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Պատմական այս ժամանակաշրջանում հասարակությանն անվանում են 

տեղեկատվության, գիտելիքի հասարակություն: Տեղեկատվության և տվյալների 
բազմազանությունն ու բազմաշերտությունն արագընթաց զարգացման հնարավո-
րություն են ընձեռում մարդուն, բայց միևնույն ժամանակ խոչընդոտում են 
ապատեղեկատվությունն ու կեղծ տվյալները: Այսօր մարդու համար գերխնդիր է 
ճիշտ կողմնորոշվել տեղեկատվական ոլորտում և տեղեկատվությունը վերածել 
ճշմարիտ գիտելիքի` կառավարելով այն: 

Պատմական հասարակական զարգացման բոլոր փուլերում շարժիչ ուժ եղել 
և մնում է գիտելիքը, այն մարդու կողմից ընկալված և հիշողության մեջ պահված 
մտապատկերների, հասկացությունների ու մտքերի համակարգ է, դիտվում է 
որպես իրականության մոդել [9]: Այսօր էլ գիտելիքը դեռևս հսկայական ուժ է, 
պարզապես հիմա առավել կարևորվում է գիտելիքի կառավարումը, մասնավո-
րապես փոխանցումը, որպեսզի այն զարգանա: Փաստ է, որ կազմակերպությունը, 
որը փոխանցում է գիտելիքն իր ղեկավարության և անձնակազմի շրջանակում, 
դառնում է ավելի ուժեղ և մրցունակ: Գիտելիքի կառավարման հիմնաքարը գիտե-
լիքի փոխանցումն է [2; 39]: Գիտելիքի կառավարումն ուղղված է գիտելիք ձևավո-
րելու գործընթացի արդյունավետությանն ու հուսալիությանը, ինչպես նաև զար-
գացմանը և կիրառելիության ապահովմանը: Այլ կերպ, գիտելիքի կառավարումը 
գործընթացների հավաքածու է, որը ղեկավարում է գիտելիքի ստեղծումը, տարա-
ծումն ու կիրառումը: 

Վերոնշյալը փաստում են «գիտելիքի կառավարում» հասկացության շուրջ Կ. 
Վիգի, Լ. Պրուսակի և Տ. Դավենպորտի, Ն. Նոնիկայի և Խ. Տակեուչիի, Չ. Դեսպրե-
սի և Դ. Չավելի, Ու. Բուկովիչի և Ռ. Ուիլյամսի, Տ. Ստյուարտի հետազոտություն-
ներում արված մեկնաբանությունները [3; 7]:  

«Գիտելիքի կառավարում» եզրույթն առաջադրվել է Կարլ Վիգի կողմից և 
ըստ նրա նշանակում է գիտելիքների համակարգում, նորացում, փոխանցում, կի-
րառում [7; 21]:  

Մենք խորապես հավոզված ենք, որ գիտելիքը կարևորագույն և անփոխարի-
նելի ռեսուրս է, և անհրաժեշտ է մշակել ռազմավարական անհրաժեշտ ուղիներ 
այն կառավարելու համար։ Այդ իսկ պատճառով կազմակերպությունները հաճա-
խակի անց են կացնում գիտելիքի հետազոտում և գիտելիքի պլանավորում։ Հայտ-
նի փաստ է և մեկնաբանության կարիք չունի, որ գիտելիքի կառավարման համա-
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կարգի ռազմավարությունը հաջողվում է այն կազմակերպությունում, որտեղ այն 
ճիշտ է ընկալվում և գնահատվում է ինչպես հարկն է: Հարկ է ընդգծել, որ գիտելի-
քը լինում է ենթադրելի և հստակ: Ենթադրելի գիտելիքը պահվում է անհատի 
ուղեղում, իսկ հստակ գիտելիքը ներառված է փաստաթղթերում, պահպանման 
այլ ձևերում, բայց ոչ մարդու ուղեղում [4; 17]: 

