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Боняр С. М., Бабина О. Є., Карпенко О. О. Знаннєвий потенціал як чинник формування конкурентоздатності 

транспортного підприємства
Метою статті є обґрунтування важливості впливу знаннєвої складової потенційних можливостей на конкурентоздатність транспортних під-
приємств. Обґрунтовано функції управління знаннями на транспортному підприємстві: стимулювання, сприяння розвитку співпраці, заохочення 
і використання можливостей навчання, залучення і збереження людського капіталу, збільшення продуктивності, розповсюдження найкращого 
досвіду, збільшення рівня задоволеності клієнтів, створення конкурентної переваги. Визначено елементи знаннєвої складової потенційних мож-
ливостей транспортних підприємств: професійні знання; загальні знання; екологічні знання; потенціал контрактації; ціннісні характеристики 
особистості; якості особистості; інтуїція; здатність до логічного мислення; комунікаційний потенціал; вміння та здатність навчатись; здат-
ність до саморозвитку; здатність працювати в команді; здатність використовувати інтегровані знання; здатність до рефреймінгу. Сформо-
вано механізм впливу знаннєвої складової потенційних можливостей на конкурентоздатність транспортного підприємства.
Ключові слова: управління знаннями, знаннєвий потенціал, елементи знаннєвої складової потенційних можливостей та механізм її впливу на 
конкурентоздатність транспортного підприємства.
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Боняр С. М., Бабина Е. Е., Карпенко О. А. Знаниевый потенциал  

как фактор формирования конкурентоспособности  
транспортного предприятия

Целью статьи является обоснование важности влияния знаниевой со-
ставляющей потенциальных возможностей на конкурентоспособность 
транспортных предприятий. Обоснованы функции управления знаниями 
на транспортном предприятии: стимулирование, содействие развитию 
сотрудничества, поощрение и использование возможностей обучения, 
привлечение и сохранение человеческого капитала, увеличение произ-
водительности, распространение лучшего опыта, повышение уровня 
удовлетворенности клиентов, создание конкурентного преимущества. 
Определены элементы знаниевой составляющей потенциальных возмож-
ностей транспортных предприятий: профессиональные знания; общие 
знания; экологические знания; потенциал контрактации; ценностные 
характеристики личности; качества личности; интуиция; способность к 
логическому мышлению; коммуникационный потенциал; умение и способ-
ность учиться; способность к саморазвитию; способность работать в 
команде; способность использовать интегрированные знания; способ-
ность к рефреймингу. Сформирован механизм влияния знаниевой со-
ставляющей потенциальных возможностей на конкурентоспособность 
транспортного предприятия.
Ключевые слова: управление знаниями, знаниевый потенциал, элементы 
знаниевой составляющей потенциальных возможностей и механизм её 
влияния на конкурентоспособность транспортного предприятия.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 17. 
Боняр Светлана Михайловна – доктор экономических наук, профессор, де-
кан факультета управления и технологий, Государственный университет 
инфраструктуры и технологий (ул. Кирилловская, 9, Киев, 04071, Украина)
E-mail: sveta_bonyar@ukr.net
Бабина Елена Евгеньевна – доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой бизнес-логистики и транспортных технологий, Государ-
ственный университет инфраструктуры и технологий (ул. Кирилловская, 
9, Киев, 04071, Украина)
E-mail: ek_m_2013@ukr.net
Карпенко Оксана Александровна – доктор экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой управления и экономики водного транспорта, Госу-
дарственный университет инфраструктуры и технологий (ул. Кириллов-
ская, 9, Киев, 04071, Украина)
E-mail: karpo_2012@ukr.net

UDC 338.47:656.07
Bonyar S. M., Babyna O. Ye., Karpenko O. O. The Knowledge Potential  
as a Factor of Formation of Competitiveness of Transport Enterprise

The article is aimed at substantiating the importance of influence of the knowl-
edge component of potential opportunities on the competitiveness of transport 
enterprises. The following functions of knowledge management in the transport 
enterprise are substantiated: stimulation, facilitating the development of cooper-
ation, promotion and use of learning opportunities, attraction and preservation of 
human capital, increase of productivity, spreading the best experience, increasing 
the customer satisfaction level, creating a competitive advantage. Elements of the 
knowledge component of potential possibilities of transport enterprises have been 
defined as follows: professional knowledge; general knowledge; environmental 
knowledge; contracting potential; value characteristics of personality; qualities 
of personality; intuition; ability to logical thinking; communication potential; skill 
and ability to learn; ability to self-development; ability to work in a team; ability 
to use integrated knowledge; ability to reframing. The mechanism of influence of 
the knowledge component of potential opportunities on the competitiveness of 
transport enterprise has been formed.
Keywords: knowledge management, knowledge potential, elements of knowl-
edge component of potential possibilities and mechanism of its influence on the 
competitiveness of transport enterprise.
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Конкурентоздатність підприємства передбачає 
його можливість зберігати або розширювати 
конкурентні позиції на ринку та впливати на 

