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У статті здійснено аналіз визначення 
поняття «знання», запропонованого різними 
авторами. Розкрито сутність та зміст 
поняття «знання» як економічної категорії. 
Дано авторське визначення поняття «зна-
ння». Розглянуто знання у межах діяльності 
закладів вищої освіти. Визначено ключові 
аспекти знань у контексті сталого роз-
витку закладів вищої освіти. 
Ключові слова: знання, аспекти знань, 
заклад вищої освіти, сталий розвиток, ста-
лий розвиток закладів вищої освіти.

В статье осуществлен анализ определения 
понятия «знание», предложенного разными 
авторами. Раскрыты сущность и содержа-
ние понятия «знание» как экономической 
категории. Дано авторское определение 
понятия «знание». Рассмотрены знания 
в рамках деятельности высших учебных 
заведений. Определены ключевые аспекты 

знаний в контексте устойчивого развития 
высших учебных заведений.
Ключевые слова: знания, аспекты знаний, 
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The article analyses the definition of the concept 
of "knowledge" proposed by various authors. The 
essence and content of the concept of "knowl-
edge" as an economic category are revealed. 
Author's definition of the concept of "knowl-
edge" is given. Knowledge is considered within 
the framework of activity of institutions of higher 
education. The key aspects of knowledge in the 
context of sustainable development of higher 
education institutions are determined.
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Постановка проблеми.  Сучасний  етап  роз-
витку  економіки  та  суспільства  у  цілому  харак-
теризується  стрімким  підвищенням  ролі  знань  у 
діяльності  всіх  суб’єктів  господарських  відносин. 
Сьогодні саме знання стають основним ресурсом 
сучасного  нового  суспільства  та  запорукою  ста-
лого розвитку економіки. При цьому значні  зміни 
відбуваються  у  системі  вищої  освіти,  яка  тра-
диційно  вважаться  джерелом  отримання  знань. 
Сьогодні вища освіта трансформується із соціаль-
ного інституту в самостійну систему, яка виступає 
одним  із  найбільших  стратегічних  ресурсів,  що 
забезпечує створення та поширення знань. У цих 
умовах зростає роль закладів вищої освіти (ЗВО) 
у формуванні сучасної економіки, а знання стають 
не  тільки  результатом  діяльності  закладів  вищої 
освіти,  а  й  запорукою  їхнього  сталого  розвитку 
в  умовах  жорсткої  конкуренції  на  ринку  освітніх 
послуг.  Саме  тому  необхідно  визначити  сутність 
знань як економічної категорії та визначити її клю-
чові аспекти в контексті сталого розвитку закладів 
вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Знання  розглядаються  у  сучасній  економічній 
науці в рамках такого напряму досліджень, як еко-
номіка  знань. Дослідженню питань,  пов’язаних  зі 
знаннями та економіко знань, присвячено роботи 
таких  зарубіжних  та  вітчизняних  учених,  як: 
Сократ, Аристотель, Платон, Протагор, Ф. Бекон, 

І. Кант, Г. Гегель, П. Друкер, Ф. Махлуп, Е. Брукінг, 
К. Вііг, І. Нонака, Х. Такеучи, М. Румізен, Д. Белл, 
Б. Мільнер,  Т.Х. Девенпорт,    Л. Прусак,  К. Фрап-
паоло,  У.  Томс,  В.В.  Єфімов,  І.  Журавковська, 
В.В.  Лабоцький,  М.К.  Марінічева,  Т.Е.  Степа-
нова, Н.В. Манохіна, В.П. Дудяшова, Н.А. Кипень, 
О.В.  Сізих,  К.  Джоунс,  Л.  Леонард,  Е.В.  Попов, 
І.Б. Фоміних, Н.П. Харін, М.М. Віньков У.Є. Гузар, 
Ф.  Дрецке  та  ін.  Однак,  незважаючи  на  значну 
кількість  робот,  присвячених  цій  тематиці,  ана-
ліз сутності знань як економічної категорії потре-
бує  подальшого  наукового  дослідження.  Також  у 
сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби 
на  ринку  освітніх  послуг  серед  ВНЗ  потребує 
особливої  уваги  дослідження  ключових  аспектів 
знань у контексті сталого розвитку закладів вищої 
освіти. Питання сутності знань та засобів їх ефек-
тивного  використання, що  дасть  змогу  закладам 
вищої  освіти  забезпечити  їх  сталий  розвиток,  й 
досі  залишаються  актуальними  серед  наукової 
спільноти  та  потребують  подальших  ґрунтовних 
теоретичних досліджень. 