Գոյություն ունի գիտելիքի կառավարման երկու մոտեցում. առաջին սերնդի 
մոտեցում, երբ կազմակերպության մեջ կան արժեքավոր գիտելիքներ, անհրաժեշտ 
է դրանք մշակել և տարածել, երկրորդ սերնդի մոտեցում, երբ պատրաստի գի-
տելիքներ գոյություն չունեն, մշակման գործընթացում նոր ձևավորվում են [7; 47]: 

Այս կապակցությամբ պետք է ավելացնել նաև, որ գիտելիքի կառավարման 
համակարգի հաջողությունը ոչ միայն կախված է ճիշտ հավաքագրված տվյալնե-
րից և կազմակերպչական գործընթացներից, այլև որոշումների ընդունման 
կարևոր գործողությունների միավորումից։ Հանգում ենք այն տեսակետին, որ ան-
ձի մտավոր ունակությունները, անհատական գիտակցությունը շարժիչ ուժ են գի-
տելիքի կառավարման գործում: 

Գիտելիքի ուսումնասիրման ընթացքում առանցքային խնդիր է հստակ 
տարբերակել գիտելիք և տեղեկատվություն հասկացությունները: Տեղեկատվու-
թյունը համակարգված, կառուցակարգված տվյալների հոսք է, ինչն օգտագործ-
վում է որևէ գործունեության իրականացման համար: Տվյալները կառուցակարգ-
ված չեն, առանձին փաստեր են օբյեկտների և գործընթացների մասին: Տեղեկատ-
վությունը հասանելի է շատ մարդկանց, իսկ գիտելիքը միայն այն ստեղծողին, 
սակայն գիտելիքը փոխանցման ընթացքում փոխում է սկզբնական որակը: Ի 
տարբերություն տեղեկատվության, գիտելիքը կարծիքների, համոզմունքների ամ-
բողջություն է: Տեղեկատվությունն անհրաժեշտ միջավայր է նոր գիտելիք ստա-
նալու համար [6; 15]: Ֆրից Մախլուպը գրել է, որ գիտելիքն իրական և ենթադրվող 
աշխարհի մասին պատկերացումների ձև է [3; 7]: Կ. Վիգն ավելացնում է. «Գիտե-
լիքն իրականության և պատկերացումների, կարծիքների, հայեցակարգերի, դա-
տողությունների, ենթադրությունների, «իմանալ ինչպես» մեթոդոլոգիայի ամբող-
ջություն է» [3; 8]: Այստեղից դժվար չէ եզրակացնել, որ գիտելիքը տվյալների, տե-
ղեկատվության, պատկերացումների, կարծիքների, համոզմունքների, դատողու-
թյունների ընդհանրություն է: Հենց այս փաստի գոյության գիտակցությամբ էլ 
պայմանավորված մտահանգում ենք, որ հասարակության գոյության հետ մեկտեղ 
անընդհատ գիտելիքներ են արտադրվում, և որքանով են դրանք որակյալ, որքա-
նով են ճիշտ արտացոլում օբյեկտիվ իրականությունը, պատասխանատու է մար-
դու ուղեղը:  

Այս կապակցությամբ պետք է ավելացնել, որ շատ գիտնականներ փորձեր 
են արել գիտելիքը տեսակավորել տարբեր հիմքերի` որակական բնութագրիչնե-
րի հիման վրա: Մատնացույց ենք անում Ջ. Բ. Քուինի տարբերակումը, այն է`  

•  գիտեմ ինչ` կոգնիտիվ գիտելիքներ, այս կամ այն աշխատանքի կատար-
ման համար անհրաժեշտ փաստերի իմացություն, 

•  գիտեմ ով` կոգնիտիվ գիտելիքներ, հարաբերությունների, հաղոր-
դակցման մասին իմացություն, ով ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարո-
ղություններ, հմտություններ, 
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•  գիտեմ ինչպես` հմտություններ, գիտելիքներ գործընթացների, գործառ-
նությունների, մեթոդիկաների, գործիքների, տեխնոլոգիաների մասին,  

