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УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ – СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
В сучасних умовах знання стають найважливішим ресурсом організацій. Специфіка знань як  

об'єкта управління обумовлює багато проблем, з якими зіштовхуються організації.  Тези Бутенко  

Н.Ю. присвячені обгрунтуванню підвищення ролі системи управління знаннями в організаціях. 

В современных условиях  знания становятся важнейшим ресурсом организаций.  Специфика  

знаний как объекта управления обусловливает  множество проблем,  с  которыми сталкиваются  

организации. Тезисы Бутенко Н.Ю. посвящены обоснованию повышения роли системы управления  

знаниями в организациях. 

In  modern  conditions  knowledge  becomes a  critical  resource  for  organizations.  Specificity  of  

knowledge as a management object causes a lot of problems faced by the organization. Abstracts of Butenko  

NY are devoted to justification of increasing role of knowledge management systems in organizations.
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Накопичення знань в сучасній організації є невід'ємною частиною процесу 

виробництва та надання послуг, а навчання виступає як нова форма процесу 

виробництва та створення вартості.  Найбільш успішні підприємства сьогодні 

являють собою інтелектуальні організації, що розвивають свої базові здібності, 

які засновані на знаннях. За висновками аналітичної компанії  Gartner Group, у 

недалекому майбутньому ті організації, які не перейшли до моделі управління, 

що  заснована  на  знаннях,  будуть  відчувати  проблеми  через  втрату 

конкурентоспроможності. Аналіз статистичних даних про стан промисловості, 

дозволяє  зробити  висновок  про  те,  що,  незважаючи  на  відносне  зростання 
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виробництва  промислової  продукції,  більшість  вітчизняних  підприємств 

зазнають  істотних  труднощів,  які  пов'язані  з  необхідністю  постійних  змін  з 

метою виживання, розвитку й підвищення конкурентоспроможності. В той же 

не вирішені питання у формалізації знань на основі інформаційних ресурсів для 

забезпечення стійкої конкурентної позиції на ринку.  

Таким  чином,  управління  знаннями  стає  сьогодні  необхідною  умовою 

ефективного і сталого функціонування організацій.

Під  управлінням  знаннями  розуміється  процес,  у  ході  якого  свідомо 

створюється, структурується й використовується база даних організації.  Щоб 

управляти  знаннями,  необхідно  чітко  усвідомлювати  наступне:  які  знання 

потрібні організації зараз і які будуть потрібні в майбутньому; хто в організації 

має знання; де вони зберігаються; як забезпечується обмін знаннями; як знання 

створюються; як вони передаються; як вони поновлюються; хто ще їх потребує; 

як організований доступ до знань, що зберігаються;  які з них представляють 

найбільшу цінність; скільки коштують всі ці знання; чи використаються вони 

там і тоді, де й коли повинні використовуватися.

Управління знаннями містить у собі наступні компоненти: стимулювання 

приросту  знань;  відбір  й  акумулювання  значимих  відомостей  із  зовнішніх 

стосовно даної  організації  джерел;  збереження,  класифікація,  трансформація, 

забезпечення доступності знань; поширення й обмін знаннями, у тому числі в 

межах  організації;  використання  знань  у  ділових  процесах,  у  тому  числі  в 

процесі прийняття рішень; втілення знань у продуктах, послугах, документах, 

базах  даних  і  програмному  забезпеченні;  оцінка  знань,  вимірювання  і 

використання нематеріальних активів організації; захист знань.

Вивчення  досвіду  успішних  підприємств  свідчить,  що  існуючі  підходи 

розглядають  процес  управління  знаннями,  більшою  мірою  орієнтуючись  на 

інформаційну частину. Існуючі підходи до управління знаннями спрямовані на 

управління  знаннями  в  цілому  всього  підприємства  без  виокремлення  знань 

співробітників.  Крім  того,  теоретичні  підходи  до  управління  знаннями  не 

враховують принципу стратегічної відповідності, зокрема відповідності рівню 



управління й життєвому циклу співробітника на підприємстві, і не розглядають 

управління  знаннями  співробітників  підприємства  як  об'єкт  управління,  що 

враховує процеси виявлення, накопичення й нарощування знань. З іншого боку, 

спроби  менеджменту  вітчизняних  підприємств  адаптувати  й  впроваджувати 

передові  технології  управління  знаннями в  умовах динамічного зовнішнього 

середовища також не забезпечують досягнення встановлених цілей, у  першу 

чергу через  відсутність  практичних рекомендацій із  застосування технологій 

управління підприємством в сфері управління персоналом.

Важливим аспектом управління знаннями є ті  знання, що знаходяться у 

свідомості певної людини - співробітники організації не є власністю організації. 

За  оцінками,  42%  загальних  корпоративних  знань  становить  інтелект 

персоналу, який ніяк не зафіксований на матеріальних носіях інформації. Тому 

суттєве  значення  в  системі  управління  знаннями  набуває  задача  отримання 

користі  саме  із  цієї  категорії  знань  —  неформалізованих  знань.  Саме  ця 

складова системи менеджменту знань є важливою для формування організації, 

що  здатна  навчатися.  Крім  того,  на  формалізовані  та  приведені  в  систему 

знання  організація  може  пред'явити  права  власності,  також  з'являється 

можливість  обмінюватися  або  продавати  такі  знання  незалежно  від  їх 

першоутворювачів.

Нові  знання  набуваються  в  процесі  навчання  окремих  осіб,  навчання 

підрозділів  і  навчання  організації  в  цілому.  При цьому базовим  процесом є 

процес перетворення індивідуальних знань в організаційні знання. Саме процес 

створення  організаційних  знань  є  основою  управління  знаннями.  Найбільш 

відомою моделлю, що відображає процеси створення знань, є модель (SECL), 

розроблена  І.  Нонака  та  Г.  Такеучі,  згідно  з  якою  відбуваються  чотири 

перетворення явних і прихованих знань:

-   соціалізація  —  перехід  неформалізованих  знань  у  неформалізовані 

(удосконалення наявних навичок);



-   екстерналізація  —  перехід  неформалізованих  знань  у  формалізовані 

(описування вмінь і навичок, які використовуються, з'ясування закономірностей 

із практичної діяльності);

-      комбінація  -  перехід  формалізованих знань у формалізовані  (в  за-

гальному вигляді - утворення із однієї теорії іншої);

-   інтерналізація  -  перехід  формалізованих  знань  у  неформалізовані 

(отримання певних навичок).

Практично кожна сучасна організація формує власну інформаційну базу 

про сфери бізнесу, а також має певний досвід щодо її створення, організації та 

використання.

Заходи,  що дають можливість  працівникам здійснювати обмін знаннями, 

пов'язані  не  лише  із  процедурою  обміну,  а  й  випливають  із  характеристик 

організаційної культури та безпосередньо пов'язані з нею. 

Для  обміну  інтуїтивно-практичним  знанням  величезне  значення  має 

розширення  контактів  усередині  організації.  Чим  більше  зв'язків  існує  між 

працівниками організації,  тим вище ймовірність  того,  що між ними почнуть 

інтенсивно циркулювати знання: люди більш охоче надають знання тим, кого 

вони знають особисто. Способи розширення внутрішньо організаційних зв'язків 

між  працівниками  (отже,  і  можливості  обміну  знаннями)  можуть  бути 

найрізноманітнішими:  від  традиційних  до  інноваційних.  Найпоширенішими 

можна вважати наступні: тренінгові програми;  програми  обміну й стажування; 

тимчасові  групи  для  спільної  роботи  над  проектом;  неформальні  наради; 

створення відкритого простору. 

Враховуючи необхідність постійного  і безперервного процесу навчання  в 

організаціях  з метою реалізації процесу формалізації та набуття і поширення 

організаційного  знання  постає  питання  наявності  фахових  компетенцій  у 

менеджерів  та  співробітників  організації,  які  сприятимуть  можливості 

передавати,  отримувати,  структурувати,  опрацьовувати  нову  інформацію.  Це 

пов’язано  із  тим,  що  між  інформацією  і  знаннями  існує  деяка  різниця. 

Інформація  сама  по  собі  може  виявитися  в  принципі  марною,  якщо, 



зіштовхнувшись  з  задачею,  у  працівника  не  виникає  розуміння,  де  шукати 

необхідну інформацію, як її використовувати і до кого звернутися по допомогу. 

Знання знаходяться в розумах людей і виявляють себе в момент взаємодії між 

ними.  У  процесі  спілкування  співробітники  обмінюються  знаннями,  що 

неможливо почерпнути з документації й інших джерел інформації. Необхідно 

направляти  цю  взаємодію  на  досягнення  мети,  генерацію  нових  ідей  і 

відновлення існуючих знань.