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  наявних  підходів  до  визначення  сутності 
поняття «знання» як економічної категорії, а також 
визначення  ключових  аспектів  знань  у  контексті 
сталого розвитку закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи  знання  як  один  із  ключових  аспек-
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тів сталого розвитку закладів вищої освіти, необ-
хідно визначити зміст та сутність даного поняття 
як економічної категорії. Поняття «знання» досить 
розповсюджене в наукових дослідженнях, однак у 
різних  науках  і  в  різноманітних  контекстах  у  цей 
термін вкладається різний зміст. 

Незважаючи на те що майбутнє економіки міцно 
зв’язується зі знаннями, ніколи раніше знання не 
були  предметом  дослідження  економічної  науки. 
Починаючи  з  античних  часів  вивчення  природи, 
меж  і  призначення  знань  було  завданням  філо-
софії,  але  не  економіки.  Дотепер  процеси  отри-
мання,  обґрунтування  й  перевірки  знань, форми 
його об'єктивації, поширення в суспільстві, реалі-
зації у сферах виробництва і соціальної практики 
вивчаються  соціологією,  логікою,  методологією, 
теорією  пізнання,  когнітивної  психологією. Це  не 
випадково, оскільки тільки філософія як своє осно-
вне питання розглядає відношення свідомості до 
матерії (мислення до буття, духу до природи) і ста-
вить за мету «раціональне розв'язання найбільш 
загальних  питань,  що  стосуються  суті  знання, 
людини  і  світу».  Саме  філософи  вперше  окрес-
лили  межі  «простору  знання»,  дали  його  перші 
визначення та класифікації. Найбільший внесок у 
вивчення проблеми зробили Сократ, Аристотель, 
Платон, Протагор, Ф. Бекон, І. Кант, Г. Гегель та ін. 
Одним із перших мислителів, що ініціювали ство-
рення концепції знань, був Платон. Знання за Пла-
тоном – це доведене щире переконання [1].

Філософський енциклопедичний словник трак-
тує  знання  як  особливу форму  духовного  засво-
єння  результатів  пізнання  (процесу  відтворення 
дійсності), яка характеризується усвідомленням їх 
істинності [2]. 

Існують  й  інші,  досить  поширені,  щоб  вважа-
тися загальновизнаними, філософські визначення 
знання. Наприклад, такі:

–  знання – форма  існування  і  систематизації 
результатів пізнавальної діяльності людини;

–  знання  –  суб’єктивний  образ  об’єктивної 
реальності,  тобто  адекватне  віддзеркалення 
зовнішнього  і  внутрішнього  світу  у  свідомості 
людини у формі уявлень, понять, суджень, теорій.

Однак багатовікові дослідження природи знань 
так і не дали людству розуміння, що ж таке знання. 
А дослідження сутності знань із погляду економіки 
ще більше ускладнило ситуацію. 

Багато років дослідженню питань сутності поняття 
«знання» як економічної категорії присвячують увагу 
вітчизняні  та  закордонні  вчені.  Дослідження  із  цієї 
проблематики засвідчує наявність різних точок зору 
щодо визначення цього поняття, що проявляється у 
різноманітності та численності його визначень. Ана-
ліз літературних джерел, присвячених дослідженню 
знань, показав, що в сучасній економічній науці не 
існує єдиного підходу до визначення поняття «зна-
ння» як економічної категорії (табл. 1). 

Сучасні  зарубіжні  економісти  сутність  знання 
аналізують із двох різних позицій. Перша позиція 
є традиційною для стандартної мікроекономіки та 
розуміє  знання  як  інформацію,  необхідну  еконо-
мічним агентам або менеджерам для  здійснення 
раціонального  вибору.  Із  цієї  позиції  знання  роз-
глядається  як  процес  перетворення  будь-яких 
початкових  даних  у  відповідне  знання,  яке може 
бути  використане  для  аналізу  реальної  ситуації, 
тобто  практично не  відрізняється  від  інформації. 
Інша  позиція  розглядає  знання  як  економічний 
актив,  аналогічний  іншим,  уже  відомим  видам 
активів (фінансовим, матеріальнім тощо). У цьому 
разі знання виступає як ресурс й як продукт. 

Отже,  з  наведеного  переліку  прикладів  трак-
тування  поняття  «знання»  можна  побачити,  що 
сутність  знання  як  феномена  розвитку  сучасних 
суб’єктів  господарювання  недостатньо  розкрита, 
що  зумовлено  ємністю  цієї  категорії  та  підтвер-
джує  відсутність  остаточної  погодженості  дослід-
ників щодо її змісту. 

