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ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE AS A BASIS OF INFORMATION SUPPORT OF 
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS 

 
У статті обгрунтовано доцільність розроблення професійних стандартів на основі 
організаційних знань. Розглянуті ознаки інформаційного забезпечення, сучасні вимоги до 
професійних стандартів та умови, необхідні для створення професійних стандартів на 
основі організаційних знань. Запропонований методичний підхід до інформаційного 
забезпечення розроблення професійних стандартів на основі організаційних знань, який 
включає наступні етапи: обгрунтування ознак якісного інформаційного забезпечення та 
ознак сучасних професійних стандартів; формування сукупності показників, що відбивають 
відповідність організаційних знань суб’єктів господарювання ознакам інформаційного 
забезпечення та наявність у суб’єктів господарювання умов для створення сучасних 
професійних стандартів; побудова комплексного показника відповідності організаційних 
знань ознакам інформаційного забезпечення розроблення професійних стандартів та 
обчислення його значень для досліджуваних суб’єктів господарювання; визначення 
пріоритетності залучення суб’єктів господарювання до розроблення професійних 
стандартів на основі організаційних знань. 
 
The advisability of development of professional standards on the basis of organizational knowledge 
has been justified in the article. Attributes of information support, current requirements for 
professional standards and the conditions of creating professional standards based on 
organizational knowledge have been considered. The methodical approach to information support 
the development of professional standards based on organizational knowledge has been proposed. 
This approach includes the following steps: justification attributes of information support and 
features of modern professional standards; formation of aggregate indicators that reflect 
compliance of organizational knowledge with attributes of information support and availability of 
economic conditions within enterprises for elaboration of modern professional standards; building 
a complex indicator which reflects for organizational knowledge the presence of the attributes of 
information support of the development of professional standards; calculation of the values of this 
indicator for enterprises; identification of priority enterprises for including in the process of the 
development of professional standards on the basis of organizational knowledge. 
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Постановка проблеми. Соціальний інститут професійної освіти завжди відігравав значну роль у 
суспільстві, виконуючи окрім освітньої, виховної та розвиваючої, ще і такі функції, як відтворення робочої 
сили, забезпечення зайнятості, наслідування соціального та професійного досвіду та інші. Соціально-
економічні зміни, обумовлені євроінтеграційними процесами в Україні, становленням економіки знань, 
тенденціями глобалізації, вимагають і нових підходів до професійної освіти, орієнтованих на формування її 
нових функцій. Основною вимогою до інституту професійної освіти в умовах швидких науково-технологічних 
змін є його гнучкість та здатність не просто адаптуватися до існуючих тенденцій на ринку праці, а 
випереджувати ці тенденції. Сучасним інструментом узгодження функціонування інституту професійної освіти 
та ринку праці є професійні стандарти (ПС). На сьогоднішній день в Україні на законодавчому рівні закріплено 
поняття ПС, під яким розуміються затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх 
компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних 
кваліфікацій [1]. Проте, процес розроблення ПС займає тривалий час, оскільки передбачає ретельний збір 
інформації щодо особливостей діяльності та робочих операцій в межах кожної професії, деталізований опис 
цих складових, їх співставлення з існуючими нормативними документами, залучення значної кількості 
експертів до участі у робочих групах з розробки ПС, координацію їх дій і т.д. В той же час, внаслідок розвитку 
знань та технологій може скластися ситуація, коли ПС та розроблені на їх основі державні стандарти 
професійно-технічної освіти втрачають актуальність ще до їх введення у дію. В таких ситуаціях необхідний 
пошук більш швидких механізмів взаємодії системи професійної освіти і роботодавців, удосконалення 
процедур розроблення ПС. Все вищенаведене обумовлює існування проблеми у професійній освіті на 
макроекономічному рівні, яка полягає у невідповідності між швидким оновленням знань та змінами у науково-
технічних розробках, технологіях на національному і світовому рівнях, з одного боку, і повільними змінами 
державних стандартів професійно-технічної освіти, які визначають перелік професійних компетентностей, 
котрими повинні володіти сучасні фахівці, з іншого боку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення функціонування інституту 
професійної освіти розглядалися у працях таких вітчизняних вчених, як І. М. Грищенко, О. А. Грішнова, Е. М. 
Лібанова, О. В. Макарова, Н. Г. Ничкало, В. М. Новіков. Підходи до розроблення ПС висвітлювалися у роботах 
А. О. Ворначева, І. Ф. Гнібіденка, Л. І. Короткової, Г. І. Лук'яненко, Л. Б. Лук'янової, С. В. Мельника, Л. П. 
Пуховської, В. А Савченка та інших вчених. Проте, і досі залишається актуальним пошук шляхів взаємодії 
роботодавців та системи професійної освіти з метою адаптації державних стандартів професійно-технічної 
освіти, стандартів вищої освіти та компетентностей випускників навчальних закладів до вимог ринку праці. 
Значну роль у покращенні такої взаємодії відграє інформаційне забезпечення (ІЗ) процесу розроблення ПС, які 
створюють основу подальшого формування державних стандартів професійно-технічної освіти та стандартів 
вищої освіти.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування етапів 
методичного підходу щодо ІЗ розроблення ПС на основі організаційних знань.   