Отже,  важливою  імперативою  сучасного  менеджменту  є  виникнення 

проблеми узгодження великих обсягів інформації з реальними можливостями її 

використання  в  процесі  діяльності.  В  свою чергу  ці  питання  безпосередньо 

пов’язані  із  реалізацією  концепції  управління  знаннями  в  організаціях. 

Ефективне  вирішення  цих  завдань  можливе  за  умов  формування  загальної 

концепції бізнес – освіти, навчання та ефективної моделі управління знаннями в 

організації.
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ENTREPRENEURSHIP AS A CORE COMPETENCE OF AN INDIVIDUAL

Анотація. Процес глобалізації висуває нові вимоги до знань і навичок людей з тим, щоб  
підвищити  їх  конкурентоспроможність  на  ринку  праці.  Традиційні  програми  освіти  
зорієнтовані на передачу конкретних теоретичних знань і методології,  сучасні ж робочі  
програми  -  на  формування  ключових  компетенцій,  однією  з  яких  є  підприємництво:  
необхідна компетенція кожної людини в сучасному світі.

Ключові слова: компетенції, очікувані результати освіти, підприємництво.
Аннотация. Глобализация выдвигает новые требования к знаниям и навыкам людей, в  

частности  -  позволяющих  повысить  их  конкурентоспособность  на  рынке  труда.  
Традиционные  программы  образования  сориентированы  на  передачу  конкретных  
теоретических  знаний  и  методологии,  современные  же  рабочие  программы  –  на 
формирование ключевых компетенций, одной из которых является  предпринимательство:  
необходимая компетенция каждого человека в современном мире. 

Ключевые слова: компетенции, результаты образования, предпринимательство.
Annotation. Globalization process requires from an individual new knowledge and skills that  

enable  his  or  her  competitiveness  at  the  labor  market.  Traditional  education  programs  are  
primarily  focused  on  the  transmission  of  specific  theoretical  and  methodological  knowledge.  
Contemporary  educational  curricula  as  expected  learning  outcomes  introduce  essential  



competencies.  Entrepreneurship is one of these competencies required for each individual in the  
modern world.

Key words: competencies, expected outcomes of education, entrepreneurship.

Within the formal educational system educational policy of a country should be 

targeted  on  building competencies with  an  emphasis on innovation,  creativity, 

problem solving,  critical  thinking,  entrepreneurship,  computer  literacy  and social 

competence [1, p.16]. The term of competence is based on the integrative approach, 

under  which abilities  of  an  individual  are  viewed  as a  dynamic  combination of 

knowledge, understanding and action. Essential competencies can be interpreted as a 

transferable multifunctional complex of knowledge, skills and attitudes necessary for 

all  individuals’  self-fulfillment and self-development,  social  inclusion  and 

employment. Individual should develop the essential competencies by the end of the 

compulsory  education1 as  a  starting  point for  the further  learning,  qualitative 

professional work and everyday life.

The European Council (Lisbon,  2000)  has  recommended Member  States to 

indicate competences as the expected outcomes of education [2]. The work program 

"Education  and  Training  2010"  has indicated  entrepreneurship as  an  essential 

competence  of  the  individual  [3].  In  2012  European  Commission  presented  new 

Rethinking  Education  strategy  to  encourage  Member  States  for  challenges  in 

educational  system with the aim to create conditions for the young people across 

Europe to develop the skills and competences needed by the labor market. According 

to this strategy the Member States are invited to [4]: ensure that the key competence 

"entrepreneurship" is embedded into curricula across primary, secondary, vocational, 

higher and adult education; offer the possibility to young people to have at least one 

practical  entrepreneurial  experience before leaving compulsory education,  such as 

running  a  mini-company,  being  responsible  for  an  entrepreneurial  project  for  a 

company or  a  social  project;  boost  entrepreneurial  training for  young people  and 

adults in education.

1 Education entails institutionalized educational process with systematic educational activities covering formal and 
informal education (International Standard Classification of Education- ISCED)



Such an initiatives and European Union’s Entrepreneurship 2020 Action Plan 

must help to solve the problem of high unemployment among young people (which is 

close to 23% across the European Union [5]). The latest McKinsey’s investigation 

shows [6]: youth unemployment has been doubled the rate of general unemployment 

in Europe for the last 20 years; 5,6 million of young people are unemployed across 

Europe, and a total of 7,5 million are neither being educated nor are they working; 

while young people are eager to work and more than 50% of unemployed people 

can’t find work, businesses across Europe struggle to find young worker with the 

skills they need. So, entrepreneurship is one of the essential competencies and means 

the ability of an individual to turn ideas into action. Entrepreneurship by its nature is 

a  generic  competence,  important  for  all  individuals  and  should  be  one  of  the 

compulsory educational outcomes. It includes creativity, innovation and willingness 

to  take  risks  and  the  ability  to  plan  and  manage  projects  in  order  to  achieve 

objectives. An entrepreneurial individual is no longer a passive one, it’s ready to find 

the way to create its own business and so to be self-employed, or to create social 

enterprise, which will create shared value: for the business and for the community in 

which it works.

Entrepreneurial competencies include: 1) affirmative attitudes: self-initiative, a 

positive attitude towards change and innovation, willingness to identify areas where 

they  can  demonstrate  entrepreneurial  skills; 2) knowledge:  about  the  available 

opportunities  that  match  personal  activities; 3)  skills:  of  planning,  organizing, 

analyzing,  communicating,  conducting,  reporting,  evaluating  and  recording,  of 

creating and implementing projects,  of teamwork; the ability: to recognize his/her 

own strengths and weaknesses, to assess and take risks when its needed, of proactive 

action & positive response to the changes.

Entrepreneurship is the willingness to act but also to support the innovations of 

others. An entrepreneurial individual is highly internally motivated to succeed, to be 

active, to  assume responsibility, to set  goals  and to achieve them.  All this, put the 

entrepreneurship as an important imperative outcome of educational policy for each 

country, willing to succeed in building the innovative economy in a sustainable way.



Literature:

1. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće 

obvezno i srednjoškolsko obrazovanje / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

Repiblike Hrvatskoj. – Zagreb, 2011. – 296 p.

2. Zaključci predsjedništva / Europsko vijeće. - Lisabon, 2000.

3. “Education & Training 2010”: Main policy initiatives and outputs in education 

and training since the year 2000 /  European Commission: Education and Culture. - 

January 2007.

4. Entrepreneurship  as  a  main  driver  for  economic  growth //  European 

Commission. – Available at: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom

5. European  Commission  presents  new  Rethinking  Education  strategy: Press 

release /  European Commission.  -  Brussels/Strasbourg. -  November  20. -  2012. – 

Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_en.htm

6. Mourshed Mona, Patel Jigar, Suder Katrin. Education to employment: Getting 

Europe’s youth into work // McKinsey&Company. – January 2014. – 8 p.

I.Gagnidze, Ph,D,

Associate Professor of Faculty 

of Economics and Business

 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

ineza.gagnidze@tsu.ge

THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES

 IN IMPROVING COMPETITIVENESS OF THE REGION

ANNOTATION: Based on the European Commission Communications, the paper discusses  

the role of the university in improving competitiveness of the region. It is noted that effectiveness of  

entrepreneurial  universities  is  determined  by  effective  links  between  education,  science  and  

business. Successful examples are provided from international practice.

KEY WORDS:  knowledge-based economy, entrepreneurial universities,  technopolis,  

competitiveness, clusters.

mailto:ineza.gagnidze@tsu.ge


In the 60th of last century, the  universities combined  the research function  and 

then at  the beginning  of  XXI  century, they  were  formed  an Entrepreneurial 

Universities.  “In the last years, the evolution of the university mission has opened 

new  opportunities  for  the  scientific  entrepreneurship.  The  informal  transfer  of 

knowledge has been substituted by formal mechanisms of technology management, 

through  the  protection  systems  of  property  rights   and  the  exploration  of  their 

business potentialities.  Enterprises looking for good technologies can use different 

access channels to the academic world: direct access to research groups and through 

the offices of technological (TTOs) transfer, the ILOs, the incubators and the spin-

offs”[3; 451].

“Universities are key players in Europe’s future and for the successful transition 

to a knowledge-based economy and society”. With this phrase, the role of universities 

were  estimated  in  EU  Commission  Communication  in  2006  noting  that 

“Modernization  of  Europe’s  universities,  involving  their  interlinked  roles  of 

education,  research  and  innovation,  has  been  acknowledged  not  only  as  a  core 

condition for the success of the broader Lisbon Strategy, but as part of the wider 

move towards an increasingly global and knowledge-based economy [1;2].

