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Розглянуто поняття управління знаннями. Проведено аналіз стану еконо-

міки знань в Україні. Здійснено порівняння індексів розвитку економіки знань 
України та інших країн. Проведено дослідження готовності учасників проект-
ного середовища до запровадження інноваційних освітніх проектів. Запропоно-
вано розроблену графічну модель-схему процесами управління знаннями. 
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Рассмотрены понятия управления знаниями. Проведен анализ состояния 

экономики знаний в Украине. Осуществлено сравнение индексов экономики зна-
ний Украины и других стран. Проведено исследование готовности участников 
проектной среды к внедрению инновационных образовательных проектов. 
Предложено графическую модель-схему процессами управления знаниями. 
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1. Вступ 
В умовах сьогодення для успішного виживання і функціонування, вищим 

навчальним закладам потрібно пристосовуватися до змін зовнішнього середо-
вища, швидкої мінливості кон’юнктури ринку, зростаючих вимог учасників 
проектного середовища до якості освітньої послуги, використовуючи при цьо-
му проектні підходи до запровадження інновацій в освітньому процесі. 

Особливо це стосується таких важливих інновацій, які дозволяють збага-
чуватись новими знаннями за допомогою інформаційно-комунікаційних техно-
логій, що полегшують навчання. 

 
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 



До відомих вітчизняних науковців, які займаються проблемою управління 
проектами відносяться С. Д. Бушуєв [1], В.А. Рач [7], Ю.П. Рак [5], К.В.Кошкін 
[4], О.В.Россошанська [8]. 

Ряд провідних українських вчених, таких як В.М. Геєць, В.П. Александро-
ва, Ю.М. Бажал, М.С. Данько, В.В. Дем’яненко та інші вважають, що характер-
ними ознаками економіки знань, є домінування в структурі валового внутріш-
нього продукту високотехнологічних галузей та інтелектуальних послуг, фор-
мування переважної частки національного прибутку за рахунок інноваційної 
або технологічної ренти, високий рівень капіталізації компаній, основна вар-
тість яких формується завдяки нематеріальним активам, тобто інтелектуальної 
складової [3]. 

Серед вчених, які займаються проблемою управління знаннями варто виді-
лити Гаврилюка Т.А [2], який виокремлює систему управління знаннями серед 
складових загальної інтелектуальної системи організації, та Тихомирову Е.В., 
яка вважає [10], що економіка знань має на увазі вміння країни чи компанії 
працювати зі своїми знаннями, а точніше управляти ними.  

Але варто відзначити, що в наведених працях не досліджувалось управлін-
ня інноваційними освітніми проектами в сфері управління знаннями. Отже ви-
никає необхідність у дослідження проектного середовища знань, з метою кра-
щого та ефективнішого управління інноваційного освітнього проекту. 

 
3. Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням наукових ре-

зультатів 
Україна має великий потенціал для розбудови економіки знань, вона має 

один із найвищих у світі індексів освіченості населення і потужний науковий 
потенціал, здатний виконувати складні фундаментальні та прикладні дослі-
дження. Але за роки незалежності вона втратила свій потенціал, про що свід-
чать показники індексів економіки знань, які наводяться на офіційному сайті 
світового економічного форуму (табл. 1). 

 
Таблиця 1  
Значення індексу економіки знань та її інших показників в країнах світу за 
2011-2012 роки [9] 

Рей-
тинг 

Зміна 
рейтин-

гу 

Країна Індекс 
еко-

номіки 
знань 

Індекс 
знань 

Індекс ін-
ституціо-
нального 

режим 

Індекс 
інно-
вації 

Індекс 
освіти 

ІКТ 

1 0 Швеція 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49 
2 +6 Фінлянді

я 
9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22 

3 0 Данія 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88 
……         

56 -2 Україна 5,73 6,33 3,95 5,76 8,26 4,96 
 



Як видно з цієї таблиці, Україна за 2011-2012 роки посіла 56-те місце за ін-
дексом економіки знань завдяки низькому індексу інституціонального режиму 
та трохи вищому індексу інновацій порівняно з країнами-лідерами, що є гіршим 
на дві позиції результатом, розрахованим за 2010-2011 роки. 

Низький рейтинг України стосується і інших показників, таких як техноло-
гічна та мережева готовності, індекс конкурентоспроможності та інші. Що сто-
сується освіти, то Україна перевищує в 1,8 рази середній індекс освіти по краї-
нах світу (0,436), що є безумовною перевагою України на шляху до розбудови 
економіки знань (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Індекс освіти за 2010 рік 

 
Індекс освіти  – індекс, на якому базується індекс людського розвитку. Цей 

індекс щорічно підраховує Програма Розвитку ООН. Він враховує ВВП на ду-
шу населення, дані про кількість осіб, що навчаються, та інші показники Інсти-
туту статистики ЮНЕСКО. 