Виклад основного матеріалу дослідження. ПС відіграють роль зв’язуючої ланки між: роботодавцями 
та освітніми закладами, визначаючи напрями розвитку системи освіти; працівниками та роботодавцями, 
роблячи більш прозорими та систематизованими вимоги останніх при відборі та оцінюванні персоналу; 
державою та роботодавцями, сприяючи визначенню пріоритетів в процесі державного регулювання зайнятості 
населення з урахуванням тенденцій на ринку праці; абітурієнтами та освітніми закладами, надаючи першим 
інформаційну підтримку при виборі навчального закладу. 

На основі ПС повинні розроблятися відповідні державні стандарти професійно-технічної освіти та 
стандарти вищої освіти. Таким чином, від того, наскільки точно розроблені ПС будуть відбивати реальні 
потреби суб’єктів господарювання, залежатиме і те, наскільки ефективно система професійної освіти 
готуватиме робочу силу, яка користується попитом на ринку праці. Важлива роль професійних стандартів у 
узгодженні інтересів перелічених вище стейкхолдерів вимагає особливої уваги до процесу їх розроблення. 
Сучасні підходи до розроблення ПС розглядалися у роботі В. А. Савченка [2]. 

Спільним представницьким органом федерації роботодавців на національному рівні рекомендовано 
Порядок розроблення, затвердження та перегляду ПС [3]. Окрім узагальненого переліку етапів, наведеного у 
даному документі, доцільно окремо зупинитися на процесі розроблення ПС, ретельно описаному фахівцями 
Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин у методичних рекомендаціях щодо розроблення 
ПС за компетентністним підходом [4]. У даних методичних рекомендаціях зазначено основні вимоги до ПС, 
принципи і етапи їх розроблення та інша необхідна інформація. Слід зауважити, що трудомісткість процесу 
розроблення ПС та терміни їх впровадження досить значні, що обумовлює необхідність пошуку шляхів їх 
зменшення. Одним із перспективних шляхів скорочення термінів впровадження ПС може бути розвиток 
сучасними суб’єктами господарювання систем організаційних знань. Розглядаючи організаційні знання 
суб’єктів господарювання як основу ІЗ розроблення ПС доцільно обґрунтувати, що такі знання: по-перше, 
мають ознаки ІЗ; по-друге, сприятимуть дотриманню сучасних вимог до ПС. У таблиці 1 систематизовано 
ознаки ІЗ, згадувані різними авторами. 

 
Таблиця 1. 

Підходи до визначення ознак інформаційного забезпечення (ІЗ) 



 
 

Організаційним знанням потенційно можуть бути притаманні усі ознаки ІЗ, наведені у таблиці 1. 
Сучасні вимоги до ПС обумовлюються тенденціями на ринку праці, необхідністю трансформації системи 
професійної освіти та важливістю врахування європейських підходів до професійної освіти в контексті 
євроінтеграційних процесів в Україні. Розвиток системи організаційних знань суб’єктів господарювання  може 
створити підґрунтя для формування ІЗ розробки ПС, які відповідають сучасним вимогам. На рис. 1 наведено 
теоретичне підґрунтя ІЗ розроблення ПС на основі організаційних знань. 