A number  of  regulations  and  acts  have  been  adopted  by  the  European 

Commission in order to raise competitiveness of the European Union. Among the 

abovementioned documents, we’d like to pay a special attention to the document, in 

which it’s highlighted that formation of strong connections between three sides of the 

knowledge  triangle:  science,  education,  business-innovation  has  a  special  role  in 

raising competitiveness of the EU [2;3-4]. 

We  think  these  processes  are  especially  important  to  be  quickly  taken  into 

consideration by post-Soviet countries. It’s known our today’s Universities mainly 

fulfill the educational function that is not a guarantee for future success. 

The special importance of Entrepreneurial Universities is granted to raising the 

regional  competitiveness, since  it determines the pulse of regional  clusters. 

Education, science and  business are  gathered  in  such  universities and the 

effectiveness of relationship is noted above.



All  new ideas  and development  are  gathered in  the  regional  Entrepreneurial 

Universities initiating throughout the region. This process is carried out through the 

training - courses and business  incubators,  research laboratories  which are  spread 

along the entire region and is an integral part of the space of the university. The 

intensity and effectiveness of the research are determined by close proximity to the 

research bases which is especially important to improve the quality of products and 

competitiveness.

Regional Entrepreneurial  University  plays  a  crucial  role  in  pointing  out  the 

numerous  examples  known  as  successful  clusters  in  the  world.  They  sometimes 

appear on the ground of the university cities such as technopolis, for example  The 

Cambridge Technopole in Great Britain. There are 43 000 persons employed in the 

enterprise and its geographic area includes city of Cambridge and 25 mile radius zone 

around it. Science branches provide 1/3 of jobs [4].

The Universities are motive powers of the region, such as Loire Valley in France 

where research and education fields are  spread throughout the whole region.  The 

competitive cluster joins 4000 companies, 30000 work places, 450 researchers, 2500 

students,  25 high training course;  2  engineering school,  2  universities,  1 research 

center that has 17 branches [5].

The intensive researches held in such universities will support the employment 

of local personnel and regulation of brain drain. It  should be noted that scientific 

achievements in the  Entrepreneurial Universities  are quickly reflected in  the 

educational  programs. From  the  other  side,  the  business  is  directly  involved  in 

development of new products and improvement of old ones that support the quick 

reaction  on  the  market  requirements.  Based  upon  the  mentioned  we  think  the 

formation of Entrepreneurial Universities is a favorable powerful factor for economic 

development of transitional countries.  
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level. Creating a world organization for science and education will give the opportunity to develop  

and implement global education policy. 
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     Глобальный кризис находится на стадии депресии которая может существенно продлится. 

Причина  продления  это  отсутствие  полного  (экономического,  социального, 

природопользовательского) понятия процессов инновационных изменений обоснованных на 

научно-теоретическом  уровне.  Низкий  уровень  эффективности  использования  трудовых 

ресурсов  в  развивающихся  странах  и  краине  неудовлетворительный  уровень  в  развитых 

странах  (что  выражается  в  безработице  и  в  других  социальных  проблемах)  не  дает 

возможность без особых потерь выйти из кризиса.

    Распределение  и  перераспределение  ресурсов  должно  быть  научно  обосновано  и 

осуществлено без воин противостояний и особых потерь однако уже 20 лет как совершенно 

четко  наблюдается  агрессивная  активность  по  их  распределению  и  перераспределению. 

Особенно важно чтобы права на приобретение, присвоение или использование финансовых, 

природных и трудовых ресурсов  а  также экологически  незагрязненных регионов должны 

распределятся на основе честной  конкуренции. В связи с этим важно какая группа стран с 

какой  интенсивностью  и  в  каком  направлении  проявляет  интересы.  Надо  отметить  что 

интерес развитых стран в отношении сырья и природных ресурсов постепенно замедляется и 

возможно (на основании научно-технического прогресса и научно-технической революции) 

вообще изчезнет. Вместе с этим происходит усиление экономических интересов (замещения 

исторически существующих  интересов) в направлении трудовых ресурсов и экологически 

чистых  районов  и  сфер  деятельности.  Эти  интересы  разносторонные  и  характеризуются 

неодинаковой активностью.

      Присвоение, распределение и использование трудовых ресурсов ресурсов безусловно 

зависит от временных лагов среди которых можно выделить следующие: 

      Краткосрочный период который определяет какую-нибудь одну фазу большого цикла 

развития мировой экономики. Реализация спроса на трудовые ресурсы глобального рынка 

труда (которого пока не сущесрвует) краине затруднительна к тому же он изменчив по фазам 

экономического  цыкла.  Изменения  происходят  и  в  структуре  трудовых  ресурсов.  В 

компетенции  международных  финансово-экономических  организаций  должно  входить 

разработка рекомендаций для развивающихся стран по поводу изменения спроса на уровень 

структуру и условия использования трудовых ресурсов. В том случае если развивающиеся 

страны  точно  следуют  и  выполняют  данные  рекомендации  международные  организации 

должны  нести  всякую  (в  том  числе  и  финансовую)  ответственность  за  качество 



рекомендаций  и  в  случае  финансовых  или-же  других  потерь  (связанных  с  качеством 

рекомендаций) компенсировать их полностью. Надо отметить что в краткосрочном периоде 

на  развитие  трудовых  ресурсов  должны  ориентироватся  только  специальная  и  средне-

специальная  система  образования.  Соответствие  высшего  образования   краткосрочным 

изменениям спроса на структуру трудовых ресурсов дорого и невозможна без существенных 

потерь.

       Долгосрочный период в протяжении которого изменения спроса на трудовые ресурсы и 

их  структуру  определяют  структурные  и  циклические  колебания  они  определяют  и  обе 

формы безработицы которые создают для социума краиние трудности (поскольку общество 

к  ним никак не  подготовлено  особенно  в  развивающихся  странах). Не только работники 

низкой квалификации но и квалифицированные специалисты все в большей степени зависят 

от  профсоюзов  которые  в  некоторых  странах  вообще  не  существуют  или-же  абсолютно 

инертны.  Надо  отметить  что  процессы  последних  лет  происходящие  в  развитых  странах 

дают нам понять что там тоже дела обстоят не лучшем образом.Что косается самой активной 

части  социума  политиков  –  к  сожалению  они  ориентируются  только  на  эффекты 

краткосрочных  периодов. Таким  образом   в  долгосрочном  периоде  уровень  развития 

квалификация  и  структура  трудовых  ресурсов  не  соответствуют  требованиям  процессов 

глобализации  национальных  рынков. В  таких  условиях  процессы  устойчевого  развития 

повсеместно  блокированы. Безпрепятственное  осуществление  устойчевого  развития 

определяется  соответствием  научно-образовательной  системы  к  долгосрочному  периоду 

развития   однако  это  всячески  превосходит  экономические  возможности  развивающихся 

стран.  Именно  сдесь  проявляется  ареал   активности  региональных  и  международных 

организаций.

      Нам  представляется  что  проблемный  характер  развития  Болонииского  Процесса 

определяется  отсутствием организации проводящей или всесторонне поддерживающей на 

международном  уровне  политику  образования.  Создание  такой  организации  могло 

способствовать: Улучшению кочественного уровня рабочей силы; Повышению количества 

квалифицированной  рабочей  силы  в  мировом  масштабе;Перманентному  повышению 

занятости  (что  секономило-бы  немало  средств);Снижению  возможности  всякого  рода 

неблагоприятных  процессов  (таких  как  социальное  напряжение,  гомофобии  разного 

характера  и  др.)  в  социуме  отдельных  развивающихся  стран;Развитию  человека  на 

ментальном уровне.

       Под конец хетолось-бы подчеркнуть что устойчивое развитие развивающихся стран 

возможно  лишь  в  том  случае  если  не  будет  существовать  альтернативы  устойчивому 

развитию в масштабе мировой экономики, однако это не достижимо в условиях автономно-



национальных  систем  образования.   Полагаем  настало  время  и  потребность  создания 

глобальной системы управления  национальных  систем высшего  образования  в  интересах 

мировой  экономики.  Ныне  действующая  практика  поддержки  национальных  систем 

образования  (подразумеваются  проекты  реабилитации  систем  среднего  образования 

финансируемые  Мировым  Банком)  не  соответствует  требованиям  развития  мировой 

экономики на глобальном уровне.

       Неблагоприятные условия для успешного развития, которые (по причине глобального 

кризиса)  сформировались  в  национальных  системах  образования  развивающихся  стран 

диктуют   нам  (и  всему  мировому  сообществу)  необходимость  создания  всемирной 

организации по науке и образованию. Для решения такой всесторонне сложной проблемы 

должна  быть  разработана  политика  образования которая  станет  главной  составляющей 

глобального экономического порядка.
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Вступ.  В  даний  час для багатьох  власників  і керівників  компаній стала 

очевидною  неможливість забезпечення  зростання конкурентоспроможності 

виключно  за  рахунок зміни  цінової політики,  розробки нових  стандартів 

якості,  вдосконалення  бізнес-процесів  без  проведення необхідних  робіт в 

області оптимізації  управління людськими ресурсами.  Саме  тому  компанії, 

орієнтовані на досягнення високих результатів,  розглядають свій персонал як 

основну конкурентну перевагу.