•  գիտեմ որտեղ` իմացություն այն ամենի մասին, թե որտեղից կարելի է 
ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ինչպիսի 
որոնողական միջոցներով կարել է դա անել, 

•  գիտեմ ինչու` համակարգված ըմբնում, առանձին աշխատակիցների և 
կազմակերպությունների գործունեության ենթատեքստերի իմացություն, 
ընդհանուր առմամբ գործունեության հեռանկարների և գործոնների 
իմացություն, 

•  զգում եմ ինչպես և ինչու` ինտուիցիայի համադրում, գիտելիքներ, որոնք 
թույլ են տալիս միացնել երկու կամ ավելի ոլորտներ նոր արդյունքների 
ստացման համար [1; 131]: 

Այսպիսով` տարրատեսակ գիտելիքները ստեղծվում, պահվում, մշակվում 
են մարդու ուղեղում, այդժամ մարդու ԻՆՔՆԱ-համակարգը∗  հանդես է գալիս 
որպես մի յուրօրինակ մեխանիզմ: 

«Տվյալ«, «տեղեկատվություն», «գիտելիք», «գիտելիքի կառավարում» հասկա-
ցությունների հետ տրամաբանորեն փոխկապակցված է «մտավոր կապիտալ» 
հասկացությունը: 

«Մտավոր կապիտալ» հասկացության հիմնադիրներից մեկի` Տ. Ստյուարտի 
կարծիքով «մտավոր կապիտալը» գիտելիքների, փորձի, տեղեկատվության, մտա-
վոր սեփականության, մտավոր արժեքների ամբողջություն է [6; 36]: 

Մտավոր կապիտալը հիմնված է գիտելիքների և կարողությունների վրա, 
միտված է ներուժի զարգացմանը և արժեքների ձևավորմանը [5; 234]: Մտավոր 
կապիտալի բաղադրամասն են մարդկային ակտիվները` գիտելիք, փորձ, վարպե-
տություն, ստեղծագործականություն, մտավոր ակտիվները` տեղեկություն, ռազ-
մավարություն, ծրագիր [7; 58]: 

Մտավոր կապիտալի կառավարման համակարգը ստեղծելիս անհրաժեշտ է 
հիմնվել երեք հիմնական տարրերի վրա, որոնց արդյունավետ գործունեությունից 
է կախված կազմակերպության մրցունակությունն ու հաջողությունը, այն են`  

1. «Նյութականացված մասի» կառավարում` գիտելիքների նպատակա-
ուղղված կուտակումն է, դրանց փաստաթղթային ձևակերպումը և կիրառումը: 
Այս տարրը ստեղծում և համակարգում է կազմակերպության հիշողությունը: 

2. Մարդկային կապիտալի կառավարում` ուղղված է գիտելիքի ստեղծմա-
նը, կազմակերպության ներսում տարածմանը, արտաքին միջավայրում փոխա-
նակմանը: 

3. Կազմակերպչական մշակույթի ստեղծումը նպաստում է գիտելիքների 
տարածմանը, կրկնապատկմանը, նորացմանը [7; 52]: 

Բոլոր փաստերը հաստատում են այն տեսակետը, որ ժամանակակից 
տնտեսության մեջ գիտելիքը կազմակերպության մրցակցային առավելությունն է, 
որն իրականացվում է տեղեկատվության և տվյալների լիարժեք օգտագործման 
միջոցով` մարդկանց հմտությունների, գաղափարների, պարտավորությունների, 

                                                                 
∗  Հեղինակային ներմուծում, պարզաբանումը տե´ս էջ 5-6 
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շարժառիթների գործադրմամբ: Գիտելիքը տվյալների և տեղեկատվության շուրջ 
դատողություն է, կազմակերպության արտադրանք [8; 23]: Գիտելիքը կարևոր ակ-
տիվ է, առավել ակտիվ, քան հողը, աշխատուժը: Այսօրվա տնտեսության մեջ գի-
տելիքը կապիտալ է:  