 

 
Рис. 1. Теоретичне підґрунтя ІЗ розроблення ПС на основі організаційних знань 

 



Для втілення наведеного підходу у практику необхідно мати можливість визначити, по-перше, в якій 
мірі у організаційних знань суб’єктів господарювання проявляються ознаки ІЗ, і, по-друге, в якій мірі наявні 
організаційні знання створюють умови для розроблення ПС відповідно до сучасних вимог.  

З цією метою доцільно застосувати метод експертного опитування різних категорій працівників, яке 
було проведено на досліджуваних суб’єктах господарювання. Оцінювання експертами наявності у 
організаційних знань ознак ІЗ та створення в межах суб’єктів господарювання певних умов розроблення ПС 
проводилось за 5-бальною шкалою. При цьому оцінка 5 балів означала, що ознака або певна умова виражена 
дуже значно, а 1 бал – не виражена взагалі.  

Враховуючи провідну роль людського фактору у процесі використання ІЗ, доцільно розглянути і такий 
аспект, як готовність перш за все керівників, а також інших працівників суб’єкту господарювання, приймати 
участь у розробленні ПС. Показники готовності досліджуваних суб’єктів господарювання до участі у 
розробленні ПС на основі організаційних знань (ГРПСоз) були визначені автором шляхом експертного 
опитування та наведені у роботі [24]. При дослідженні можливостей розроблення ПС на основі організаційних 
знань дані показники також повинні бути враховані.  

У таблиці 2 наведено усереднені результати опитування експертів-працівників досліджуваних суб’єктів 
господарювання щодо наведених вище аспектів. 

 
Таблиця 2. 

Значення показників, що характеризують ознаки ІЗ, наявність умов в межах суб’єктів господарювання 
для розроблення ПС та їх готовність до участі у цьому процесі 

Значення показників для досліджуваних суб’єктів 
господарювання, бали 

Ознаки ІЗ, притаманні 
організаційним знанням 

Показник, який 
характеризує 

ступень 
вираженості 

ознаки 
А Б В Г Д Е Ж 

Системність Пс 1,9 2,1 1,2 2,4 2,1 2,7 2,2 
Єдність Пє 2,4 2,3 1,1 2,2 1,9 2,7 2,7 
Кодування Пк 2,1 2,7 1,4 2,1 2,7 2,5 2,9 
Повнота Пп 1,3 2,1 1,5 1,8 2,9 2,5 3,1 

Актуальність Па 1,5 1,9 1,2 2,3 3,1 2,9 3 
Кінцеве призначення Пкп 1,9 2,8 1,4 2,7 3,5 3,2 3,6 
Автоматизація обробки 

інформації 
Пао 

2 2,9 1,6 2,7 3,4 3,6 3 
Періодичність отримання Ппо 1,9 2,7 1,7 2,8 3,5 3,7 2,8 

Значення показників для досліджуваних суб’єктів 
господарювання, бали 

Особливості організаційних 
знань, які створюють 

умови для розроблення ПС 
відповідно до сучасних 

вимог 

Показник, який 
характеризує 
вираженість 
вказаних 

особливостей 
організаційних знань 

А Б В Г Д Е Ж 

Особливості ОЗ, що 
забезпечують 
компетентні сну 
орієнтацію ПС 

Пко 

2 2,6 2 2,6 3,1 3 2,9 
Особливості ОЗ, що 
забезпечують 

випереджуючий характер 
ПС 

Пвх 

1,8 2,8 1,9 2,7 3 3,2 3,6 
Особливості ОЗ, що 
забезпечують втілення 
колективного досвіду у 