ринкову ситуацію через пропозицію якісних послуг 
чи продукції, задовольняючи специфічні вимоги спо-
живачів і забезпечуючи ефективність свого функціо-
нування. Особливості сучасних економічних відно-
син зумовили необхідність пошуку підприємствами 
інструментів активізації розвитку, які забезпечують 
їм високий рівень конкурентоздатності [1]. 

Для прийняття адекватних рішень щодо діяль-
ності підприємства в умовах гострої конкурентної 
боротьби важливо забезпечити постійне зростання 
та активне використання обсягу знань, яким володіє 
організація. Система управління знаннями – це всео-
хоплююча стратегія підприємства, мета якої полягає 
у виявленні і використанні всієї наявної інформації, 
досвіду та кваліфікації співробітників для того, щоб 
підвищити якість обслуговування клієнтів і скороти-
ти час реакції на мінливі ринкові умови. Це сприяти-
ме формуванню середовища сприйняття знань та ви-
користання інновацій вітчизняними підприємствами 
і налагодження їх плідної співпраці з партнерами як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [2].

Наявні трансформаційні процеси відчутно 
впли вають на систему менеджменту підприємств, 
тому для забезпечення стабільного функціонування 
підприємств на довгострокову перспективу необхід-
ні теоретичні узагальнення, нові комплексні підходи 
та наукове обґрунтування формування конкурентоз-
датності підприємств на основі реалізації знаннєвого 
потенціалу. Сукупність відзначених обставин зумов-
лює актуальність теми статті. 

Своє бачення та переконливі пропозиції щодо 
окремих аспектів формування стратегій підвищення 
конкурентоздатності підприємств у різний час ви-
словлювали багато вчених економічної науки. Зокре-
ма слід назвати таких, як Т. М. Халімон [1], В. Ц. Мі - 
халевcький, В. В. Міхалевська-Жмуцька [2], М. В. Чор- 
на [9], К. В. Тимошенко [15] та інших. Розробкою тео-
ретичних засад управління знаннями в організації за-
ймалися такі дослідники, як Ф. Махлуп [3], В. Л. Ма-
каров [5], Б. Карлсон, Р. Станкевич [6], В. Р. Буковіц,  
Р. Л. Уільямс [7], Г. Пробст [8], К. В. Андросюк [11], 
Е. В. Попов [13], Ю. О. Юченко [14], М. Ю. Григорак 
[17] та інші. 

Однак, віддаючи належне попереднім розроб-
кам, слід зазначити, що в Україні в даний час фактич-
но відсутня наукова дискусія щодо проблем форму-
вання та реалізації знаннєвого потенціалу з метою 
підвищення конкурентоздатності транспортних під-
приємств.

Метою статті є обґрунтування важливості впли-
ву знаннєвої складової потенційних можливостей на 
конкурентоздатність транспортних підприємств.

З кінця 90-х років ХХ століття широкого поши-
рення в західній і вітчизняній науці отримав термін 

«економіка знань», або «економіка, заснована на зна-
ннях» (у прямому перекладі з англійської knowledge-
based economy), введений у науковий обіг австро-
американським науковцем Фріцем Махлупом в 1962 р.  
Цей новий тип економіки суттєво відрізняється від 
аграрного та індустріального. Природно-матеріальні 
ресурси продовжують виступати основою для ство-
рення економічних благ, але зростання і розвиток 
всієї господарської системи забезпечуються відтепер 
вже не стільки зовнішніми, скільки внутрішніми, не-
матеріальними факторами. Найважливішими з цих 
факторів є знання і людський капітал [3].

Необхідність становлення та розвитку економі-
ки знань визнано багатьма країнами світу. Європей-
ською Комісією розроблено стратегію «Європа 2020», 
у якій розвиток економіки знань визначено найголо-
внішим пріоритетом [4].