Конкуренція для українських компаній загострюється розширенням діяльності 

транснаціональних корпорацій,  які лідирують на світовому,  в тому числі і на 

українському,  ринках  і володіють просунутими технологіями  в галузі 

управління персоналом.

Постановка задач. Питаннями ефективності управління персоналом займалися 

А.Н. Авдеев, Є.С. Воробйов, Н.В. Дворянських, Р.Є. Ісакова, І.А. Касаткін, К.А. 

Міхайлушкін,  В.С. Половинко,  А.В. Седлецький,  С.А.  Смірнов,  А.М. 

Цешінскій, І.В. Шилікова, Н.А. Ягунова та інші.

У той же  час  питання про  роль  і  місце системи  управління персоналом в 

забезпеченні конкурентоспроможності організації залишається дискусійним.

Також слід  зазначити,  що  до  теперішнього моменту критерії  та  показники 

ефективності  управління персоналом неоднозначно визначено  та 

систематизовано.

Все  це свідчить  не  тільки про  актуальність,  але і  недостатню 

розробленість напрямів  забезпечення конкурентоспроможності організації на 



основі  підвищення ефективності  управління персоналом.  

Метою статті є  вивчення  поняття «система управління персоналом», 

конкретизація і уточнення вхідних в неї елементів.

Результати дослідження. У результаті проведеного дослідження встановлено, 

що функція управління персоналом останнім часом отримала визнання в якості 

стратегічної функції,  і  причиною  цьому служить еволюція уявлення про  її 

важливість.

Грамотно побудована система управління персоналом є основою для системи 

більш складного рівня - управління компанією в цілому.

Створення системи управління персоналом організації (СУП) - це формування 

цілей, функцій, організаційної структури управління персоналом, вертикальних 

і горизонтальних функціональних  взаємозв'язків керівників та  фахівців  у 

процесі обгрунтування, вироблення, прийняття та реалізації рішень.

Система управління персоналом включає підсистему лінійного керівництва,  а 

також ряд функціональних підсистем,  що  спеціалізуються на виконанні 

однорідних функцій.

Цілі системи управління персоналом - сукупність бажаних станів,  результатів 

діяльності  системи  управління персоналом.  Цілі  системи управління 

персоналом виражаються двояко. З  одного боку,  це цілі  персоналу,  які  він 

ставить перед собою в процесі трудової діяльності. З іншого - цілі адміністрації 

організації,  яка  має власні  цілі з  використання персоналу,  котрі  не  завжди 

збігаються з цілями самого персоналу.

Головна  мета системи  управління персоналом:  забезпечення  організації 

кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток.

У відповідності  з  цими  цілями формується система управління персоналом 

організації.

Основні функції системи управління персоналом розподілені між її численними 

підсистемами,  такими як підсистема  планування і  маркетингу  персоналу, 

підсистема  управління наймом  і обліком  персоналу,  підсистема  управління 



трудовими  відносинами,  підсистема  забезпечення нормальних умов  праці, 

підсистема управління соціальним розвитком та іншими.

Висновки. Проведене  дослідження показало,  що  ефективною система 

управління персоналом може вважатися у разі, коли:

• у акціонерів є достовірна інформація про віддачу від вкладень в персонал, і 

вони бачать, що ці вкладення окупаються;

• менеджмент забезпечений кадрами тієї якості, яка необхідна для виконання 

бізнес-задач;

• співробітники компанії задоволені роботою і мотивовані.
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БІЗНЕС–ОСВІТА В НУВГП: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

АНОТАЦІЯ: розглянуті проблеми бізнес-освіти в Україні та перспективи розвитку  

бізнес-центрів в регіонах України для підвищення конкурентоспроможності освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бізнес-центр, бізнес-освіта, активні методи навчання, програма  

МВА

SUMMARY: The problems of business-education in Ukraine are defined. The perspectives  

of business-center development foreducation’s competetivness raising are determined.

KEY  WORDS:  business-center,  business-education,  active  education  methods,  MBA 

programs.

Перехід України до ринкових відносин  потребує створення принципово 

нової системи вищої освіти,  яка забезпечить  студентів навичками та знаннями, 

вміннями  та  компетенціями,  відповідно  до  сучасних  економічних  вимог,  а 

також швидкою та успішною адаптацією випускників до змін у бізнесі.  Саме 

компетентні  професіонали,  які  мають  достатньо  високий  науково-технічний 

потенціал,  володіють  сучасними  інноваційними  технологіями   можуть 

розвивати економіку держави, постійно підвищуючи свій професійний рівень 

для роботи в нових економічних умовах.

За даними ЮНЕСКО  79% українців отримали вищу та середню освіту, 

при цьому   40%  населення має  вищу освіту.  Однак,  понад 75% компаній – 

роботодавців  вважають,  першочерговими  проблемами:  розрив  між 

теоретичними знаннями, які дає вища освіта, та їх практичним застосуванням у 

реальних  умовах;   недостатній  рівень  володіння  так  званих  soft skills: 

комунікабельність,  вміння  презентувати,  вести  переговори,  емоційний 

контроль; відірваність теоретичних знань від практики, неготовність до роботи 

в реальному бізнесі.   Саме поєднання знань та вмінь, збільшення практичної 

складової  в  освітньому  процесі  та  відновлення  матеріально-технічної  бази 

навчальних  закладів  дозволить  готувати   компетентних, 

конкурентоспроможних  фахівців.  У сучасному бізнесі  все більш оцінюється 



підготовка  висококваліфікованих  спеціалістів,  які  здатні  будувати 

довгострокові стратегічні плани, вірно оцінювати тенденції розвитку локальних 

і глобальних ринків.

Бізнес-освіта  стає  популярною  в  Україні.  Про  це  свідчить  зростання 

інтересу українського топ-менеджменту до програми МВА, а також  розвиток 

вітчизняних  бізнес-шкіл.  Стрімкому  розвитку  бізнес-освіти сприяли  ринкові 

відносини,  гостра  потреба  в  ефективному  управлінні,  вимушений  перехід 

наукових та інженерних кадрів у бізнес. Річний обіг ринку бізнес-освіти у світі 

складає   100-200 млрд.  доларів.  Ємність  українського ринку  оцінити досить 

важко  через  велику  кількість  дрібних  бізнес-шкіл  і  відсутність  повної 

статистики. За останнє десятиріччя українська бізнес-освіта продемонструвала 

активність,  динамічність  і  здібності,  пов'язані  з  асиміляцією  зарубіжного 

досвіду,  найвідомішими в Україні вражаються 6 бізнес-шкіл, хоча їх кількість 

постійно  зростає[2].  Підвищився  інтерес  до  отримання  бізнес-освіти  серед 

компаній і в регіонах України, проте, в цілому, ринок бізнес-освіти в окремих 

регіонах перебуває на початковій стадії і відстає від столичного на 5-7 років.

 В  Національному  університеті  водного  господарства  та 

природокористування також створено Бізнес-центр, який передбачає декілька 

програм підготовки управлінських кадрів: тренінговий центр, бізнес-школа та 

бізнес-інкубатор.  Навчання  в  тренінговому  центрі  направлено  на  розвиток 

управлінських  компетенцій  менеджерів,  а  також  студентів  різних 

спеціальностей-технічних,  економічних,  правових  для  отримання  додаткових 

знань  в  менеджмент-освіті. При  цьому  використовуються  на  прикладах 

реальних компаній "технологічні" новинки та активні методи навчання: метод 

кейс-стаді (case study method),   метод бізнес-симуляцій (business simulations); 

метод  підготовки   через  проекти  (project-based method),  а  також  імітація 

управління бізнесом— бізнес-симуляції (business simulations) з використанням 

рольових  игор  (role play),  ділових  игор,  що  розвиватиме  знання  ,  ключові 

управлінські  навички  та  стратегічне  мислення,  необхідні  для  роботи  в 

сучасному  бізнесі. Для  покращення  практичної  підготовки   студентів  при 



Бізнес-центрі створено "Віртуальне підприємство", на базі  якого проводяться 

практичні заняття, тренінги, а також частково  проходить виробнича практика, 

що  дозволяє  удосконалити  професійну  орієнтацію  студентів-менеджерів; 

посилити поєднання теоретичного рівня та практичної підготовки ; адаптувати 

студентів до реальних вимог сьогодення, створення  нових бізнес-програм  та їх 

впровадження  на  ринок.  Проходження  студентами  виробничої  практики  на 

"віртуальному  підприємстві";  отримання  додаткових  освітянських  послуг; 

участь студентів та викладачів в розробці реальних проектів для бізнесу регіону 

дозволить стимулювати прогрес менеджмент-освіти;  впроваджувати науково- 

дослідницьку та проектну діяльність для розвитку знань відповідно до потреб 

ринку,  малого  та  середнього  бізнесу;  ініціювати  партнерство  та  зв’язки 

університету з бізнесом. Ми готові розвиватися, вести конструктивний діалог з 

роботодавцями  та  продовжувати  активну  практичну  підготовку  студентів,  а 

також оволодівати  всіма  інструментами,  які  пропонує світовий освітянський 

простір для того,  щоб українська вища школа змогла інтегрувала у  світову 

систему вищої освіти, залишаючись при цьому конкурентоспроможною.  
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В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ:  Облачные  технологии  самые  перспективные  инструменты  организации  

образовательных  ресурсов,  применение   которых  в  процессе  информатизации  бизнес-

образования  влечет  за  собой  качественные  изменения,  обеспечивающие  существенные  

улучшения основных параметров обучения.  

