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В сучасних умовах масштабних соціально-економічних 

перетворень, які відбуваються у світі, Україна постає перед 
необхідністю вибору подальшого напряму розвитку. Слід 
зазначити, що такий вибір був задекларований ще у 1992 році 
на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку у 
Ріо-де-Жанейро, де було підписано Програму дій «Порядок 
денний на 21 століття». Таким чином, основний акцент був 
зроблений на необхідності «сталого розвитку», що передбачає 
задоволення потреб нинішнього покоління без збитку для 
можливостей майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби [1]. Поняття сталого розвитку виникло на перетині 
соціально-економічних та екологічних проблем внаслідок 
обмеженості природних ресурсів, появи реальної загрози 
глобальної екологічної катастрофи як наслідку антропогенної 
діяльності. Однією з найважливіших умов реалізації концепції 
сталого розвитку є припинення нераціонального використання 
природних ресурсів навколишнього середовища. В даному 
контексті перехід до економіки знань можна вважати 
своєрідним механізмом, який сприятиме збереженню систем 
життєзабезпечення на Землі, оскільки нематеріальні ресурси 
такої економіки (інформація, знання, інформаційні технології) 
не спричиняють стільки шкоди навколишньому середовищу, 
скільки використання матеріальних (природних) ресурсів. 
Необхідність переходу країн світу до моделі суспільства знань 
підкреслювали у своїх працях такі вчені, як Д. Белл, В. Геєць, 
В. Глухов, П. Давенпорт, П. Друкер, В. Іноземцев, Б. Кваснюк, 
Г Клейнер, В. Макаров, Ф. Махлуп, Л. Мельник, Б. Мільнер, П. 
Ромер, В. Семіноженко, Т. Степанова, Е. Тоффлер [2-14]. 

Проте, на сьогоднішній день залишається багато 
невирішених проблем, пов’язаних з потребою визначення 
передумов успішної реалізації політики сталого розвитку в 
умовах економіки знань, а також обґрунтуванням спрямованих 
на їх створення підходів до управління підприємствами. 
Зазначене вище обумовлює 



 

актуальність обраної теми дослідження. 
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні 

особливостей організаційних знань та їх значення для сталого 
розвитку підприємств і суспільства в умовах економіки знань. 

На думку Г. В. Широкової «мета організацій у «суспільстві 
знань» міститься в тому, щоб робити знання 
продуктивними...Самі по собі знання безплідні; вони стають 
продуктивною силою лише тоді, коли їх сплітають в єдине, 
цілісне знання, поєднуючи працю різних фахівців. Зробити це 
можливим - завдання та причина існування організації, її 
функція» [15, с. 89]. Досягнення підприємствами наведеної 
вище мети можливе при ефективному управлінні 
організаційними знаннями, котре є запорукою сталого 
розвитку підприємств в умовах економіки знань і, як наслідку, 
сталого розвитку суспільства. 

Розглядаючи особливості організаційних знань, необхідно 
відмітити, що вони є підгрунтям для успішної реалізації 
стратегії сталого розвитку підприємств [16 - 19]. Остання, в 
свою чергу, створює передумови для реалізації положень 
концепції сталого розвитку економіки та суспільства в цілому. 

Так, наприклад, колективне походження організаційних 
знань означає, що в їх створенні приймає участь велика 
кількість співробітників. Така особливість організаційних 
знань робить можливим на підприємстві управління, що 
базується на демократичних принципах, широкому 
делегування повноважень, формуванні проектних команд 
професіоналів у різних галузях діяльності. Останнє 
перетинається з таким положенням концепції сталого 
розвитку, як широка участь громадянського суспільства у 
розробленні та реалізації рішень, які визначають 
функціонування та добробут суспільства. 

Організаційні знання мають характер суспільного блага, 
тобто отримання вигід від їх споживання одним суб’єктом не 
обмежує можливості отримання аналогічних вигід іншими 
суб’єктами. Це дає змогу підприємствам дотримуватися 
принципів корпоративної соціальної відповідальності, що, в 
свою чергу, створює умови для справедливого і 
недискримінаційного розподілення вигід серед соціальних 
груп та спрощення доступу до продуктивних ресурсів (знань) 
для людей, що проживають у злиднях. 

Організаційні знання складають основу формування 



 

інтелектуального капіталу, унікальних ключових компетенцій, 
що дозволяє конкурувати на ринку з підприємствами, які 
мають більше матеріальних ресурсів, проте є менш 
інтелектуалізованими. Отже, реалізація на підприємстві 
політики сприйняття нових ідей, заохочення гнучкості та 
креативності, орієнтація на безперервний розвиток персоналу 
слугує базисом для створення конкурентних переваг. Такий 
підхід до управління підприємствами сприяє державній 
політиці, спрямованій на підтримку плюралізму та 
різноманіття інновацій. 

Мережеві ефекти при використані та розповсюдженні 
організаційних знань проявляються у лавиноподібному 
формуванні нових зв’язків та їх впливі на зниження вартості та 
спрощення доступу як до самих знань, так і до кінцевих 
продуктів, що створюються на їх основі. Це призводить до 
розширення можливостей отримання знань, технологій, освіти, 
медичного обслуговування та інформації. 

Організаційні знання відносяться до таких видів ресурсів та 
продуктів (інтелектуальних продуктів), котрі не заподіюють 
шкоди навколишньому середовищу у процесі їх використання 
та виробництва. В той же час, саме на таких знаннях 
основується впровадження ресурсозберігаючих та 
енергозберігаючих технологій, модернізація обладнання та 
перехід на нове, що відповідає екологічним стандартам. Усе 
зазначене сприяє охороні та збереженню оточуючого 
природного середовища у контексті сталого економічного 
розвитку, орієнтованого на людей. 

Отже, враховуючи наведені вище особливості 
організаційних знань, можна зазначити, що управління 
останніми на українських підприємствах сприятиме створенню 
передумов для реалізації на практиці положень концепції 
сталого розвитку в Україні. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
визначенні взаємозв’язків між особливостями організаційних 
знань, основаних на них підходах в управлінні сучасними 
підприємствами та реалізацією положень концепції сталого 
розвитку. Усвідомлення наявності зазначених взаємозв’язків 
керівниками різних рівнів сприятиме прискоренню втілення на 
українських підприємствах кращого світового досвіду як 
запоруки гармонійного поєднання у майбутньому 
економічних, соціальних і екологічних реформ на шляху до 



 

сталого розвитку України. 
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