ПС 

Пвкд 

1,7 2,9 1,9 2,9 2,7 2,9 3,1 
Значення показників для досліджуваних суб’єктів 

господарювання, бали 
Готовність 

досліджуваних суб’єктів 
господарювання до 
участі у розробці ПС 

Показник, який 
характеризує 

готовність до участі у 
розробці ПС А Б В Г Д Е Ж 

Готовність витрачати 
матеріальні ресурси на 
участь у розробленні 
професійних стандартів 

 
ГРПСф 

2,1 2,4 2,2 2,6 3,1 3 3 
Готовність витрачати 
людські ресурси на 
участь у розробленні 
професійних стандартів 

 
ГРПСм 

2,2 2,09 2,1 2,79 3 3,1 2,6 



Готовність витрачати 
фінансові ресурси на 
участь у розробленні 
професійних стандартів 

 
ГРПСл 

2,06 2,2 1,97 2,5 2,45 2,51 2,56 
*Примітка: А - ПАТ «Електромашина»; Б - ПАТ «НВП Теплоавтомат»; В - ПАТ «Харківхолодмаш»; Г - ДНВП 

«Об’єднання Комунар»; Д - Харківське державне авіаційне виробниче підприємство; Е - ДП «Харківський 
машинобудівний завод «ФЕД»; Ж - ДП «Завод ім. В. О. Малишева». 

 
На основі отриманих результатів опитування пропонується розрахувати показники, які відбиватимуть, 

по-перше, наявність у організаційних знань ознак ІЗ (ОЗіз), по-друге, створення в межах суб’єкту 
господарювання умов для розроблення ПС на основі організаційних знань (УРПСоз), і, по-третє, готовність 
суб’єкту господарювання до участі у розробленні ПС шляхом вкладання фінансових, матеріальних та людських 
ресурсів (ГРПСфмл), а також комплексний показник відповідності організаційних знань ознакам ІЗ розроблення 
ПС (ВОЗізрпс). З цією метою доцільно скористатися таксономічним методом. При цьому необхідно виконати 
попередню стандартизацію вихідної матриці показників для уникнення їх неявної значущості, що виникає за 
рахунок їх різної варіації. Перетворення виконуються  за формулами: 
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де zij – стандартизоване значення вихідного j-го показника; mj – середнє  арифметичне  всіх  рівнів  j-го 

показника;  ϭj – середнє квадратичне відхилення j-го показника; xij – значення j-го показника і-го суб’єкту 
господарювання (в даному випадку і=7), n – кількість вихідних показників, значення яких отримані за 
результатами експертного опитування. 

Після стандартизації та отримання вихідних матриць для розрахунку комплексних показників, їх 
обчислення для кожного i-го суб’єкту господарювання проводиться за формулою евклідової відстані від 
віртуального еталону (суб’єкт господарювання з максимально можливими значеннями показників, які 
дорівнюють 5 балів) до конкретних значень показників, які були отримані для досліджуваного суб’єкту 
господарювання: 
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де  Пі – комплексний показник (ОЗіз, або УРПСоз, або ГРПСфмл, або ВОЗізрпс),  n – кількість показників, 

на основі яких розраховується комплексний показник (в даному випадку n=8 (для ОЗіз), n=3 (для УРПСоз), n=3 
(для ГРПСфмл), n=14 (для ВОЗізрпс)), kj – ваговий коефіцієнт; z0j –  значення еталонного показника; zij  – значення 
показника досліджуваного суб’єкту господарювання.  

Слід відзначити, що вагові коефіцієнти показників, на основі яких розраховувалися значення УРПСоз та 
ГРПСфмл були прийняті однаковими. В той час, як при розрахунку значень ОЗіз вагові коефіцієнти показників 
вираженості у організаційних знань ознак ІЗ відбивали частоту згадування кожної ознаки у працях науковців, 
яка наведена у таблиці 1. Критерієм найбільш пріоритетного суб’єкту господарювання з точки зору його  
залучення до участі у розробленні ПС на основі організаційних знань є найменші значення комплексного 
показника ВОЗізрпс. Значення інших комплексних показників можуть бути використані для проведення 
порівняльного аналізу суб’єктів господарювання та розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення 
ступеня інтеграції їх систем організаційних знань та професійної освіти на макроекономічному рівні. У таблиці 
3 наведені розраховані значення показників ОЗіз, УРПСоз, ГРПСфмл та ВОЗізрпс  для  досліджуваних суб’єктів 
господарювання. 

