
об'єкти, здійснюваний з метою спрямувати їх дії 
та одержати бажані результати, можна визначити 
управління знаннями як сукупність цілеспрямова-
них, систематичних та організованих управлінських 
дій щодо процесів в галузі знань з використанням 
різних інструментів та технологій, які спрямовані 
на досягнення цілей та підвищення конкуренто-
спроможності підприємства.

Управління знаннями на підприємстві знахо-
диться під впливом внутрішнього і зовнішнього се-
редовища, в яких відповідно формуються фактори 
ендогенного та екзогенного походження. Крім того, 
в концепції управління знаннями внутрішнє та зо-
внішнє середовище виступають в якості джерел 
формування ресурсів, а також знання та інформа-
ції на рівні об'єкту на всіх його етапах.

На вході знаходяться ресурсні складові; які 
включають як матеріальні та фінансові ресурси, так 
і інтелектуальні ресурси (організаційні, людські та 
релятивні, які включають знання відносин), та бу-
дуть використані в процесі трансформації знання. 
При цьому суб'єкт управління-знаннями за допомо-
гою виконання функцій шляхом дотримання сукуп-
ності принципів та використання певних методів 
здійснює управлінський вплив на об'єкт управлін-
ня. Останній, в свою чергу, під цим впливом пере-
творює знання на економічні вигоди шляхом прохо-
дження етапів збору інформації та знання, набуття, 
формалізації та збереження, трансферу та дифузії, 
а також використання знання. При цьому об'єкт 
управління реагує на управлінські дії суб'єкту 
шляхом зворотного зв'язку. Таким чином, в процесі 
такої їх взаємодії відбувається трансформація зна-
ння, яке матеріалізується і знаходиться на виході 
управління знаннями.

Кожному підприємству притаманний певний рі-
вень знань, який безпосередньо впливає на процес 
формування вартості. Цей рівень визначається ба-
гатьма чинниками і дуже індивідуальний для кож-
ного підприємства.

Навчально-науково-виробничі комплекси форму-
ються за різними схемами. Одна з них – формування 
на основі університета; друга – на основі холдингу. 
В Україні є досвід формування таких комплексів – 
Агрохолдинг «Мрія», ННВК на основі Вінницького, 
Херсонського аграрних університетів, інших вищів. 
В першу чергу в таких об’єднаннях активно розви-
вається інноваційна діяльність, яка піднімає рівень 
конкурентоспроможності фірм та їх прибутковість. 
Тому більшість організацій направляють свої квалі-
фіковані кадри на навчання у дослідницькі центри 
для реалізації конкретних інноваційних проектів.

Підприємства, що використовують менеджмент 
знань, поступово переходять від управління, що ба-
зується на, безпосередньому контролі, до методів, 
заснованих на формуванні середовища та умов для 
успішної діяльності працівників.

Джерелом змін є менеджери середнього рівня, 
які добре знають потенціал організації, її слабкі 
та сильні сторони, ситуацію на ринку. Саме вони 
є носіями більшої частки знань та досвіду, що іс-
нують у неформалізованому вигляді. Для успішної 
реалізації стратегічних змін необхідний налагодже-
ний процес обміну знаннями, їх поступова форма-
лізація та забезпечення доступу до них працівників 
організації. Ключовим моментом є створення умов, 
за яких особисті знання стають доступними для ін-
ших. Цей процес повинен відбуватися безпосеред-
ньо і на всіх рівнях організації.

Знання створюються людьми, тому роль люд-
ського фактора в менеджменті знань є визначаль-
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ною. Стимулювання та взаємодія окремих пра-
цівників або груп є важливою для використання 
накопиченого досвіду іншими. Основна проблема 
управління знаннями – формування системи спіль-
ного використання знань усередині організації. Не 
менш важливою на сьогодні є проблема визначення 
пріоритетних, напрямів щодо спільного викорис-
тання та генерації нових знань у процесі співпраці 
із контрагентами зовнішнього середовища – клю-
човими клієнтами, постачальниками, інститутами 
бізнес-середовища, бізнес-партнерами.

