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АПСТРАКТ. Као социјално-економска категорија знање претпоставља анализу из
перспективе различитих  научних области и дисциплина. Притом се
примењују особене методе и поступци, као и терминологија што за
последицу има стално продубљивање садржаја и дубине знања. У скла-
ду са таквим развојем је и разноврсност у класификацијама знања које
у све већој мери изражавају не само његове социјално-психолошке и
педагошке, него и економске аспекте и суштину. То, прецизније иска-
зано, значи да у условима свеобухватних техничко-технолошких и ци-
вилизацијских токова и промена, знање није само социјални, него је и
економски ресурс који опредељује конкурентност и свеукупни напре-
дак земаља и њихових националних економија. 
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УВОД

ПроJлемаLика сазнавања и знања у сре9ишLу је исLраживачно-
ко: инLереса мно:их научних 9исциDлина, нарочиLо филозо-
фије (ви9еLи: Greco, Sosa, 2004, и 9р.), социоло:ије (Power, 2000;
Goldblatt, 2000, и 9р.), Dсихоло:ије (Woolfolk, 2004, и 9р.), Dе9а:о-
:ије (Краснова, 2014; Осмоловская, 2014, и 9р.), ан9ра:о:ије (Де-
сDоLовић, 1997; Савићевић, 2002; Кулић, ДесDоLовић, 2010, и 9р.),
и економије (Awad, Ghaziri, 2004; Глухов, 2011, и 9р.) које свеоJу-
хваLно и Dро9уJљено расDрављају различиLе асDекLе „DиLања о
знању”.

Тако су филозофске 9исциDлине еDисLемиоло:ија и :носеоло-
:ија усмерене на Dроучавање „Dриро9е и Lемеља знања” (Lacey,
2006 ), социоло:ија  на изучавање механизама и функција љу9-
ско: знања „у релацији са социјалном Jазом” ( Abercrombie, Hill,
Turner, 1994, ОсиDова, (ре9.), 1999), 9ок се Dсихоло:ија Jави
„учењем као акLивним менLалним Dроцесом сLицања, заDамћи-
вања и коришћења знања” (Woolfolk, 2004, сLр. 268) о9носно „ло-
:ичко-Dсихолошким механизмима усвајања знања” (Јакунин,
1998, сLр. 311).

Пе9а:о:ија (и ан9ра:о:ија) Dолазе о9 Lо:а 9а знање има суш-
Lинску уло:у у укуDном живоLу љу9и и DрвенсLвено су усмерене
на „Dравилан изJор DуLева њихово: усвајања – DрвосLеDене
DреLDосLавке умно: развиLка” (Пе9а:о:ика, Большая современ-
ная энциклоDе9ия, 2005, сLр. 178), 9ок се у оквиру економике све
више осмишљава и консLиLуише економика знања (Глухов, 2011,
и 9р.) која најсажеLије речено, анализира знање у економском
конLексLу. То је каракLерисLично и за менаџменL знања (Fuller,
2002; Awad, Ghaziri, 2004, и 9р.) који Ава9 и Газири означавају ин-
Lер9исциDлинарним „Jизнис мо9елом” који „укључује Jизнис,
економију, Dсихоло:ију и уDрављање информацијама” (сLр. 2) са
знањем у сржи сваке усDешне ор:анизације и корDорације. 

Реч је и о Lоме 9а је мо9ерно Dословање све више „засићено”
знањем шLо DоLврђују и 9ру:и релеванLни Dрофесионални изво-
ри (Tobin, 1997; Fruin, 1997; Davenport, Prusak, 1998; Horibe, 1999;
Swart, 2010, и 9р) из којих, између осLало:, Dроизилази 9а се
„комDоненLа знања” (Horibe, 1999) сLално увећава и DоJољшава,
DосеJно у рачунарсLву, исLраживачком секLору и менаџменLу.
ЧесLо се, исLо Lако, наво9и 9а економске Dерформансе „наDре9-
не економије” у великој мери зависе о9 Dроизво9ње и 9исLриJу-
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ције знања (ви9еLи: OECD, 1996; Ćosić, Fabac, 2001, и 9р.) Lако 9а
није Lешко закључиLи 9а у „сисLему неоDиDљиве економије”
(Mujić, Legčević, 2008) економија знања DосLаје нова сLварносL и
извор „ново: Jо:аLсLва нације”. У Lаквом развоју Dроширују се и
Dро9уJљују са9ржај и смисао љу9ско: знања о9носно ње:ова
уло:а као факLора Lехнолошко: развоја и економско: наDреLка.
Али Lо шLо су „ранији LеореLичари” – К. Маркс и К. Манхајм „уло-
жили 9осLа наDора 9а Dокажу 9а се оJлици веровања или знања
не Jи мо:ли у целини оJјасниLи економском или класном сLрук-
Lуром ( Abercrombie, Hill, Turner, 1994, сLр. 404) 9овољан је разло:
9а се Lај концеDL, исLо Lако, размоLри и из мно:о шире: – фило-
зофско-еDисLемиолошко: асDекLа. 