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  бизнес-образование,  облачные  технологии,  электронные  

образовательные ресурсы.

ANNOTATION:  Cloudy  technology  nowadays  is  recognized  as  the  most  promising  tool  for  

organizing educational resources.  The application of Cloudy Technology in the informatization of  

business  education  leads  to  qualitative  changes  and  provides  essential  improvement  of  basic  

parameters in teaching.

KEY WORDS: business education, Cloudy technology, electronic educational resources.

Перспективным  направлением  электронного  образования  и 

усовершенствования организации ресурсов корпоративного обучения является 

использование  т.н.  «облачных»  технологий.  Это  совокупность  новейших 

технологий  и  сервисов,  объединяющая  высокие  возможности  сохранения  и 

систематизации  информации,  преимущества  сетевого  распространения  и 

возможности  полноценного  использования  в  образовательной  среде. 

Упрощается  системная  архитектура  электронного  обучения  и  доступность  к 

ресурсам  любому  потребителю.  Дело  касается  не  очередного  улучшения  и 

совершенствования  технологии  обучения,  а  перехода  на  качественно  и 

свойственно новый уровень [2;3]. 

На Московской международной научно-практической конференции 2013 

года  –  «Новые  информационные  технологии  в  образовании»  –  большое 

внимание  было  уделено  перспективам облачных  технологий для  подготовки 

кадров в сфере экономики, бизнеса и менеджмента [2].

В  последние годы динамично развиваются  сервисы облачного  хранения 

данных, такие как: Wuala, Dropbox, Ubuntu One, Google Drive, Уandex duck и др. 

Хранение  и  обработка  данных  происходит  в  т.н.  «облаке»,  которое  с  точки 

зрения пользователя представляет собой единый виртуальный сервер. Перенос 

данных  в  облачные  хранилища  освобождает  потребителей  не  только  от 



различного  лишнего  оборудования,  но  и  обеспечивает  высокое  качество 

защищенности  информации.  Для  организации  процесса  обучения  каждому 

пользователю  (студенту,  педагогу,  сотруднику)  в  центральном  хранилище 

данных  выделяется  условное  пространство  виртуальной  памяти.  Доступ 

осуществляется  согласно  личным  учетным  данным.  Пользователи  «облака» 

могут обратиться к своим данным в любой момент из любой точки мира, где 

есть Интернет. 

Использование  облачных  хранилищ  в  образовательном  процессе 

существенно  улучшит  показатели  электронного  обучения  дисциплин 

экономики  и  бизнеса  и  создаст  ряд  новых  возможностей  в  направлении 

усовершенствования  организации  образовательных  ресурсов  [1;2]: 

использование  универсального  веб-интерфейса  -  доступа  к  электронным 

ресурсам, создаёт максимальный комфорт для потребителя благодаря простоте 

и  независимости  от  платформы  программного  обеспечения;  просмотр 

электронных учебных материалов непосредственно из хранилищ; возможность 

он-лайн  редактирования  текстовых  файлов  и  совместного  доступа 

пользователей; обеспечение высокого уровня защищенности;  наблюдение  за 

изменением  данных;  наличие  средств  стандартных  возможностей, 

обеспечивающих адаптацию сервиса как к образовательному процессу вообще, 

так и к конкретному учебному заведению.

Внедрение в сфере экономики и бизнеса облачных сервисов и технологий 

образования,  как  в  учебных заведениях,  так  и  в  системах корпоративного и 

индивидуального  обучения  открывает  ряд  преимуществ:  пользователь 

освобождается  от  необходимости  актуализации  и  обслуживания 

информационного  и  программного  хранилища;  сокращаются  затраты  на 

вычислительные  мощности  и  покупке  ПО,  а  также  на  обслуживающий 

персонал  компьютерных  сетей  и  ПО;  выравниваются  условия  обучения 

территориально разбросанных учебных заведений с неравномерными технико-

технологическими базами; максимально сближаются условия индивидуальной 

работы  учащихся  с  корпоративными  учебными  условиями;  участие  в  роли 



провайдеров облачных сервисов известных брендов - Mikrosoft,  Google и др. 

максимально  увеличивают  надежность  учебных  технологий;  внедрение 

облачных  технологий  особенно  активирует  разработку  и  использование 

виртуального  учебного  пространства;  виртуальные  учебные  учреждения, 

офисы, банки и т.д. не будут локальными объектами, они будут доступными и 

объединяющими  разные  учебные  заведения,  факультеты,  учреждения  и 

индивидуально учащихся; 

Реализация  вышеизложенных  преимуществ  облачных  технологий  будет 

способствовать  улучшению  менеджмента  учебного  процесса  и  росту 

эффективности образования в целом.
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The paper discuses the peculiarities of quality assurance and development strategies 

of  business  educational  programs  in  European  Union   neighboring  transitional 

countries.  Conclusion  are  based  on  analysis  and  experience  of  several  research 

projects completed by author jointly with other scholars from EU and USA. Paper 

also  analysis  the  results  of  the  research  projects  conducted  by  the  International 

Institute for Education Policy, Planning and Managements (EPPM). Several valuable 

conclusion can be drowned from the research results about the impact of Bologna 

Process on management of higher education in Europe and neighboring countries: a) 

Bologna Process leads to a European construction project through convergence of 

educational programs and management philosophy of higher institutions throughout 

the Europe,  b) the need of change by universities and educational  policy makers, 

c)redesigning  the  curricula  according  job  market  needs,  d)  emphasis  on  learning 

outcomes of educational programs and on "student centered" teaching methodology, 

e) the need of increase of competitiveness of European educational programs. 

Comparison  of  survey  results  in  Europe,  Georgia  and  Latin  American  countries, 

despite  differences  between  them,  show   the convergence  in  understanding  of 

priorities of educational programs by four group of stakeholders of higher education: 

academic personnel, students, graduates and employers. For example for the business 

education  priorities must be formation of skills of identifying company’s problems 

and using adequate instruments in the decision making process (operational, tactical 

and strategic planning skills; accounting and financial information interpreting skills; 

market  analysis;  statistical  analysis;  project management).   Research results prove 

that  students  are  those  who have  better  intuitive  understanding  of  labour  market 

demands  and  types  of  competencies  ensuring  competitiveness.  Competitive 

educational program should be designed based on the following principles: definition 

of program profile and competencies formed as a result of learning; implementation 

of  a  learning-teaching-evaluating  approach;  determining  the  load  for  students: 

constant  ensuring  of  quality;  encouraging  mobility  of  students  and  academic 

personnel  for  the  purpose  of  gaining  international  experience;  taking  students’ 

opinions into consideration in the process of designing the program; increasing  the 



role of internships in curriculum;  organization of consultations between academic 

personnel  and employers in order to  bring their  opinions closer;   involvement  of 

study courses in curricula necessary for formation of first-priority competencies in 

Europe and the whole world. 

The main impact of  the Bologna process on management of educational programs 

and higher education as a whole is an increase of cooperation on the methods of 

evaluation, the concept of performance based outcomes, consensus on the methods of 

evaluation,  the concept  of performance based on outcomes,  consensus  around the 

question  of  higher  education,  legitimization  of  educational  system  by  all  parties 

involved and deeper integration among participating countries.  
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СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЛІДЕРСТВА В 
КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ  

Анотація:  проаналізовано  результати  опитування  компаній,  для  яких  лідерство  є  
пріоритетною  цінністю.  Зазначено,  що  успішні  компанії   прагнуть   будувати  свою  
діяльність  за  основним  принципом  стратегічного  управління:  «від  майбутнього  до  
теперішнього» та переосмислювати існуючі стратегії з врахуванням майбутніх тенденцій  
та інновацій.