Аналіз функціонування та нормативного забез-
печення навчально-науково-виробничих комплексів 
(ННВК) та інших інноваційних структур аграрно-
го сектору України дозволяє зробити висновок, що 
освітні та наукові установи мають навчальні та на-
уково-дослідні структури, виробничі підрозділи; до-
говори про співробітництво з виробничими підпри-
ємствами; беруть участь в організації дорадництва 
та консалтингу, розробці та реалізації регіональний 
програм. Але результати інтеграції «навчання-на-
ука-виробництво» в багатьох випадках не структуро-
вані і представлені формальними зв’язками, які не 
мають економічного підґрунтя. Інтеграційні процеси 
зазнають негативних чинників – низька інноваційна 
зацікавленість виробничих структур, орієнтації їх на 
отримання максимального прибутку в короткостроко-
вому періоді; відсутність системного законодавства, 
правова невизначеність форм інтеграції; низький рі-
вень фінансування процесів інтеграції, недосконалість 
інфраструктурної підтримки інновацій, відсутність 
дієвих механізмів інноваційної діяльності, слабка вза-
ємодія між секторами науки, академічною та вузів-
ською наукою, дублювання функцій та інтеграційних 
процесів різними формами інноваційних структур, 
що не призводить до позитивних ефектів.

Досвід діяльності ННВК показав, що найбільш 
активно і структуровано сформована проекція 
«Ступенева освіта», але і цей напрямок потребує 
більш активного використання фахівців виробни-
чих та науково-дослідних установ при розробці на-
вчальних планів, програм навчальних дисциплін, 
практичної підготовки. 

Доцільним є активна взаємодія служб дорад-
ництва, внутрішніх підрозділів ВНЗ – науково-до-
слідних лабораторій та інститутів, вузівських ви-
робничих підприємств з академічною наукою та 
виробничими підприємствами всіх форм власності. 

Створені ННВК працюють як добровільне 
об’єднання підприємств, навчальних закладів та 
науково-дослідних установ. Такий початок інтегра-
ції освіти, науки, виробництва є позитивним, але 
недостатнім для активного розвитку аграрного ви-
робництва, трансферу наукових технологій, якісної 
підготовки кадрів аграрного сектору. 

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що в роз-
винутих країнах Заходу в останні десятиріччя, коли 
почали значно відчуватись нестача певних природ-
них джерел сировини, матеріалів та різко зросли 
вимоги споживачів до швидкості забезпечення ви-
сокоякісними товарами та послугами – роль науки 
та освіти набули першочергового значення і стали 
одними із пріоритетних у їх розвитку. На відміну 
від України, основні акценти у просуванні суспіль-
ства до підняття добробуту зосереджені саме на 
логістичному баченні та вирішенні виробничих про-
блем із застосуванням сучасних досягнень науки та 
освіти. Склався своєрідний трикутник, який визна-
чає особливості високо розвинутих країн – «еконо-
міка-наука-політика».

Сучасна інновація припускає наявність, принай-
мні, одного з трьох наведених нижче чинників:

- здійснення змін в виробництві, тобто змін у ви-
робничій функції;

- введення нових типів товарів в ринковий обіг, 
тобто поява нових функцій пропозиції;

- введення процедурних змін в ринок або в еконо-
міку в цілому, тобто проведення соціальних реформ.

В економічному та науковому сенсі інновація да-
леко не завжди і не обов'язково розглядається як 
благотворний процес внаслідок часто властивих їй 
конфліктів між інтересами інноватора і ринку, або 
суспільства в цілому. Наприклад, впровадження у 
виробництво нових машин і обладнання може спри-
яти зростанню продуктивності праці і, водночас з 
цим, стати причиною конфліктності та техноло-
гічного безробіття (принаймні, в короткостроковій 
перспективі) і додаткового забруднення навколиш-
нього середовища.