Այսպիսով` գիտելիքի կառավարումը ենթադրելի գիտելիքի փոխակերպումն 
է հստակ գիտելիքի և դրա փոխանցումը կազմակերպության ներսում: Գիտելիքի 
կառավարումը գործընթաց է, որի միջոցով կազմակերպություններն արժեք են 
ստեղծում իրենց մտավոր և գիտելիքի վրա հիմնված ակտիվներից: Կազմակեր-
պության համար կարևոր են գիտելիքի որոշման, ձեռքբերման, փոխանցման ու 
պահպանման գործընթացները: Կարևոր է նաև ունենալ ճիշտ գիտելիք ճիշտ 
տեղում, ճիշտ ժամանակին ճիշտ ձևաչափով: 

Վերը ասվածից պարզ է դառնում, որ ենթադրելի գիտելիքը, որը տնտեսու-
թյան զարգացման շարժառիթ է, ստեղծվում է մարդու ուղեղում, ավելին` փոխ-
շաղկապակցված հարաբերությամբ այն ազդում է անձի ԻՆՔՆԱ-համակարգի 
զարգացման, ձևավորման վրա: Ենթադրելի գիտելիքը, ստեղծվելով մարդու ուղե-
ղում, սկսում է կառավարել նրան, ներգործել ինքնագործողությունների վրա: Գի-
տելիքի կառավարումը, բացի գիտելիքի ստեղծումից, ղեկավարում է գիտելիքի 
տարածումն ու կիրառումը, որի դեպքում դարձյալ անձն ապահովելով այդ գործ-
ընթացների կատարումը` զարգացնում է ԻՆՔՆԱ-համակարգը: 

Անձի ԻՆՔՆԱ-համակարգի տարրերն են` ինքնակողմնորոշում, ինքնահա-
մոզում, ինքնաստիպում, ինքնախթանում, ինքնադաստիարակում, ինքնարտա-
հայտում, ինքնադրսևորում, ինքնիրացում, ինքնակառավարում, ինքնավերա-
հսկում, ինքնագնահատում, ինքնակատարելագործում, ինքնազարգացում: 

 
Գիտելիքի կառավարումն ու անձի ԻՆՔՆԱԳիտելիքի կառավարումն ու անձի ԻՆՔՆԱԳիտելիքի կառավարումն ու անձի ԻՆՔՆԱԳիտելիքի կառավարումն ու անձի ԻՆՔՆԱ----համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը    
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Ներկայացվածը վկայում է, որ գիտելիքի կառավարման ժամանակ ենթադ-
րելի գիտելիքը, ստեղծվելով մարդու ուղեղում, սկսում է կառավարել մարդուն և 
մղել նրան ինքնագործողությունների: Տվյալները և տեղեկատվությունը զտվում 
են, ճշգրտվում մարդու ուղեղում` դառնալով ենթադրելի գիտելիքներ, ապա են-
թադրելի գիտելիքը վեր է ածվում հստակ գիտելիքի: Մարդը գիտելիքը տարածում 
է և կիրառում` կրկին զարգացնելով ԻՆՔՆԱ-համակարգը: Փաստերի ճշգրիտ ար-
տացոլմամբ գիտելիքի կառավարումը ներազդում է մտավոր կապիտալի, անձի 
ԻՆՔՆԱ-համակարգի զարգացման վրա: Ուստի` առաջարկում ենք ուսումնա-
դաստիարակչական գործընթացում շեշտադրել անձի մտածողության, տրամա-
բանության զարգացումը, որպեսզի անձը կողմնորոշվի տեղեկատվական ոլոր-
տում, սեփականացնի անհրաժեշտ տեղեկատվություններն ու տվյալները, զար-
գացնի ԻՆՔՆԱ-համակարգն ի նպաստ հասարակության:  
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“knowledge management” and “intellectual capital” is presented in the article. As 
economic development power and as a capital, the importance of knowledge is being 
emphasized, whilst respecting the view that in the process of knowledge management, 
personal SELF-system is being developed and formed. 
  