Таким  чином,  на  основі  проведеного  дослі-
дження  сутності  знань  як  економічної  категорії 
можна  запропонувати  таке  визначення  поняття 
«знання»: це результат комбінації даних, інформа-
ції, досвіду, цінностей, уявлень, переконань, який 
дає можливість на основі аналізу та оцінки генеру-
вати новий досвід та інформацію, що дасть змогу 
приймати  обґрунтовані  управлінські  рішення, 
спрямовані на забезпечення сталого розвитку.

Розглядаючи  знання  як  економічну  категорію, 
можна  відзначити,  що  здебільшого  знання  існує 
у свідомості тих, хто знає, тобто тих, хто володіє 
знаннями.  Однак,  розглядаючи  знання  в  контек-
сті  сталого  розвитку  закладів  вищої  освіти,  слід 
зазначити, що вони не тільки існують у свідомості 
тих,  хто  ними  володіє,  а  також  фіксується  як  у 
документах, так і в процесах, процедурах, нормах 
та у цілому в практичній діяльності. 

Протягом  усього  періоду  наукового  дослі-
дження  сутності  знань  учені  досліджували  різні 
аспекти  знань  відповідно  від  сфери  їх  застосу-
вання.  У  цьому  дослідженні  в  межах  діяльності 
закладу вищої освіти знання доцільно розглядати 
в декількох аспектах, а саме як: 

–  ресурс,  що  використовується  у  діяльності 
закладів вищої освіти поряд з  іншими ресурсами 
(матеріальними, фінансовими, трудовими тощо);

–  унікальний затребуваний продукт, який ста-
новить основу освітньої діяльності закладу вищої 
освіти;

–  джерело  отримання  конкурентних  переваг 
на ринку освітніх послуг;

–  результат перетворення даних та інформації;
–  основа організації та здійснення освітньої та 

економічної діяльності закладу вищої освіти.
Ключові  аспекти  знань  у  контексті  діяльності 

закладу вищої освіти представлені на рис. 1.
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Таблиця 1
Визначення поняття «знання» як економічної категорії

Автор Визначення

Енциклопедичний 
словник Webster [3]

Знання – це: 1) розуміння, що набувається конкретним досвідом;
2) стан обізнаності про що-небудь чи володіння інформацією;
3) чітке сприйняття істини або як дещо зрозуміле та таке, що утримується у розумі

П. Друкер [4] Знання – це інформація, яка має практичну цінність та служить для отримання конкретних 
результатів

Ф. Махлуп [5] Знання – це форма представлення частин реального та передбачуваного світу на певному носії

Е. Брукінг [6] Знання – це сукупність систематизованої інформації та розуміння сенсу, закладеного  
у цю інформацію

К. Вііг [7]
Знання – це істини та переконання, уявлення та поняття, погляди та очікування, 
методології та вміння, які люди послідовно застосовують для інтерпретації інформації 
щодо окремої ситуації і для прийняття рішень про те, як до неї підходити)

І. Нонака, 
Х. Такеучи [8]

Знання – це обґрунтовані та підтверджені вірування або переконання, які збільшують 
здібність будь-якого суб’єкта до ефективних дій та залежать від прихованого бачення  
та ідеалів співробітників

М. Румізен [9] Знання – це інформація у контексті, що спроможна привести до розуміння, яке спонукає до дії

Д. Белл [10]
Знання – це сукупність організованих висловлювань про факти чи ідеї, що представляють 
обґрунтоване судження або експериментальний результат, яка передається іншим за 
допомогою деякого засобу комунікації в деякій систематизованій форм

Б. Мільнер [11] Знання – це усвідомлені і класифіковані факти, і данні, і розуміння, і теоретичні концепції,  
і принципи, і процедури отримання інформації, і приклади, і способи роз’яснення

Т.Х. Девенпорт, 
Л. Прусак [12] Знання – це суміш досвіду, цінностей, розуміння та контекстуальної інформації

К. Фраппаоло, 
У. Томс [13]

Знання – це інформація, що знаходиться у свідомості людей та використовується  
для прийняття рішень у ситуації невизначеності

В.В. Єфімов [14] Знання – це інформація, необхідна економічним агентам або менеджерам для здійснення 
раціонального вибору, економічний актив

І. Журавковська [15] Знання – це уособлена інформація
В.В. Лабоцький [16]  Знання – це унікальний ресурс, який надає підприємствам конкурентні переваги 