Відсутність в Україні цілісної й комплексної 
стратегії з законодавчим підґрунтям свідчить 
про доцільність вивчення закордонного досвіду. 
Так, протягом першого десятиліття ХХІ сторіччя 
польська влада й експерти представили доповідь 
«Польща 2030. Виклики розвитку», «Доповідь про 
інтелектуальний капітал Польщі», «Стратегія роз-
витку науки в Польщі до 2015 року». За резуль-
татами обговорень Фундації польських ректорів 
сформувався проект «Стратегія розвитку вищої 
освіти на 2010-2020 рр». і було розроблено «Страте-
гію розвитку вищої освіти в Польщі до 2020 року». 
Наведена стратегія складається з трьох частин – у 
першій здійснено аналіз сучасного стану польської 
системи ВО, у другій визначено місію вищої освіти 
й викладено думку авторів щодо перспектив роз-
витку галузі, у третій наведено умови їх реалізації. 
В межах першої частини висвітлюються внутріш-
ні організаційна структур і кадрове забезпечення і 
зовнішні чинники розвитку польської вищої освіти. 
Визначено 7 стратегічних цілей, які розбиті на 24 
операційні цілі і, в свою чергу на 181 захід. Крім 
того окреслено три пріоритету розвитку – забез-
печення рівних можливостей і загального досту-
пу до вищої освіти, досягнення польською вищою 
освітою кількісно підтвердженої міжнародної по-
зиції; запровадження нових системних й інсти-
туційних рішень і серед них взаємодія освітньої, 
наукової та дослідно-конструкторської діяльності 
вищої школи. Потрібно відмітити, що на початку 
2012 року, заявлена стратегія була частково реа-
лізована – прийняті закони про вищу освіту, про 
зміни, про наукові ступені і наукове звання, пере-
йменовано та змінено склад і зміст Головної ради 
вищої освіти (вищої освіти і науки). Відповідно до 
цих законів, розпочалась модернізація університе-
тів, в тому числі і аграрних університетів. Стра-
тегія модернізації Природничого університету у 
Вроцлаві складається з трьох сфер – освіта, наука, 
вищий навчальний заклад та його оточення. Визна-
чено, що університет повинен відповідати освітній 
установі третього покоління, який у сфері науко-
вих досліджень і навчальної діяльності тісно співп-
рацює з бізнесом. Вуз є регіональний і підтримує 
тісні зв’язки з органами місцевого самоврядуван-
ня, ініціює міждисциплінарні дослідження в меж-
ах технологічних платформ, технологічних парків. 
Аналіз стратегій модернізації виявив їх подібність 
до української Концепції реформування аграрної 
освіти, але в Польщі набагато більше напрацювань 
з горизонтальних зв’язків з підприємствами, парт-
нерами-університетами, представниками академіч-
ної спільноти. Досвід Польщі ще раз підтверджує 
потребу в удосконаленні законодавчого забезпечен-
ня, освітніх стандартів, фінансування модернізації 
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освіти, науки та формування нової інфраструк-
тури з залученням виробництва. У Польщі також 
активна консультаційна служба у форматі Націо-
нального центру з інформаційно-консультаційного 
обслуговування сільського господарства і сільських 
територій. Структура складається із 16 центрів 
аграрного консалтингу воєводств, а також польових 
офісів, яких нараховується від 4 до 7 у кожному 
з 49 воєводств. Фінансування їх на 70-80% забез-
печується за рахунок коштів державного бюджету, 
решта – кошти за надані комерційні послуги (їх пе-
релік та розцінки визначені державою) та грантові 
кошти. Загальний контроль за системою аграрно-
го консалтингу здійснює Департамент суспільних 
проблем і просвітництва Міністерства сільського 
господарства і продовольства країни. Дорадництво 
допомогло польським селянам перейти на ринкову 
економіку і допомагає конкурувати на ринку Євро-
союзу [6].

Досвід Франції свідчить про багатофункціональ-
ність розгалуженість аграрної освітньої системи, 
що спрямована на виконання економічних, приро-
доохоронних і соціальних функцій сільського госпо-
дарства, забезпечення всебічного сталого розвитку 
місцевих території. Регіони самостійно мають ви-
значати й узгоджувати стратегії розвитку навчаль-
них закладів, поширювати їх регіональні економічні 
зв’язки [7]. 

