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КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
З комунікацією [1, с. 285] (лат. communico — спілкуюся з кимсь, роблю загальним, поєдную) пов’язана
діяльність і певної людини, і будь-якої організації. Сфера
застосування комунікації безмежна, оскільки без неї не
обходиться людська взаємодія.
Зміст теорії комунікації представлено в табл.1.
В сучасних умовах багатство країн, динаміка розвитку їх економік визначається не тільки наявністю
природних ресурсів, але й ступенем розвитку технологій,
що забезпечують інформаційний обмін, комунікацію.
Наукове уявлення про комунікацію розкривають
такі науки, як соціологія, психологія, кібернетика, маркетинг, менеджмент.
Соціологи і психологи розглядають комунікацію як
процес передачі інформації, ідей або емоцій від однієї
людини до іншої за допомогою символів [2, 3, 4].
У кібернетиці комунікація — це обмін інформацією
між складними динамічними системами і їх частинами,
які мають змогу приймати інформацію, накопичувати її
та перетворювати [5,6].
Комунікації в маркетингу — це зв’язок із існуючими та потенційними клієнтами [7, с. 537]; будь-яка
діяльність підприємств, яка спрямована на інформування, переконання та нагадування споживачам про свої
товари, стимулювання їх збуту і створення позитивного
іміджу підприємства в очах громадськості [8, с. 127].
У таблиці 2 представлені визначення комунікації з
погляду менеджменту.
Метою статті є обґрунтування теоретичних підходів
до важливого напряму інноваційної економіки — комунікаційного менеджменту, або управління комунікацією.
Аналіз досліджень з даної проблеми [15–18] показав, що
вони зосереджені на технічній стороні інноваційного
розвитку: практичні методи оцінки, впровадження і використання технологічних інновацій, але маловивченим
залишається соціальний аспект управління комунікацією. Для досягнення поставленої мети розглянемо роль
і значення комунікаційного ресурсу управління знаннями, яке повинно «гарантувати, що потрібні вісті досягнуть потрібних людей в потрібний час, щоб ці люди
могли своєчасно приймати потрібні дії» [9, с. 248].
Об’єктом дослідження є комунікація як смисловий аспект соціальної взаємодії, тобто процес взаємодії суспільних
суб’єктів — соціальних груп, суспільства або осіб, — за допомогою якого відбувається обмін інформацією, досвідом, знаннями, емоціями, здібностями і результатами діяльності.
Розглянемо два підходи до поняття «комунікація» і
управління знаннями:

1) персоніфікований, або інтуїтивістський;
2) інформаційний, або технологічний.
У першому підході [11–14] основна увага приділяється головним носіям знання — людям, а також їх
умінню налагоджувати пошук знань, акумулювати їх і
ділитися ними. Прихильником цього підходу є Б. Гейтс.
Він писав в книзі «Бізнес із швидкістю думки», що
кінцева мета діяльності будь-якої компанії полягає в
підвищенні інтелектуального потенціалу організації, або
корпоративного коефіцієнта інтелекту (IQ), яке починається з обміну накопиченими і поточними знаннями.
Свій внесок в його підвищення вносить як індивідуальне навчання співробітників, так і їх «перехресне запилення» ідеями один одного [9, с. 248–249].
Прихильники другого підходу [15–18] розглядають
управління знаннями як встановлений в компанії формальний порядок роботи з інформаційними ресурсами для полегшення доступу до знань і повторного їх використання за
допомогою сучасних інформаційних технологій і апаратних
засобів. Знання в цьому випадку є лише точною інформацією з даної проблеми. Системою управління знаннями стає
технологія, здатна точно відповісти на запит.
На сучасному світі неможливо вирішити завдання
ефективної комунікації без інформаційно-комунікаційної техніки. В той же час за рахунок тільки одного насичення технікою і технологіями неможливо просунути
завдання сучасної комунікації ні на підприємстві, ні в
суспільстві. Виходячи з поставленої мети в статті і орієнтуючись на інтуїтивістський підхід в управлінні знаннями, доцільно розглядати комунікацію як об’єктно-суб’єктну систему, в рамках якої інформація адресується
Таблиця 2

Наукові підходи до визначення поняття «комунікація» та
управління знаннями

Таблиця 1

Зміст теорії комунікації
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такій підсистемі, яка індивідуальна, своєрідна і відповідно до своєї унікальної природи повинна переробляти
отриману інформацію, стаючи партнером її відправника і одержувача повідомлення, а рівноправних учасників,
співучасників загального процесу [10, с. 59–62].