Знання в умовах сучасної економіки відіграють 
вирішальну роль. Створення, розповсюдження та ви-
користання знань забезпечують конкурентні перева-
ги підприємствам [5].

Існує безліч трактувань поняття «знання». Авто-
ри цього дослідження погоджуються з думкою 
про те, що знання являють собою основні законо-

мірності предметної області, що дозволяють людині 
вирішувати конкретні виробничі, наукові та інші за-
вдання, а також виробляти стратегії прийняття рі-
шень у цій області [6]. 

Розроблення системи управління знаннями на 
підприємстві вважається в сучасних умовах одним із 
найважливіших завдань стратегічного управління, ви-
рішення якого дозволить збільшити прибутковість і 
забезпечити довгострокове успішне функціонування 
на ринку. Визначення поняття «управління знаннями», 
запропоновані рядом дослідників, наведено в табл. 1. 

Ефективне управління знаннями створює базис 
для безперервного організаційного навчання та ін-
тенсивного розвитку, створення стійких конкурент-
них переваг, формування зворотного зв ’язку і про-
активного стратегічного позиціонування [14].

Радикальні зміни, які відбуваються сьогодні у 
світовій та український економіці, зумовлюють поси-
лення конкуренції між суб ’єктами господарської ді-
яльності в прагненні забезпечення стійких позицій на 
ринку та високого рівня конкурентоздатності. Осо-
бливе значення при цьому набуває інтелектуальний 
капітал, який стає головним ресурсом підвищення 
конкурентоздатності та вирішальним чинником збіль-
шення ринкової вартості сучасного підприємства.

Досвід країн Європи показав, що управління 
організацією, яке ґрунтується на засадах інтелектуа-
лізації своєї діяльності, дає змогу значно підвищити 
ринкову конкурентну позицію, стійкість до змін у на-
вколишньому середовищі, збільшення інноваційного 
потенціалу та підвищення продуктивності функціо-
нування підприємства. 
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Загострення потреби у висококваліфікованих 
працівниках обумовлює усвідомлення нової 
сутності освіти як основної галузі формування 

інтелектуального капіталу, завдання якої полягає в 
підготовці висококваліфікованих фахівців і налаго-
дженні процесу поновлення їх знань протягом усьо-
го життя, акумуляції знань і постійному зростанні їх 
обсягу, тобто формуванні потужного знаннєвого по-
тенціалу як складової інтелектуального капіталу для 
забезпечення його якості. Знаннєвий потенціал – це 
обсяг знань людини (працівника) та здатність генеру-
вати нові продуктивні знання на основі інформації, 
утворюючи власний знаннєвий фонд для подальшого 
використання, зокрема у практичній діяльності (при-
йняття рішень, матеріальне виробництво, інновацій-
ні пропозиції тощо) [15].

За даними Gartner Group, система управління 
знаннями здатна збільшити продуктивність органі-
зації, як мінімум, на 20% [10]. На жаль, менеджмент 
вітчизняних транспортних підприємств має занадто 
загальне уявлення про саму концепцію управління 
знаннями.

Управління знаннями має на меті формування 
знаннєвої складової потенційних можливостей під-
приємства. Від достатності, інноваційності та струк-
тури знаннєвого потенціалу залежить рівень фінан-
сових результатів та конкурентоздатність підприєм-
ства. Саме на транспорті вплив знань на формування 
конкурентних переваг і конкурентоздатність підпри-
ємства є визначальним. Так, специфіка роботи осно-

вних виконавців послуг – водіїв, машиністів, пілотів, 
диспетчерів, експедиторів – у процесі перевезень, 
логістики передбачає просторову відокремленість 
від менеджменту підприємства, у результаті чого іно-
ді виникає необхідність миттєвого прийняття ними 
власних оперативних рішень на свій розсуд і під свою 
відповідальність.

Обґрунтовано, що на транспортному підприєм-
стві функції управління знаннями полягають у: 

1) стимулюванні професійного та особистісного 
розвитку працівників шляхом побудови електронних 
і соціальних мереж, забезпеченні доступу до різнома-
нітних інноваційних ідей;

2) забезпеченні плідної співпраці, збагаченні 
процесу обміну знаннями між людьми, заохоченні 
вільного просування ідей;

3) сприянні прискоренню процесу навчання, 
створенні можливості для індивідів і груп людей за-
стосовувати отриманні знання на практиці;

4) залученні та збереженні людського капіталу 
шляхом підкреслення цінності знань кожного пра-
цівника і винагородження його за підвищення рівня 
освіти і знань, фіксації та ефективному використанні 
компетенції співробітників, що сприяє кар ’єрному 
зростанню;