М.К. Марінічева [17]
Знання – це необхідна людям інформація, що використовується ними за певними 
правилами і згідно з певними процедурами з урахуванням ставлення (розуміння, 
схвалення, ігнорування, згода, заперечення і т. ін.) людей до цієї інформації

Т.Е. Степанова, 
Н.В. Манохіна [18]

Знання – це проблемно-орієнтована індивідуально сформована в свідомості суб’єкта, а 
також на різних матеріальних носіях система зредукованої інформації, здатна максимально 
об’єктивно оцінювати складні процеси, явища і результати, забезпечуючи даному суб’єктові 
оптимальну безпеку і душевний комфорт у даних соціально-економічних умовах 

В.П. Дудяшова, 
Н.А. Кипень, 
О.В. Сізих [19]

Знання – це закономірності об’єктивного світу та штучно створених систем, що носять 
інформаційний характер, є результатом синергії індивідуальних і групових знань,  
що виникає у процесі комунікацій

К. Джоунс, 
Л. Леонард [20]

Знання – це сукупність наявних в організації знань, привнесених минулими та теперішніми 
співробітниками; ці знання привласнюються організацією у тому разі, якщо вони можуть 
бути кодифіковані та залишаються в організації навіть тоді, коли співробітники звільняються

Е.В. Попов, 
І.Б. Фоміних, 
Н.П. Харін, 
М.М. Віньков [21]

Знання – це результат переробки інформації, який несе певну ідею та забезпечений 
контекстом, що визначає галузь її ефективного застосування в даному місці в даний час

У.Є. Гузар [22]
Знання – це процес набуття та закріплення відомостей з певної галузі, їх відтворення  
у процесі трудової діяльності, який характеризується невідчуженістю, самозростанням  
та створенням нових продуктів

Ф. Дрецке [23] Знання – це похідне від інформації (або підтримане нею) переконання

Джерело: складено автором

У діяльності закладу вищої освіти знання висту-
пають дуже цінним ресурсом, однак для того, щоб 
знання стали дійсно одним зі стратегічних ресурсів 
закладу вищої освіти в умовах економіки знань та 
засобом  досягнення  сталого  розвитку,  необхідне 
їх органічне включення у спільну ресурсну систему 

поряд із матеріальними, фінансовими, трудовими, 
інформаційними та іншими ресурсами. 

Знаннями,  як  і  будь-яким  ресурсом,  треба 
управляти для найбільш ефективного їх викорис-
тання  у  діяльності  закладу  вищої  освіти.  Саме 
тому  особливу  увагу  слід  приділяти  знанням  як 
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об’єкту управління. Від того, наскільки вміло здій-
снюється  управління  знаннями  закладу  вищої 
освіти, залежать результати його діяльності. Саме 
тому  знання  з  погляду  менеджменту  необхідно 
розглядати як об’єкт управління. 

Запорукою  успішної  діяльності  закладу  вищої 
освіти  є  здатність  підприємств  до  створення  та 
впровадження  освітніх  інноваційних  технологій  та 
швидка реакція на зміни в ринковому та освітньому 
середовищі. П. Друкер визначив сім джерел іннова-
ційної активності підприємств, серед яких виділив 
знання як  найбільш важливе  та  складне в  управ-
лінні  [4].  Дійсно,  в  основі  будь-якої  конкурентної 
переваги лежать знання працівників, які були вико-
ристані в ході освітнього та організаційного процесу 
й утілені в конкретні управлінські рішення.

Сучасні  заклади  вищої  освіти  повинні  приді-
ляти  значну  увагу  знанням  як  запоруки  сталого 
розвитку  та  джерелу  отримання  конкурентних 
переваг серед інших навчальних закладів шляхом 
отримання достовірної та вчасної  інформації про 
стан  внутрішнього  та  зовнішнього  середовища 
та  відносин  між  ними.  Тільки  завдяки  розумінню 
своїх власних можливостей та того, як вони спів-
відносяться  з  потребами  споживачів  освітніх 
послуг,  заклад вищої освіти може розвинути свої 
конкурентні  переваги  та  підвищити  свою  конку-
рентоспроможність  в  умовах  жорсткої  боротьбі 
між навчальними закладами. Саме тому знання є 
основою організації освітньої та економічної діяль-
ності  закладу вищої освіти, при цьому необхідно 
постійно  та  безперервно  досліджувати  поточну 
діяльність, її зв’язок із зовнішнім оточенням.

