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В умовах завершення п’ятого технологічного укладу і початку четвертої 

промислової революції, що прискорюють темпи розвитку науково-технічного 

прогресу (НТП), ініціюють революційні зміни в усіх галузях людської 

діяльності і роблять їх перманентними, конкурентоспроможність окремих 

організацій і національних економік у цілому значною мірою забезпечується 

здатністю продукувати і ефективно використовувати нові актуальні знання, 

які дозволяють оперативно визначити і посилити порівняльні конкурентні 

переваги, привести у відповідність внутрішні можливості розвитку 

(потенціал інноваційного розвитку) до зовнішніх, які генеруються ринком 

(ринкові можливості і загрози). Практика лідерів економічного зростання 

різних рівнів узагальнення (держави, галузі, окремої організації тощо) 

свідчить, що їх успіх значною мірою забезпечується цілеспрямованим 

управлінням продукуванням і використанням актуальних знань. Наявність 

ефективної системи управління знаннями стає одним з головних факторів 

оперативної адаптації до змін умов господарювання, програмування цих 

змін, забезпечення високої конкурентоспроможності і стійкого розвитку на 

національному і міжнародних ринках.  З цих позицій автором проведено 

комплекс досліджень у ході яких систематизовано джерела, способи 

отримання і напрями використання різних видів знань (табл. 1). Спираючись 

на результати досліджень представлені у табл. 1 розроблено концептуальну 

схему взаємоузгодженого управління продукуванням (отриманням) і 

використанням знань в організації, що дозволяє оперативно і ефективно 

приводити потенціал інноваційного розвитку організації у відповідність до 

змін умов зовнішнього середовища [1].  

 

Таблиця 1 – Джерела, способи отримання і використання знань в організації 

  
Джерело 

знань 
Зміст знань 

Спосіб отримання 

знань 
Напрям використання 

1 2 3 4 

Маркетинг 
знань 

Перспективні 

напрями появи 
нових і розвитку 

існуючих знань 

Прогнозування 
напрямків появи 

нових і розвитку 

існуючих знань.  
Виявлення потреб 

у знаннях.  

Пошук галузей 
застосування знань 

Орієнтації системи продукування 

знань на ті їх види які з великою 

імовірністю знайдуть попит на ринку 

Формування і стимулювання попиту 
на конкретні види знань, що втілені у 

наукові розробки (наукові знання), 

навички, досвід, компетенції, уміння 
тощо (професійні знання), технічну 

документацію, зокрема, 

конструкторську та/або технологічну, 
алгоритми тощо (технічні знання) 



Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Купівля 

знань 

Технічні, 

технологічні 

рішення, ноу-хау 
тощо  

Придбання у власність або 

придбання права 
використання знань 

(патенти, ліцензії, франшизи 

тощо)  

Виробництво нової продукції, 

використання нових 

технологій, нових методів 
управління, торгової марки. 

Освоєння нових видів 

діяльності, вихід на нові ринки 
і т.п. 

Навчання  
Професійні та 

наукові знання 

Навчання в університетах, 

коледжах та ін. закладах 

освіти, підвищення 
кваліфікації, стажування, 

практика, самонавчання, 
отримання консультацій і 

т.д. 

Підвищення рівня кадрової, 

інтелектуальної і 

організаційно-управлінської 
складових ПІР організації. Як 

наслідок – удосконалення усіх 
аспектів діяльності, а також 

системи управління організації 

НДДКР 

Технічні, 

технологічні, 

наукові, а також 
професійні 

знання 

Проведення прикладних 

досліджень метою яких є 

удосконалення існуючих і 
розроблення нових 

продуктів і технологій 

(виробничих, 
маркетингових, 

управлінських тощо) 

Коригування існуючих і 

розроблення нових стратегій 
розвитку організації. 

Створення нових бізнесів, 

нових стратегічних бізнес-
одиниць (СБО). Розгортання 

виробництва і збуту нової 

продукції 

Продаж прав власності чи прав 

використання знань, що втілені 

у патенти, ліцензії, промислові 
зразки, ноу-хау і т.п.  

 

Вона об’єднує в єдину систему напрями продукування (отримання) і 

використання знань, а також інформаційні потоки які їх об’єднують. 

Отримані результати істотно поглиблюють теорію інноваційного 

менеджменту і маркетингу інновацій в частині формування передумов 

управління знаннями (продукування, накопичення, використання) в 

інноваційно-активних організаціях як основи їх інноваційного розвитку. 

Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення 

методичних засад і формування критеріальної бази для ефективного 

цілеспрямованого управління процесами продукування (отримання) і 

використання знань в організації.  
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