Аннотация: проанализированы результаты опроса компаний, для которых лидерство  
является  приоритетной  ценностью.  Успешные  компании  стремятся  строить  свою  
деятельность в  соответствии с  основным принципом стратегического  управления:  «от  
будущего к настоящему» и переосмысливать стратегии с учетом будущих тенденций и  
инноваций. 

Abstract: We analyzed the results of a survey of companies for which leadership is a priority  
value. Successful companies tend to base their activities in accordance with the basic principle of  
strategic management "from the future to the present" and to rethink the strategy in the light of  
future trends and innovations.

Ключові слова:  стратегічне мислення, лідерство, сучасні тенденції, глобалізація,  
соціальна відповідальність, корпоративне середовище

Результати опитування компаній,  для яких лідерство є пріоритетною 

цінністю,  проведеного Bloomberg, businessweek.com  і Hay Group,  свідчать,  що 

топ-двадцятка найуспішніших компаній фокусується на інноваціях і майбутніх 

тенденціях більше за конкурентів [1].  Успішні компанії   прагнуть  будувати 

свою  діяльність  за  основним  принципом  стратегічного  управління:  «від 

майбутнього  до  теперішнього».  Вони,  головним  чином,  приділяють  увагу 

новим тенденціям з метою повного перехоплення ініціативи, та інвестують в 

інноваційні стратегії, тактики й ініціативи, щоб вибороти конкурентні переваги.

 Результати   аналогічного дослідження в попередньому періоді засвідчили, 

що основним пріоритетом для  успішних компаній була орієнтація на вміння 

досягати результатів. Проте за даними  дослідження 2010 року саме стратегічне 

мислення є найціннішою якістю лідера. Тенденція - фокусування на результат - 

була  пов’язана,  головним  чином,  зі  скрутними  економічними  умовами: 

економічний спад, брак ресурсів, обмеженість фінансів, скорочення робочого 

mailto:oborskaya@ukr.net


персоналу – компанії були на межі виживання. Потрібно було діяти швидко й 

ефективно,  всі мислили "сьогодні і зараз" і часто ігнорували послідовність та 

логічність  дій  в  контексті  стратегії  компанії.  Сьогодні  акцент  в  бізнес-

діяльності змістився до стратегічного мислення. Топ-двадцятка найуспішніших 

компаній  стверджує,  що  довгострокове  бачення  дозволяє  переосмислити 

цінність  кожного  кроку  та  усвідомити,  на  скільки  важливо  бути  соціально 

відповідальним і будувати глобальний підхід у своїх поглядах [1].    

Корпоративна соціальна відповідальність є одним з основних пріоритетів 

компаній-лідерів.  Лідери  глибоко  переконані,  що  соціальна  відповідальність 

бізнесу позитивно впливає на суспільні відносини, мотивацію співробітників, 

освоєння  нових  ринків  і  створення  довгострокових  конкурентних  переваг. 

Соціальна  відповідальність  є  однією  з  ключових  переваг  бізнесу  в  умовах 

глобалізації.

Більшість організацій вже визнала, що жінка повинна бути представлена 

на найвищих рівнях процесу прийняття рішень, але не тільки через гендерну 

політику,  але  й  тому,  що  думка  жінок  щодо  розробки  і  маркетингу  нових 

продуктів та послуг є надзвичайно цінною [1].    На найвищих посадах світових 

компаній  з’являтиметься  все  більше  жінок.  Це  одна  з   найважливіших 

тенденцій, що проявилися в корпоративному середовищі у 2013 р.  [2].  Крім 

того основним тенденціями є: наступ покоління  Y, дистанційна робота вдома, 

залучення  персоналу  як  пріоритет,  посилення  ідеї  внутрішнього 

підприємництва,  «розквіт»  фрілансу,  внутрішній  найм  (просування  на 

управлінські посади своїх працівників), працівники як прихильники компанії у 

соціальних  медіа  (популяризація  компаній  власними  силами  через  соціальні 

мережі).

В умовах динамічного та непередбачуваного середовища лідери повинні 

імпровізувати  і  швидко  змінювати  тактику,  бути  адаптивними  і  гнучкими. 

Успішні лідери можуть прийняти низку важливих рішень з приводу  будь-якої 

проблеми проблеми за доволі короткий час, який інші використовують лише 

для  того,  щоб  зрозуміти,  у  чому  полягає  проблема.  Лідерство  -  це  добре 



засвоєна  поведінка  або  друга  натура,  яку  керівники  з  часом  починають 

відтворювати несвідомо і навіть автоматично [3].   

Швидке та відповідальне прийняття рішень є дуже важливим в кризових 

ситуаціях,  які,  як  правило,  виникають  несподівано  та  характеризуються 

дефіцитом  часу  на  реагування  і  загрозою  пріоритетним  цілям.    Процес 

прийняття  рішень  –  це  чітке  розуміння   причин  проблеми  та  усвідомлення 

наслідків.   Розуміючи сутність і  взаємозв’язок  окремих змінних,  що беруть 

участь  в  цих  ситуативних  шаблонах,  лідер  може  впевнено  та  відповідально 

приймати рішення і прогнозувати ймовірність бажаних результатів. Найбільш 

успішні  лідери  приймають  свої  рішення інтуїтивно.  Маючи  великий досвід, 

вони  набувають   надзвичайної  інтуїції  в  процесі  прийняття  стратегічних  і 

найбільш оптимальних рішень.
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 ANNOTATION: The paper stresses the importance of knowledge-based economy for growing  

well-being, which in turn relies on “knowledge-intensive” parts of economies. On the bases of  

international organizations reports it is mentioned, that economic and institutional regime,  

an educated and skilled population,  efficient innovation system,  Information and 

Communication Technologies create four pillars that help countries articulate strategies for their  

transition to a knowledge economy.  It is reported, that developing countries face complex 

problems on the way to move towards the knowledge economy,  that may overcome by right  

strategies of governments and firms. 

KEY WORDS: knowledge economy, ways to move towards a knowledge-based economy. 

Actuality The rapid creation of new knowledge and the improvement of global 

access  to  the  knowledge  bases  offers  countries  new  challenges  for  economic 

development.  Knowledge and innovation have played a crucial role in development 

from the beginnings of human history. But with globalization and the technological 

revolution   has  clearly  become  the  key  driver  of  competitiveness  and  is  now 

profoundly  reshaping  the  patterns  of  the  world’s  economic  growth  and  activity. 

Knowledge is now recognized to be one of the key source of growth in the global 

economy.  Experience  of  developed  countries  demonstrate  the  advantage  of 

knowledge-based  economy  for  growing  well-being,  which  in  turn  relies  on 

“knowledge-intensive” parts of economies.  Both developed and developing countries 

think about their future under a knowledge-based economy heading.  But developing 

countries  face  complex  problems,  that  may  overcome  by  right  strategy  of 

governments and firms.  The factors determining the success of firms and national 

economies  are  more  dependent  than  ever  on  the  capacity  to  produce  and  use 

knowledge.  Increased  importance  of  its  provides  great  potential  for  countries  to 

strengthen their economic and social development by providing more efficient ways 

of producing goods and services and delivering them more effectively to a greater 

number  of  people.  New  reality  creates  also  dangers  of  gap  between  advanced 

countries,  who are  generating  most  of  this  knowledge,  and developing countries, 

many of which are failing to tap the vast and growing stock of knowledge because of 



their  limited  awareness,  poor  economic  incentive  regimes,  and  weak  institutions 

[1,2,4]. 

The essence of  knowledge economy By the definition of World Bank The term 

Knowledge  Economy  has  been  coined  to  reflect  this  increased  importance  of 

knowledge. A knowledge economy is one where organizations and people acquire, 

create, disseminate, and use knowledge more effectively for greater economic and 

social development [1,3,5,6,9].   

The ways to move towards a knowledge-based economy For developing and 

transition economies success in today’s global knowledge economy is depended on 

how effectively  conduct  the process  of  access  to the global  new knowledge,  that 

mainly has been designed by the developed countries and also, how  effectively  be 

involved  in  the  creation  and  use  of  new knowledge.  They  should  use advanced 

development  strategies  in  the  field  of  education,  innovation,  information  and 

communication  technology.  Relevant   prerequisites  -  economic  and  institutional 

regime of  knowledge-based economy by the  possible ways of education, training, 

transfer of technological knowledge, diffusion of innovations - promote  increasing of 

economic efficiency.  The framework consisting of  four pillars  that  help countries 

articulate strategies for their transition to a knowledge economy are [1] :

• An  economic  and  institutional  regime  that  provides  incentives  for  the 

efficient use of existing and new knowledge and the flourishing of entrepreneurship.