Цікавий досвід має Литва. Аграрна дорад-
ча служба була створена за участю Міністерства 
сільського господарства Литви, Литовського союзу 
фермерів і Литовської асоціації сільськогосподар-
ських підприємств як неприбуткова громадська ор-
ганізація. Діяльність Литовської дорадчої служби 
фінансується за рахунок Фонду підтримки сіль-
ськогосподарських виробників (державний бюджет) 
і за рахунок надання платних послуг. Міністерство 
сільського господарства надає підтримку дорадчій 
службі з початку її заснування. Функції Міністер-
ства сільського господарства, регіональних управ-
лінь сільського господарства і дорадчої служби чіт-
ко розділені. Міністерство й регіональні управління 

переважно беруть участь у процесах формування 
й реалізації сільськогосподарської політики, а до-
радча служба надає потрібну практичну консульта-
ційну та інформаційну допомогу сільськогосподар-
ським товаровиробникам [8; 9;10]. 

На жаль, бази знань служб дорадництва в Укра-
їні використовуються недостатньо, розвиваються 
неактивно. Пояснюється це незацікавленістю влас-
ників комплексів, недовіра до наукових досліджень. 
Організація успішного ННВК «Холдинг Мрія» має 
в першу чергу акценти на практичну діяльність та 
післядипломну освіту. Комплекси ж на основі уні-
верситетів найбільший акцент мають на ступеневій 
освіті і достатньо слабку науково-дослідну базу. 

Висновки та пропозиції. Подальші дослідження 
та моделювання взаємовідносин в проекціях науки, 
навчання і виробництва повинні дати відповідь на 
питання «Чи можливо збалансувати ці проекції між 
собою для одержання позитивного синергетичного 
ефекту в розвитку кожного напряму. 

Таким чином, можна зробити висновки, що 
управління знаннями стимулює появу сукупності 
певних позитивних змін, зокрема ролі персоналу 
організації як носія індивідуальних знань, зміни в 
інформаційних технологіях та організаційній куль-
турі, місця та ролі організації в бізнес-системі.

Для формування знань і побудови системи 
управління цими знаннями необхідне дотримання 
певних умов, які, як правило, залежать від специ-
фіки діяльності організації, до найбільш загальних 
можна віднести:

- реформування традиційної культури у куль-
туру, що базується на цінності знань;

- трансформацію організаційної структури під-
приємства шляхом введення підрозділів, зорієнто-
ваних на створення нових знань та їх ефективне 
використання;

- формування нових навичок у керівництва;
- створення адекватної системи комунікацій;
- налагодження зв'язків із зовнішнім середови-

щем із метою поповнення знань та визначення клю-
чових напрямів формування знань в організації.
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Постановка проблеми. В умовах глобалізацій-
ної епохи та геополітичного протистояння за 

світові енергетичні ресурси інноваційний розвиток 
стає єдиним можливим варіантом ефективної пере-
будови та розвитку будь-якої економіки. Майбутнє 
кожної держави залежить від вдалого та своєчас-
ного залучення та впровадження прогресивних ін-
новацій в свою організаційну структуру. Останнє 
десятиліття показало, що людство стоїть на порозі 
нових технологічних зрушень, залишилось лише 
підготовити підґрунтя для нової технологічної ери. 
Поряд з цим, кожна країна, незалежно від свого 
ступеню розвитку, так чи інакше стикається з кри-
зовими системними проблемами, які потребують не-
гайних та невідкладних рішень. Економіка сучасної 
країни в своєму антикризовому арсеналі вимушена 
містити ефективний механізм протидії негативно-
му впливу глобалізаційних потрясінь. Основою та-
кого механізму повинен стати набір прогресивних 

інновацій, конкретних для кожної держави, регіону 
держави та підприємства. Це в свою чергу спонукає 
досліджувати проблеми визначення класифікацій-
них ознак інновацій та створювати умови для їх 
класифікації з урахуванням особливостей впрова-
дження в конкретну галузь економіки.

Поряд з цим, сучасна економіка України потре-
бує докорінних інноваційних змін. Зусилля потрібно 
спрямовувати на позбавлення виробництва енерго-
ємного технологічного тягаря у вигляді неефектив-
них та застарілих виробничих комплексів, які за 
своєю ефективністю значно відстають від сучасних, 
насичених інноваціями світових виробництв.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемами класифікації інновацій займалася зна-
чна частина дослідників: Й. Шумпетер, Г. Менш,  
Р. Фостер, Б. Санто, К. Павітт, Д. Тідд Д. Бессант, 
К. Фрімен, А. Пригожин, В.Мединський, С. Ільде-
менов, Ю. Бажал, А. Кляйнкнехт, П. Завлін та інші.