В процесі комунікації суб’єкти, передаючи інформацію
і обмінюючись нею, сигналізують про своє існування різними контрагентами і встановлюють з ними необхідні зв’язки.
На базі подібного трактування комунікації виникло визначення «комунікативний», що співвідноситься з комунікацією
в значенні «спілкування, контакт», тобто пов’язане з суттю
повідомлення. Але існує також поняття «комунікаційний»,
де комунікація — це засіб повідомлення, шлях, канали зв’язку. Воно використовується при описі інформаційно-комунікаційних технологій, що характеризують загальний процес
інформатизації і підкреслює в основному технічний, технологічний аспекти розвитку економіки знань.
Доведено, що компанії, які відповідально відносяться до комунікації, можуть розраховувати на істотне поліпшення результатів своєї діяльності. Дослідницьким
шляхом встановлено, що комунікативний ресурс здатний підняти ринкову вартість компанії на 30 %.
З погляду комунікативного підходу в управлінні
звернемо увагу на наступні особливі зони реалізації
комунікативної функції:
управління персоналом є комунікація організації,
яка пов’язана з діяльністю окремих людей і груп, як в їх
власних інтересах, так і на користь організації;
маркетинг є комунікація організації з суб’єктами
ринку відносно визначення потреб ринку та можливостей їх задоволення, а також з приводу шляхів і засобів
просування товарів і послуг на ринок;
антикризовий менеджмент є комунікація, за допомогою якої усуваються суперечності і дотримуються інтереси сторін;
корпоративна культура є в першу чергу культура
комунікації, тобто культура обміну інформацією, знаннями, продуктами інтелектуальної діяльності;
управління знаннями є комунікація по створенню
когнітивного потенціалу організації — можливості компанії визначати характер, зміст і механізми створення,
розповсюдження і використання знань.
Когнітивний і комунікативний аспекти невід’ємні
один від одного. Знання за природою своєю комунікативні:
а) пошук і здобуток знань з їх носіїв (живих і неживих об’єктів) здійснюється за допомогою трьох видів
селекції [19, с. 195–202]:
селекція інформації;
селекція повідомлення цієї інформації;
селективне розуміння (або нерозуміння) цього повідомлення і його інформації.
б) знання формуються на підставі повсякденного
досвіду людей, обміну між ними повідомленнями,
інформацією, емоціями і т. д.
Сфера комунікативної дії є найважливішим аспектом соціальної практики «в якій переважає орієнтація на
взаєморозуміння і засновану на нім взаємодію» [20, с. 38].
Комунікативна природа знання також виражається
в тому, що «воно забезпечує соціальну інтегрованість
особистих знань індивідів» [21, с. 85–92].
У людини завжди буде потреба у відносинах, яку психологи давно визначили як соціальну, таку, що реалізо-
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вується через відчуття приналежності, прихильності до
чого-небудь або кому-небудь. Крім того, частина інтелектуального капіталу організації складається з тацитного
знання, яке неможливо формалізувати: це інтуїція працівника, його здатність ухвалювати рішення в умовах обмеженої інформації, уміння визначити пріоритети і їм
слідувати і так далі. Подібного роду знання можуть передаватися від однієї людини до іншої тільки через «комунікацію — взаємини», в якій враховується настрій, емоції,
психологічний тип коммунікаторів, уміння тримати паузу і багато що інше з області, непіддатливої формалізації.
Кожен етап управління знаннями і, власне, само
зміст цього феномена пронизані комунікативною дією.
Ніхто з працівників не працюватиме в компанії
вічно — значить, необхідно об’єктизувати знання, витягувати їх з індивідуальних джерел (експерти вважають,
що 42 % знань компанії знаходяться в головах співробітників і від них залежать, чи стануть ці знання доступні
іншим чи ні та зробити надбанням організації через різні
системи обміну інформацією і знаннями).
Комунікаційні потоки організації підрозділяються
на комунікацію зовнішню (що формує відносини з
цільовими групами громадськості, що знаходяться за
межами організації) і внутрішню (направлену на співробітників організації).