• An  educated  and  skilled  population  that  can  create,  share,  and  use 

knowledge well.

• An efficient  innovation system of firms, research centers, universities, think 

tanks,  consultants,  and other organizations that  can tap into the growing stock of 

global knowledge, assimilate and adapt it to local needs, and create new technology.

• Information and Communication Technologies can  facilitate  the  effective 

communication, dissemination, and processing of information.



Making  effective  use  of  knowledge  in  any  country  requires  developing 

appropriate policies, institutions, investments, and coordination across the above four 

functional areas.

Countries  that  want  to  improve  their  innovative  capacity  have  to  make 

significant  efforts  to  acquire  and  maintain  the  critical  mass  of  appropriate 

infrastructure,  institutions,  and human resources  that  function  in  concert  to  allow 

benefits to accrue. 

Expected  Results from  the  orientation  to  knowledge-based  economy Such 

approach  provides  economic  growth  through  revenues  from  new  industries  and 

goods;   global  market  reach,  increased export  revenues;  economic  diversification, 

less dependence on specific market sectors; wealth from sale of stakes in the new 

businesses; enhanced productivity; enhanced and new skills, more skilled labor force; 

high value jobs, more job satisfaction, longer term employment; experience skills and 

talents for the next market wave; socio-political stability and prosperity; enhanced 

infrastructure through the implementation of these products and solutions in health, 

education, sustainability, security, lifestyle and so forth; better quality of life; stable 

economy (revenues & taxes system).  
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TALENT MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT ENTERPRISES

Анотація. Для авіаційного транспорту надзвичайно актуальною сьогодні є тенденція  
браку  талантів.  Одним  з  напрямків  вдосконалення  управління  талантами  на  
авіатранспортних  підприємствах  можуть  стати  інструменти  управління  знаннями  
працівників.
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Ключові слова: управління талантами, авіатранспортне підприємство, інструменти  
управління знаннями

Аннотация. Для авиационного транспорта необычайно актуальной сегодня является  
тенденция  дефицита  талантов.  Одним  из  направлений  усовершенствования  управления  
талантами на авиатранспортных предприятиях могут стать инструменты управления  
знаниями работников. 

Ключевые  слова:  управление  талантами,  авиатранспортное  предприятие,  
инструменты управления знаниями

Abstract. Lack of talents is a highly actual tendency in the air transport sphere. One of the  
talent management improvement directions at the air transport enterprises could be the knowledge  
management instruments.

Key  words:  talent  management,  air  transport  enterprise,  knowledge  management  
instruments 

Today we live in a new, modern society where technologies and information 

play  an  important  role  in  our  globalised  world.  In  other  words,  we  live  in  an 

information and knowledge based society. Besides this our society has increasing 

talent shortages with looming demographic trends, the up and coming workforce has 

the  changing  work  life  balance  expectations  and  the  enterprises  changes  in  the 

organizational communication with employees. In such circumstances the enterprises 

should develop unique talent strategies to be competitive. 

The same tendencies we have in the air transport sector of the world economy. 

Attracting  and  retaining  talents  in  aviation  is  one  of  the  key  spheres  of  the  air 

transport  enterprises  activity  in  human  capital  management  were  defined  by 

International Air Transport Association (IATA)  at IATA GAHC Summit 2011 [2]. 

Talents matters report [4] in the air transport sector showed the following research 

results: 1)  New  leadership  qualities  will  be  required  in  the  future; 2)  Change 

leadership, innovative and strategic thinking will be key competencies; 3)  Today’s 

talent pipeline partially lacks talent; 4)  However, the air transport industry has lost 

attractiveness  for  industry  outsiders; 5)  Increasing  management  diversity  is 

considered  a  big  theme; 6)  Onboarding  and  developing  diverse  talent  will  be 

challenging for the sector.

Moreover, nearly 40% of the air transport employees view a lack of systematic 

holistic  talent  management  practices  and nearly 50% view a limited  capability  to 

manage succession and a certain weakness of talent development and management 



retention [4]. So, air transport enterprises should find the appropriate instruments for 

improving talent management.

Thus,  HR  specialists  can  better  manage  talent  in  an  organization  in  the 

following points [5]:

1. Make it a priority, but keep it simple. The CEO and senior leaders need to 

believe it, talk it, and walk it.

2. Link  talent  to  business  strategies.  Show  the  connection  in  multiple 

compelling ways.

3. Develop disciplined systems for assessment. Require leaders to know their 

people's  talents  and conduct  regular  reviews (e.g.,  quterly updates)  as  well  as  an 

annual deep dive.

4. Use data. Integrate talent assessments and organizational needs back into 

internal search or recruitment, retention and motivation programs, professional and 

leadership  development  programs,  performance  management,  and  workforce 

planning.

Data and information is not knowledge of talents until we know how to dig the 

value out of it. This is the reason we need the knowledge management instruments 

for  improving  talent  management  in  air  transport  enterprises.  Knowledge 

management  refers  to  a  multi-disciplined  approach  to  achieving  organizational 

objectives by making the best use of knowledge. Knowledge Management focuses on 

processes such as acquiring,  creating and sharing knowledge and the cultural and 

technical foundations that support them [3]. In general three important dimensions or 

even components of the knowledge management in the value creating organization 

can be  remarked:  human capital,  new technologies,  and organisational  processes. 

Many  organisations  have  resources  dedicated  to  internal  knowledge  management 

efforts, often as a part of their business strategy, information technology, or human 

resource management departments [1]. 

Use of the knowledge management instruments for improving talent 

management in air transport enterprises gives more opportunities including those 

problems with talents that exist in the air transport sphere.
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Місце і  значення інновацій,  інноваційної складової  в освіті та бізнесі,  вплив інновацій на  
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влияние инноваций на развитие и международную интеграцию страны.

Abstract

The place and importance of innovation, the innovation component in education and business, the  

impact of innovation on the development and international integration of the country

Ключові слова: інновація, інноваційні знання, інноваційні процеси, навчальний процесс

Ключевые  слова:  инновация,  инновационные  знания,  инновационные  процессы,  учебный  

процесс

mailto:g-tata@ukr.net
http://www.unc.edu/~sunnyliu/inls258/Introduction_to_Knowledge_Management.html


Формування  цивілізації  нового  типу,  цивілізації  третього  тисячоліття, 

об’єктивно  зумовлює  глобальну  трансформацію усіх  країн  світу,  перехід  до 

нового  якісного  стану.  Українська  економіка  неухильно  просувається  до 

включення і активної участі у світових інтеграційних процесах.

Особливого значення набуває організація інноваційних процесів навчання 

у  закладах  освіти.  Важливо,  щоб освіта  в  галузі  інновацій  починалась  дуже 

рано,  у  віці  дитячих  садків  і  початкових  шкіл,  та  продовжуваласьі 

переходиланаякісно новийрівеньна етапі  навчанняу вищих учбових закладах. 

Інноваційні знання та навички можна розвивати, стимулювати набуття досвіду 

в розрізі сфери інновацій, і така повсюдна практика повинна принести відчутні 

результати [4, 476-477].

Інновації  є  життєво  важливою  складовою  як  для  здорового 

функціонування  та  зростання  організації,так  і  для  розвитку  всієї  країни. 

Компанії, що зростають за рахунок інновацій, впливають на цілі галузі й навіть 

на економіку в цілому, підвищуючи рівень життя суспільства [6].

На сьогоднішній день діє Програма інтеграції України до Європейського 

Союзу,  прийнята  у  2000  році.  У  розділі  №12  «Інновації»  розвиток  цього 

напряму  визначено  як  сприяння  започаткуванню  спільних  українсько-

європейських  науково-технічних  програм,  вивчення  можливих  форм 

співробітництва  з  ЄС  та  державами  –  членами,  запровадження  нових 

технологій,  активізація  інноваційної  діяльності  у  напрямі  науково-

технологічного оновлення виробництва в усіх галузях економіки з підвищенням 

його техніко-економічних показників і забезпеченням конкурентоспроможності 

продукції на світовому ринку[5].

У  розділі  14  «Освіта,  навчаннятамолодь»  цієї  Програми  зазначено,  що 

одним  з  найголовніших завдань  освіти  в  Україні  є  відродження  і  подальша 

розбудова  національної  системи  освіти  з  метою  підготовки 

висококваліфікованих фахівців, рівень знань і вмінь яких повністю відповідав 

би  вимогам  ринкової  економіки,  сприяння  включенню  українських  освітніх 



закладів до міжнародної комерційної та інноваційної діяльності у сфері освіти. 

З огляду на це постає актуальне питання щодо комплексної наукової розробки і 

практичного  забезпечення,  по  суті,  нової  системи  підготовки  фахівців  нової 

генерації  через  сприяння  включенню  українських  освітніх  закладів  до 

міжнародної комерційної та інноваційної діяльності у сфері освіти[5].