5) раціоналізації виробничо-господарських опе-
рацій, сприянні скороченню витрат, зменшенні ризи-
ків діяльності, підвищенні ефективності навчання 
шляхом усунення непотрібних або надмірних про-
цесів; 

таблиця 1

Визначення поняття «управління знаннями»

Визначення Автор/Джерело 

Управління знаннями є процесом, за допомогою якого організація накопичує багат-
ство, спираючись на свої інтелектуальні чи засновані на знаннях організаційні активи В. Буковіц,  Р. Уільямс [7]

Управління знаннями – процес поліпшення можливостей підприємства на всіх рівнях 
за рахунок ефективного використання ресурсу знань Г. Пробст [8]

Управління знаннями – це чітко окреслене та систематичне управління важливими 
для організації знаннями і пов ’язаними з ними процесами управління, збирання, 
організації, дифузії, застосування й експлуатації з метою досягнення цілей організації 

Д. Скирме [9]

Управління знаннями – це бізнес-процес, який охоплює управління і використання 
інтелектуальних активів підприємства, об ’єднуючи функції створення, виявлення, 
організації, доступу і використання інформаційних активів, у тому числі неявного 
знання людей

Gartner Group [10]

Управління знаннями – це систематичний процес ідентифікації, використання і 
передачі інформації, знань, які працівники можуть створювати, вдосконалювати та 
застосовувати 

Т. Стюарт [11]

Управління знаннями може бути визначене як підхід до збільшення або створення 
цінності шляхом активнішої підтримки досвіду, пов ’язаного з ноу-хау та знанням, що і 
як робити, які існують однаковою мірою як у межах організації, так і поза нею

Р. Руглес [12]

Процес управління знаннями комбінує наступні функції роботи зі знаннями: ство-
рення знань; виявлення (документування) знань; організація знань; доступ до знань; 
використання знань 

Е. Попов [13]

Джерело: складено за: [7–13]. 
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6) розповсюдженні найкращого досвіду з прак-
тики у своїй організації; забезпеченні основи для 
широкого використання знань і впровадження інно-
вацій; допомозі новим працівникам швидко адапту-
ватися до організаційної культури організації;

7) покращенні обслуговування клієнтів шляхом 
раціоналізації використання часу; фокусуванні уваги 
на обізнаності щодо потреб клієнта; поліпшенні ре-
зультатів, отриманих клієнтами, при використанні 
послуг, що надаються транспортним підприємством; 

8) досягненні найвищої якості знань у вигляді 
бізнес-пропозицій, продукту чи послуги; спрямуванні 
колективного інтелекту організації на потреби клієн-
тів при досягненні цілей підприємства.

За результатами досліджень авторів було ви-
значено елементи знаннєвої складової потенційних 
можливостей транспортних підприємств (рис. 1). 

Вплив знаннєвої складової потенційних можли-
востей на конкурентоздатність транспортного під-
приємства показано на рис. 2. 

Сьогодні значення знаннєвого потенціалу на 
транспортних підприємствах зростає, що є наслідком 
збільшення інтелектуалізації праці, ролі конкретного 
виконавця, розвитку сучасних технологій тощо. 

В умовах економіки знань усі сфери матеріаль-
ного й нематеріального виробництва, виробничі та 
соціальні відносини розвиваються на основі динаміч-
ного прирощення й оновлення знань, тому основна 
увага має приділятися формуванню та реалізації зна-
ннєвого потенціалу [17, с. 22].

ВИСНОВКИ
Процеси глобалізації та інтелектуалізації су-

спільства під впливом фінансової кризи вивели кон-

курентну боротьбу між підприємствами на інший 
якісний рівень. Підприємства сьогодні мають воло-
діти унікальними конкурентними перевагами, щоб 
відповідати новим вимогам, які висуваються ринком. 
Формування та реалізація знаннєвого потенціалу 
може стати тією унікальною перевагою, що дозво-
лить підвищити конкурентоздатність суб ’єктів гос-
подарювання та національної економіки в цілому.

Таким чином, упровадження системи управлін-
ня знаннями на транспортних підприємствах є одним 
із основних чинників формування їхньої конкурен-
тоздатності, збереження позицій на ринку та підви-
щення прибутковості функціонування.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
явлення повного переліку чинників формування кон-
курентоздатності транспортного підприємства.          
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