Зовнішня і внутрішня комунікація мають в своєму
розпорядженні спеціальні технології, засоби, канали і допоміжні системи. З їх допомогою організація отримує
інформацію про характер свого середовища, про відносини, що складаються в її межах. Накопичена інформація,
перевірена і осмислена, стає основою для ухвалення рішень
по найважливіших напрямах розвитку організації і відповідає на питання: які здібності та можливості компанії; як
ці можливості співвідносяться з потребами клієнтів; на які
тенденції слід звернути увагу, щоб підсилити конкурентні
переваги і т. д. Таким чином, комунікаційні потоки організації підвищують якість і об’єм доступного знання, допомагають перетворити його в організаційне знання, розподіляючи по категоріях: знати «чому», знати «що», знати
«як». Іншими словами, комунікація є єдиним ресурсом
організації, направленим на стимулювання придбання
інформації і перетворення її в знання.
Висновки. Узагальнюючи відомі характеристики і
підходи до комунікації, сформулюємо її основну мету в
управлінні знаннями: об’єднати знання, накопичені організацією, із знаннями споживачів, клієнтів, контрагентів і
інших цільових аудиторій і використовувати ці сукупні
знання для підвищення конкурентоспроможності організації в умовах постійного зовнішнього середовища, що
змінюється. Для досягнення цієї мети комунікація вирішує ряд важливих завдань в управлінні знаннями, а саме:
придбання і адаптація глобальних знань, а також
розвиток сфери знань на місцевому рівні;
інвестиції в людський капітал для розширення можливостей засвоєння і застосування знань;
інвестиції в технології, сприяючі придбанню і засвоєнню знань.
Комунікація — це своєрідний механізм настройки, що
створює спільність, узгодженість дій між тими, хто взаємодіє.
Невипадково комунікацію відносять до поняття синергетики (сумісні дії [1, с. 527]), оскільки вона активно бере участь
в створенні організаційно-управлінської спільноти шляхом
різносторонньої спрямованості своїх потоків.
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ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У НАУКОВИХ ПОГЛЯДАХ КЛАСИКІВ ПОЛІТИЧНОЇ
ЕКОНОМІЇ: ВІД МЕРКАНТИЛІСТІВ ДО ДАВІДА РІКАРДО
Постановка проблеми. Умови які склалися у другій
чверті XX століття після періоду Великої депресії 1929–
1933 рр., спонукали науковців до пошуку альтернативних
класичним принципам впровадження економічної політики держави. Таким чином, на багато десятиліть
кейнсівські методи регулювання замінили класичні важелі
саморегульованої економіки. Поступово, в умовах відновлення економік країн, глобалізаційних процесів, відповідних чисельних вад кейнсівських методів та інших чинників, (нерідко у синтезі з кейнсівськими поглядами)
відбувається відновлення у впровадженні економічної
політики класичних поглядів і формуються похідні напрями розвитку економічної теорії та відповідних методів
регулювання економіки: монетаризм, школа раціональних очікувань, австрійська економічна школа інше.
Як правило, науковою базою для вирішення проблем грошей для багатьох теч є здобутки класичної
кількісної грошової теорії, вагоме місце в якій займає
проблема знецінення грошей, тобто інфляція. Звісно, що
в умовах панування металізму, термін «інфляція» не
використовувався, але дослідження меркантилістами та
представниками класичної грошової теорії процесів
знецінення грошей у період виникнення інституту цен-
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тральних банків і емісії незабезпечених грошей має неабиякий науковий і практичний інтерес у сучасності.
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі теоретичні й
практичні аспекти інфляційних процесів у наукових здобутках меркантилістів та класиків кількісної грошової
теорії висвітлено у працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, серед яких варто виділити Марка Блауґа
[7], Найла Ферґюсона [9], В. І. Маєвського [3], Б. М. Кузика [3], В. С. Найдьонова [8], А. Ю. Сменковського [8],
А. С. Гальчинського [2], Я. С. Ядґарова [10] та інших.
Невирішеною частиною загальної проблеми є внесок
головного представника класичної кількісної грошової
теорії Адама Сміта у «суб’єктивні» напрями розвитку
економічної теорії, головним з яких є австрійська економічна школа.
Мета дослідження полягає у дослідженні інфляційних процесів у поглядах представників меркантилізму і
класиків класичної політичної економії.
Основні результати дослідження. Становлення класичної теорії грошей починається з твердження меркантилістів о необхідності розширення зовнішньої торгівлі
задля припливу у країну багатства у золотому й срібному виразі. Але Томас Ман (1571–1641) зауважив, що
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