Розподіл бюджетних коштів за напрямами інноваційної діяльності у 2012 

році наведено на рис.1.

Найбільша  частка  бюджетних  коштів  припадає  на  напрям  "Інше"  – 

153142,4 тис.грн. або 68,7% від загального обсягу фінансування інноваційної 

діяльності та "Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення" – 

59604,8  тис.грн.  або  26,8%  відповідно.  Найменша  частканаправлялася  на 

підготовку  персоналу,  створення  інноваційної  інфраструктури  та  на  інші 

витрати.

Навчання та підготовка 
персоналу, 0,03%

Маркетинг, реклама, 4,3%

Придбання нових 
технологій, 0,1%

Придбання машин, 
обладнання та ПЗ, 26,8%

Створення і розвиток 
інноваційної 
інфраструктури, 0,1%

Інше, 68, 7%

Рис. 1. Розподіл бюджетних коштів за напрямами 

інноваційної діяльності у 2012 р., % [1, 122].

Розуміння,  вивчення,  впровадження  та  застосування  сучасних  методів 

інноваційної  діяльності  як  у  навчальному процесі,  так  і  в  діяльності  кожної 

окремої компанії,  є однією з найважливіших умов підвищення інноваційного 

потенціалу  держави,  покращення  інвестиційного  клімату  і  в  цілому  якості 



економічного зростання України та впевнений вихід у міжнародне середовище і 

зайняття у ньому достойного місця[2, 153].

Нагальна  ситуація  з  точки  зору  можливостей,  що  надає  Україні 

сьогоднішня світова прихильність з режимом найбільшої сприятливості, тим не 

менше,  вимагає  відповідності  економічних  процесів,  що  відбуваються  у 

вітчизняній економіці, до сучасних тенденцій світового рівня. А це, передусім, 

розвиток інноваційної складової в усіх сферах економіки країни.
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Анотація:  розглядаються питання щодо суті управлінського потенціалу, його складових та  
можливих для практичного використання методів оцінки.

Ключові слова: управлінський потенціал, компетенції, здатність до навчання.
Аннотация:  рассматривается  суть  управленческого  потенциала,  его  составляющие  и  

возможные для практического использования методы оценки.
Ключевые слова: управленческий потенциал, компетенции,  обучаемость.
Abstract: considered the essence of  managerial  potential and its  components,  evaluation methods  

managerial potential.
Keywords: management potential (HiPo), competence, learning.

Вступ. Сучасні тенденції розвитку як ринків багатьох продуктів в цілому, 

так і окремих підприємств свідчать про необхідність пошуку нетрадиційних 

джерел збільшення ефективності,  в першу чергу в галузях,  де в основному 

вичерпані економічні резерви її підвищення.  В  таких  умовах  саме 

управлінський  потенціал  розглядають  як  один  з  найактуальніших  джерел 

розвитку підприємств.

Постановка задач. Огляд дисертаційних досліджень та аналіз кількості 

публікацій у відкритих джерелах за останні роки засвідчив значну цікавість до 

управлінського  потенціалу  не  лише  теоретиків,  але  у  значній  мірі 

практикуючих  управлінців.  На  сьогоднішній  день  незаперечним  фактом  є 

розуміння  того,  що  поточна  успішність  працівника  оцінюється  за  двома 

параметрами:  результати  (що він  робить  і  чи  досягає  поставлені  цілі)  і 

компетентність  (як він  працює  і  досягає  результатів,  поведінковий  аспект). 

Даний підхід широко описаний і методологічно забезпечений управлінськими 

концепціями «Management by objective» та «Performance Management». В той же 

час поточна успішність не дає уявлення про можливий управлінський потенціал 

працівника.  Дослідження  підтверджують,  що  успішність  працівника  в 

сьогоднішньому статусі не обов’язково свідчить про наявність управлінського 

потенціалу на більш високих позиціях. Відповідно найгостріше стоїть питання 

визначення  наявності  та  оцінки управлінського потенціалу.  Задля  вирішення 

такої задачі необхідно спочатку визначити його суть та складові. 

За визначенням Тулекової Г.М. управлінський потенціал – це сукупність 

теоретичних  знань,  практичного  досвіду  та  індивідуальних  особливостей 

керівника,  здійснювати  функції  управління  в  організації  та  приймати 

управлінські рішення [1].  Дане визначення, на думку автора,  слід доповнити 



влучним тлумачення суті потенціалу наданого Ю.Ужакіною з посиланням на 

іноземних  дослідників.  За  її  думкою  потенціал  визначається перш  за  все 

виключно високою здатністю людини до  навчання.  Здатність  до навчання  в 

свою чергу означає вміння робити висновки з минулого досвіду і застосовувати 

їх в нових різноманітних по складності умовах, здатність відповісти на питання, 

що робити,  коли не знаєш,  що робити. Саме здатність до навчання відрізняє 

перспективних  керівників від інших працівників. Окрім здатності до навчання, 

обов’язковими  складовими  управлінського  потенціалу  є  націленість  на 

результат,  власна  залученість  та  здатність  залучати  інших  до  досягнення 

спільної мети [2].

Щодо питання оцінки управлінського потенціалу, на сьогодні панівною є 

думка  про  те,  що  потенціал  можна  визначати  як  набір  компетенцій  та 

особистісних характеристик, що проявляються в поведінці людини. При цьому 

методів  оцінки  управлінського  потенціалу  не  так  вже  й  багато,  а  саме  три: 

оцінка керівника, котрий безпосередньо спостерігає свого підлеглого в роботі; 

опитувальники,  в  т.ч.  методом  360°;  оціночні  центри,  до  яких  звертаються 

набагато  рідше,  розуміючи  певну  штучність  середовища,  в  якому 

спостерігається поведінка претендента на управлінську посаду. Інакше кажучи, 

майже  всі  поведінкові  прояви,  що  свідчать  про  наявність  у  людини 

управлінського  потенціалу,  можна  спостерігати  на  робочому  місті  під  час 

виконання   працівником  поставлених  задач,  насамперед  нових,  що  містять 

елементи невідомості, новизни і виклику, і саме тому мають створити умови 

для прояву потенціалу. 

В  якості  критеріїв  оцінки  здатності  до  навчання  в  поведінці  можна 

скористатися наступними:

− пошук чи створення ситуацій з метою отримувати новий досвід;

− прагнення  отримувати  зворотній  зв'язок  і  осмислювати  свої  дії 

(рефлексія);

− фіксація  досвіду  (вміння  робити  “роботу  над  помилками”  і  робити 

висновки на майбутнє);



− вивчення досвіду інших і спроби його застосувати;

− наявність чіткого уявлення про свої результати та успішність [2].

Результати  дослідження.  В  результаті  дослідження  з’ясовано,  що 

перспективний працівник – це працівник, що демонструє високі результати, має 

і реалізовує здатності до навчання, вміє залучати інших до досягнення спільних 

цілей, прагне до розвитку. При цьому саме здатність до навчання – є основою 

для розкриття управлінського потенціалу. Відповідно ключова роль в розкритті 

потенціалу має належати самому працівнику, його ж керівник має виступати 

скоріше в ролі супроводжуючого наставника.

Висновки.  Враховуючи рівень обізнаності на теперішній час щодо суті, 

складових  та  методів  оцінки  управлінського  потенціалу,  в  подальших 

дослідженнях  увагу  слід  зосередити  на  способах  розвитку  управлінського 

потенціалу,  що  багато  в  чому  корелює  з  дослідженнями  в  рамках  науки 

акмеологія. Дана наука намагається визначити, при яких умовах людина зможе 

досягти максимального розвитку своїх духовних, інтелектуальних та фізичних 

можливостей.
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	Such an initiatives and European Union’s Entrepreneurship 2020 Action Plan must help to solve the problem of high unemployment among young people (which is close to 23% across the European Union [5]). The latest McKinsey’s investigation shows [6]: youth unemployment has been doubled the rate of general unemployment in Europe for the last 20 years; 5,6 million of young people are unemployed across Europe, and a total of 7,5 million are neither being educated nor are they working; while young people are eager to work and more than 50% of unemployed people can’t find work, businesses across Europe struggle to find young worker with the skills they need. So, entrepreneurship is one of the essential competencies and means the ability of an individual to turn ideas into action. Entrepreneurship by its nature is a generic competence, important for all individuals and should be one of the compulsory educational outcomes. It includes creativity, innovation and willingness to take risks and the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. An entrepreneurial individual is no longer a passive one, it’s ready to find the way to create its own business and so to be self-employed, or to create social enterprise, which will create shared value: for the business and for the community in which it works.