З рис. 2 видно, що Україна має перспективи для подальшого розвитку осві-
ти. Для забезпечення ефективного розвитку освітньої галузі, вищим навчальним 
закладам України слід запроваджувати інноваційні освітні проекти. Для підтве-
рдження цього, був проведений кореляційний аналіз. 

Змінні вхідного файлу в пакеті Statistica подані за країнами світу з різним 
рівнем економічного розвитку (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Початкові дані дослідження в пакеті Statistica 



Кореляційний аналіз (рис. 4) підтвердив, що найбільш значущий зв’язок 
існує між вищою і професійною освітою та інноваціями.  

 

 
Рис. 4. Результати кореляційного аналізу 

 
Одним із ключових умов ефективного управління знаннями в освіті є ство-

рення та використання інноваційного навчального середовища та навчання пра-
вильному використанню інформації та спільному використанню акумульованих 
знань. Оскільки, перш за все, учасники проекту повинні зрозуміти важливість 
участі у процесі управління знаннями усієї організації. Вміння правильного за-
стосувати отримані знання може значно підвищити їх результативність. 

Другою тенденцією розвитку проектів є побудова моделі знань, що необ-
хідно для успіху проекту. На рис. 5 зображено модель-схему процесу управлін-
ня знаннями в середовищі освітніх проектів, яка базується на основі моделі, ро-
зробленої вченим Маматовою Т.В. [6]. 

 



 
Рис. 5. Модель процесу управління знаннями 

 
З даного рисунку видно, що три основні підпроцеси управління знаннями 

взаємопов’язані між собою, на стику кожного з цього підпроцесу відбувається 
процес управління обміном знаннями та досвідом. Всі процеси управління 
знаннями здійснюються відповідно до чотирьох систем знань: система глибин-
них (початкових) знань, знання методології управління, знання систем проект-
ного менеджменту та знання інструментів організаційної досконалості. 

На прикладі конкретного навчального закладу було досліджено готовність 
учасників проектного середовища до запровадженні інноваційних освітніх про-
ектів. Дане дослідження показало, що 81% від загальної кількості учасників, які 
приймали участь у дослідженні (77 чоловік) готові до запровадженні інновацій і 
вважають це перспективним процесом. 

Через призму концепції управління знаннями особливого значення набу-
вають подальші дослідження проблеми управління інноваційними освітніми 
проектами, засобами освітніх програм та проектів, метою яких є сталий розви-
ток освітньої системи й покращення її якості в Україні. Цей напрямок розвитку 
потрібно реалізовувати шляхом підтримки проектів запровадження нових форм 
і технологій надання освітніх послуг, запровадження інновацій в освітньому 
процесі. 

 



4. Висновки 
Для досягнення успіхів на шляху формування економіки знань, як сприят-

ливого середовища для ефективного управління інноваційними освітніми прое-
ктами вищим навчальним закладам необхідно: 
 використовувати інноваційні моделі економічного розвитку, тобто розви-

тку системи «знання – виробництво – знання'», де знання' – нове або доповнене 
новими ідеями знання, отримане шляхом апробації в реальних умовах; 
 збільшувати використання інновацій у всіх сферах життєдіяльності суспі-

льства; 
 удосконалювати нормативно-правову бази, що регулює реалізацію та ви-

користання інновацій в освітньому процесі. 
Після виконання всіх зазначених вимог необхідно виробити власну страте-

гію розвитку економіки знань, яка має бути належно забезпечуватися з боку 
держави, насамперед її керівництва. 
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Nowadays, higher educational institutions need to adapt to external changes 

for successful survival and functioning. These innovations influence on the develop-
ment of the educational sector of the Ukrainian economic knowledge and allow en-
riching with new knowledge, capabilities, not only during the training cycle, but dur-
ing the whole life, using technologies that facilitate studying. In this regard, the con-
cept of knowledge management is considered. The detailed analysis of the economic 
knowledge in Ukraine, examining the education indices, the indices of the economic 
knowledge and its other indicators is carried out. The comparison of the Ukrainian 
economic knowledge development indices, indices of innovation and other countries’ 
indices is realized. As the result of the correlation analysis, the article shows the de-
pendence of the higher and the professional education development on the value of 
innovation. The research results of the participants’ readiness in the project envi-
ronment to the implement of innovative educational projects are shown. Graphical 
model-developed scheme with the help of the knowledge management processes has 
been proposed for the first time. This scheme shows that the knowledge management 
processes are being carried out according to four knowledge systems: root (initial) 
knowledge system, knowledge management methodology, management systems 
knowledge and knowledge of the tools of organizational perfection. The results of the 
study can be used in the educational process of the higher educational institution. 

Keywords: model, knowledge, correlation analysis, educational project, inno-
vation management, economic knowledge. 
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