Для  забезпечення  сталого  розвитку  в  умо-
вах,  коли  саме  знання  стають одним  із  головних 
об’єктів  управління,  вже  недостатнім  є  викорис-
тання  старих  методів  управління,  і  саме  тому 
виникає проблема в необхідності розроблення та 
застосування нових методів управління, які дадуть 
змогу перетворити знання на унікальний продукт 
та  найбільш  важливий  ресурс  сталого  розвитку 
закладів вищої освіти. 

Висновки з проведеного дослідження.  
Проведений  аналіз  наявних  підходів  до  визна-
чення  сутності  поняття «знання» як економічної 
категорії  показав,  що  це  поняття  досить  роз-
повсюджено  в  наукових  дослідженнях,  однак 
досить  часто  у  цей  термін  вкладається  різний 
зміст.  Аналіз  літературних  джерел,  присвячених 
дослідженню знань, показав, що в сучасній еко-
номічній науці не існує єдиного підходу до визна-
чення поняття «знання» як економічної категорії.  
На  основі  проведеного  дослідження  сутності 
знань  як  економічної  категорії  було  запропо-
новане  таке  визначення  поняття  «знання»:  це 
результат  комбінації  даних,  інформації,  досвіду, 
цінностей, уявлень, переконань, який дає можли-
вість на основі аналізу та оцінки генерувати новий 
досвід та  інформацію, що дасть змогу приймати 
обґрунтовані  управлінські  рішення,  спрямовані 
на забезпечення сталого розвитку.

Розглядаючи  знання  у  контексті  сталого  роз-
витку  закладів  вищої  освіти,  визначено  його 
ключові аспекти, а саме знання – це: ресурс, що 
використовується  у  діяльності  закладів  вищої 
освіти  поряд  з  іншими  ресурсами  (матеріаль-
ними,  фінансовими,  трудовими  тощо);  унікаль-
ний затребуваний продукт, який становить основу 
освітньої  діяльності  закладу  вищої  освіти;  дже-
рело  отримання  конкурентних  переваг  на  ринку 
освітніх  послуг;  результат  перетворення  даних 
та  інформації;  основа  організації  та  здійснення 
освітньої та економічної діяльності закладу вищої 
освіти.

Однак слід зауважити, що ефективне викорис-
тання знань у діяльності закладів вищої освіти для 
забезпечення  їхнього  сталого  розвитку  потребує 
отримання  своєчасної  достовірної  та  вичерпної 
інформації про стан зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Саме тому ефективне використання 
знань потребує створення системи інформаційно-
комунікаційного  забезпечення  сталого  розвитку 
закладів  вищої  освіти  та  розроблення  методів 
ефективного управління нею. 

 

Джерело 
конкурентних переваг 

Результат 
перетворення  

даних та 
інформації 

Основа організації освітньої та 
економічної діяльності ЗВО  

Один із ресурсів 
діяльності ЗВО 

Унікальний 
продукт 

Об’єкт 
управління

ЗНАННЯ

Рис. 1. Ключові аспекти знань у межах діяльності закладу вищої освіти
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KNOWLEDGE AS AN ECONOMIC CATEGORY AND ITS KEY ASPECTS  
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

In today’s conditions of economic and social development, the role of institutions of higher education in the 
formation of a modern economy is growing significantly, and knowledge becomes not only the result of higher 
education institutions but also the key to their sustainable development in the face of fierce competition in the 
market for educational services. That is why it is necessary to determine the essence of knowledge as an eco-
nomic category and determine its key aspects in the context of sustainable development of higher education 
institutions. Within the framework of the research, the analysis of the definition of the concept of “knowledge” 
proposed by different authors was carried out and the absence of a unified approach to the definition of the 
concept of “knowledge” as an economic category was determined. The author’s definition of the concept of 
“knowledge” is proposed, namely, knowledge is the result of a combination of data, information, experience, 
values, representations, beliefs, which makes it possible, on the basis of analysis and evaluation, to gener-
ate new experiences and information that will allow for the adoption of sound management decisions aimed 
at ensuring sustainable development. Knowledge is considered within the framework of activity of institutions 
of higher education. The key aspects of knowledge in the context of sustainable development of institutions 
of higher education are defined, namely, knowledge of this: a resource used in the activities of institutions of 
higher education, along with other resources (material, financial, labour, etc.); unique demand product, which 
forms the basis for educational activity of institution of higher education; source of competitive advantages in 
the market for educational services; the result of the transformation of data and information; the basis for the 
organization and implementation of educational and economic activities of the institution of higher education. 
The necessity of further research of knowledge and creation of the system of information and communication 
provision of sustainable development of institutions of higher education is substantiated.