 
Таблиця 3. 

Значення показників ОЗіз, УРПСоз, ГРПСфмл та ВОЗізрпс  для досліджуваних суб’єктів господарювання 
Значення показників: Cуб’єкт 

господарювання ОЗіз УРПСоз ГРПСфмл ВОЗізрпс 

А 
5 5,88 

8,98 6.24 
Б 4,25 4,24 8,59 5.48 



В 6,05 5,71 9,14 6.77 
Г 4,34 4,28 7,50 5.17 
Д 4,01 3,84 7,20 4.85 
Е 3,58 3,72 7,08 4.59 
Ж 5,76 3,56 7,25 4.70 

 
На основі розрахованих значень показників ВОЗізрпс можна зробити висновки про пріоритетність 

включення представників тих чи інших суб’єктів господарювання у склад робочих груп по розробленню ПС на 
основі організаційних знань. Так, найкращий показник ВОЗізрпс має суб’єкт господарювання Е, друге місце 
серед досліджуваних належить суб’єкту господарювання Ж і так далі. Отже, при виборі суб’єктів 
господарювання, які доцільно включати у процес розроблення ПС на основі організаційних знань, 
пріоритетність буде зменшуватися у наступному порядку: Е (1) – Ж (2) – Д (3) – Г (4) – Б (5) – А (6) – В (7). 
Розрахунок показника ВОЗізрпс є ключовим етапом методичного підходу щодо ІЗ розроблення ПС на основі 
організаційних знань. Основні етапи даного методичного підходу наступні:  обгрунтування ознак ІЗ та ознак 
сучасних ПС; формування сукупності показників, що відбивають відповідність організаційних знань суб’єктів 
господарювання ознакам ІЗ та наявність у суб’єктів господарювання умов для створення сучасних ПС; 
побудова комплексного показника відповідності організаційних знань ознакам ІЗ розроблення ПС  (ВОЗізрпс); 
обчислення значень ВОЗізрпс для досліджуваних суб’єктів господарювання та визначення їх рейтингу за даним 
показником; визначення пріоритетності залучення суб’єктів господарювання до розроблення ПС на основі 
організаційних знань. Враховуючи затверджений Спільним представницьким органом федерації роботодавців 
на національному рівні Порядок розроблення, затвердження та перегляду ПС [3], а також загальний порядок 
формування ПС [4] доцільно наочно продемонструвати, які саме етапи цього процесу можуть бути 
удосконалені за рахунок впровадження запропонованого методичного підходу до ІЗ розроблення ПС на основі 
організаційних знань (рис. 2). 

 



 
Рис. 2. Удосконалення розроблення ПС на основі організаційних знань 

 
Висновки. Використання організаційних знань як основи ІЗ розроблення ПС, а також застосування 

запропонованого методичного підходу сприятиме інтеграції системи організаційних знань в структуру 
професійної освіти на макроекономічному рівні. Розраховані значення показників ОЗіз, УРПСоз, ГРПСфмл  
надають додаткові можливості для проведення порівняльного аналізу суб’єктів господарювання за їх 
готовністю до участі у розробленні ПС, наявності у них умов для розроблення ПС відповідно до сучасних 
вимог та прояву ознак ІЗ у організаційних знань. Оскільки для розрахунку показників було використано 
таксономічний метод, то кращим буде показник того суб’єкту господарювання, який є меншим за значенням. 
Отже, для суб’єкту господарювання Е характерні найкращі позиції за наявністю у його організаційних знань 
ознак ІЗ, а також за готовністю до участі у розробленні ПС. За наявністю умов для розроблення ПС на основі 
організаційних знань першу позицію займає суб’єкт господарювання Ж. Аналогічним чином можна порівняти 
між собою інші суб’єкти господарювання, що може бути в подальшому використано з метою розроблення для 
них практичних рекомендацій щодо розвитку систем організаційних знань. 
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