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ОНТОЛОГІЯ ЗНАНЬ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ
Особливістю розвитку світової економіки з другої половини. XX століття
стало використання знань як чинника суспільного виробництвам, що
забезпечило істотний прорив в галузі технічних і технологічних інновацій.
Знання мають різноманітні форми існування і прояви від розрізнених фактів,
спеціалізованих баз даних, технічних знань, навичок і здібностей, працівників
до бізнес-процесів та інновацій, які в комплексі становлять основу
інтелектуального капіталу підприємства. Функціонування знань на
підприємстві засновано на використанні систем баз знань, які в свою чергу є
частиною систем комунікації. Ці системи покликані об'єднати зусилля
високопрофесійних і особистісних характеристик співробітників підприємства
спрямованих на виробництво нових знань, що підвищують ефективність і
вартість бізнесу. Оскільки в бізнес середовищі посилюється роль знань в
діяльності підприємства, то виникає необхідність у формуванні відповідної
системи управління на мікрорівні. Найважливішими завданнями процесу
управління знаннями є: перетворення індивідуальних, неявних знань в
корпоративні, витяг нових і оновлення існуючих, а також формування
організаційного контексту, який підтримує виробництво і відтворення нових
знань. Ефективне застосування знань при виробництві нових товарів і послуг
перетворилося в основну конкурентну перевагу сучасного підприємства і
головна умова його розвитку.
Останні роки вітчизняні вчені в різних областях науки, велику увагу
приділяють вивченню теоретичних питань, пов'язаних з розробкою і
впровадженням баз знань на підприємстві та використанням в цій сфері
інформаційних технологій, але на практиці цей процес гальмується слабкою
зацікавленістю і відсутністю мотивації як з боку керівників, так і співробітників
підприємства, що знижує його конкурентні переваги. Таким чином,
актуальність даної проблематики обумовлена потребою подальшого вивчення
формування систем управління знаннями; а також особливостей її
впровадження на підприємстві, що дозволить, по-перше, уточнити специфіку
управління знаннями на мікрорівні, по-друге, розробити алгоритм управління
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знаннями з визначенням відповідних інструментів на кожному його етапі. Тому
метою є визначення сутність і місце знань в корпоративних структурах.
В процесі обґрунтування сутності і місця наукових комунікацій в
корпораціях на основі просторової та функціональної періодизації було
обґрунтовано результати які характеризуються значним рівнем наукової
новизни. По-перше, в результаті авторського аналізу виявлено, що у всіх
випадках знання невіддільні від інститутів: перші виникають; тільки на основі
останніх. Знання відіграють роль структур, які забезпечують організацію даних,
а отже, знаходяться на більш високому рівні узагальнення; ніж дані. Відмінність
систем від інформаційних полягає в тому, що в перших - склад знань
змінюється в процесі функціонування системи і є ендогенним, а в останніх - він
зафіксований і є екзогенним.
По-друге, при створенні системи знань на підприємстві, необхідно
передбачити зміну складу і характеристик атрибутів у міру надходження
різноманітної вхідної інформації. Вищезазначене дозволяє зробити висновок
про те, що взаємини між даними і знаннями носять взаємообумовлений
характер. Дані утворюються і збираються тільки завдяки знанням, служачи в
свою чергу причиною появи нових знань. Однак поняття знання відносно
суб'єктивно, оскільки те, що для одного служить вершиною знання, для іншого
може бути всього лише складовим елементом даних. Створення, ведення та
використання баз знань вимагають абсолютно особливих і значно складніших
інструментальних засобів і технологій управління, ніж управління базами
даних.
По-третє, знання як безпосередній продукт діяльності виникають не
тільки в науці, яка є професійною сферою створення знань, а й у всіх інших
галузях і видах діяльності, не виключення й діяльність підприємств. Отримані
в ході виробничого процесу знання підлягають подальшій переробці або
використанню. Отже, при здійсненні виробничої діяльності знання будуть
повсюдно використовуватися як безпосередній ресурс, який досить складно
замінити іншими ресурсами. До того ж певну складність являє послідовна
передача знань від одного індивіда до іншого, яка може негативно впливати на
цінність інформації, що передається, а її поширення між необмеженим числом
суб'єктів завдавати шкоди початковим її власникам. Таким чином, в результаті
авторського аналізу було визначено сутність і роль знань в діяльності
підприємства, що дає змогу розробити підходи, щодо оцінки результативності
існуючих баз знань на підприємствах, та на цій основ розробляти та
впроваджувати результативні системи знань.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
Однією з основних тенденцій сучасного світового розвитку є інтеграційні
процеси. Вони ґрунтуються на зближенні економік різних країн та
передбачають поступових соціально-економічний розвиток та вирішення
регіональних проблем.
В другій половині ХХ століття особливого розвитку набули інтеграційні
процеси в Західній Європі. Підписання Римського договору спрямовувало країн
учасниць (ФРН, Франція, Італія, Бельгія, Голландія, Люксембург) до
економічного співробітництва та поступового зниження мита. З 1969 р. по 2003
р., до співтовариства приєдналась значна кількість країн, так як це угрупування
було стабільне і мало перед собою мету – розвиток країн європейського регіону
[2].
У 1993 р. Маастрихський договір визначив основи розвитку
Європейського Союзу. Основними цілями ЄС є:
 розвиток міцного союзу народів Європи;
 забезпечення збалансованого та постійного економічного прогресу на
основі ліквідації внутрішніх кордонів;
 зміцнення економічної і соціальної взаємодії;
 підтримка європейської ідентичності на міжнародній арені шляхом
проведення спільної зовнішньої політики і політики в галузі безпеки, а в
перспективі – і спільної оборонної політики;
 розвиток співробітництва в правовій сфері;
 збереження та зростання загального добробуту країн Європи.
На сучасному етапі ЄС ставить перед собою головну ціль – зростання
добробуту населення, забезпечення кожного робочим місцем та відповідною
зарплатою. Також не менш важливими завданнями є розвиток енергетики та
охорони навколишнього середовища.
Північноамериканська асоціація вільної торгівлі була створена шляхом
підписання угоди в грудні 1992 р. між трьома країнами — США, Канадою і
Мексикою, що вступив в силу з 1 січня 1994 р (мала назву НАФТА). Це був
початок інтеграційного процесу в Північній Америці, згодом приєдналася
Мексика (1991р.). Передбачалась лібералізація рухів товарів, послуг та
капіталів через кордон. Скасування бар’єрів між країнами-учасницями
планувалось на протязі 5 років, також приймалися закони з приводу охорони
навколишнього середовища.
На сучасному етапі розвитку НАФТА є досить потужною асоціацією. Зараз
її доходи між країнами-учасницями зросли до 48%, але є і негативний фактор 110
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