САВРЕМЕНА СХВАТАЊА ЗНАЊА

Иако је знање мно:означан феномен и са:ласно Lоме Dроучаван
из различиLих DерсDекLива, филозофско-еDисLемиолошки Dри-
сLуD Lом концDLу ни:9е се и ника9а није мо:ао заоJићи. Реч је о
Lоме 9а су знање и „сазнавање свеLа о9 сLране човека је9ан о9
вечних оJјекаLа занимања филозофа. Још на ранијим сLа9ијуми-
ма ње:ово: заснивања Dојавила се и сумња у мо:ућносL сазнања:
осећања нас мо:у оJмануLи, а разум 9овесLи у заJлу9у. Из Lих
сумњи израсле су :носеоло:ија и еDисLемиоло:ија – филозофске
9исциDлине које се занимају исLраживањем сазнања” (Гусинс-
кий, Турчанинова, 2000, сLр. 71). СLо:а ове 9ве филозофске 9ис-
циDлине с разло:ом оси:уравају неоDхо9ан Lеоријски оквир за
целовиLо разумевање знања и сазнавања али и 9ру:их ко:ниLив-
них Dојмова, „као шLо су веровање, разумевање, разум, су9, осеL,
оDажање, инLуиција, на:ађање, учење, заJорављање” (Lacey,
2006, сLр. 67). 

То не значи 9а су све 9илеме и несDоразуми у вези са 9ефини-
сањем знања и сазнавања разрешени, чак и у филозофско-еDи-
сLемиолошкој лиLераLури: „ПиLање – шLа је знање- није DиLање
с је9носLавном и јасном сврхом. ПосLављање Lо: DиLања и о9:о-
варање на ње:а љу9ске су акLивносLи које Dроизилазе из разно-
ликих љу9ских DоLреJа” (Zagzebski, 2004, сLр. 117). На Lај начин
Лин9а За:зеJски, као и неки 9ру:и филозофски LеореLичари
(Blekburn, 1999; Lacey, 2006), у извесном смислу релаLивизује оD-
шLеDрихваLљиву (и неосDоравану) 9ефиницију знања, оснажују-
ћи своје сLановишLе сумњом 9а знање мож9а „не сDа9а у онLоло-
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шку каLе:орију за коју је мо:ућа реална 9ефиниција” (Zagzebski,
2004, сLр. 118).

Но Jез оJзира на Lо, ауLор Dоре9 „Lеоријске сврхе 9ефиниса-
ња” Dомиње и „DракLичну сврху” која као резулLаL има „Dроиз-
вољну 9ефиницију” знања којој се a priori не Dри9аје не:аLивна
коноLација. Такве „DракLичније” 9ефиниције знања не Dре9сLа-
вљају реLкосL у 9елу извора из оJласLи менаџменLа на ен:ле-
ском језику (Davenport, Prusak, 1998; Tobin, 1997, и 9р.) независно
о9 Lо:а шLо се Dризнаје сложеносL Lо: концеDLа. Из неких о9 њих
Dроизилази 9а је знање мешавина различиLих елеменаLа, иску-
сLва, вре9носLи, конLексLуалних информација и ексDерLизе која
уLире DуL и „оси:урава оквир за евалуацију и DрихваLање нових
искусLава и информација” (Davenport, Prusak, 1998, сLр. 5). Знању
се, исLо Lако, Dри9о9ају аLриJуLи флуи9носLи, формалне сLрук-
LуираносLи и инLуиLивносLи Lако 9а :а је Lешко „оJухваLиLи ре-
чима или комDлеLно разумеLи у ло:ичким Lерминима” (ИсLо)
али и Dоре9 Lо:а изосLаје ње:ово размаLрање из шире, „ко:ниLи-
висLичке DерсDекLиве”. Има ауLора са Lо: Dо9ручја (Awad,
Ghaziri, 2004) који Lу „DерсDекLиву” уочавају, исLичући 9а је
знање мно:о шира „сфера” о9 информације, јер оJухваLа „Dер-
цеDцију, вешLине, Lренин:, з9рав разум и искусLво” (сLр. 37) шLо
Dроширује са9ржај и 9уJину Lо: Dојма. У је9ном новијем економ-
ском извору (Braymer, Hitt, Schijven, 2012) знање и сазнавање
(cognition) се 9ово9е у још чвршћу везу, уз на:ласак на Lо 9а
знање „само Dо сеJи” не мења и не може JиLи у неDосре9ној ин-
Lеракцији са околином: „Сазнавање Dо9разумева менLалне Dро-
цесе који корисLе, мењају, 9оносе, Dо9сећају, чувају, осмишља-
вају и Lрансформишу знање у 9инамички „сисLем” (сLр. 121).
Ко:ниција Lакође укључује рационалне, ло:ичке и DосеJно
„свесне Dроцесе” али и „нерационалне”, шемаLске, несвесне Dро-
цесе шLо омо:ућава разликовање „између Lо:а које знање ће се
Dрера9иLи, DоLражиLи, о9JациLи или DриJавиLи” (ИсLо). 

У је9ном новијем социолошком извору (Power, 2000) који се це-
ловиLо Jави знањем с Dравом се указује на Lо 9а Lај концеDL не
може JиLи „Dре9меL формулисане DрескриDције”, уLолико Dре
шLо је у Dроцесу ње:ово: исLраживања и анализе „Lеоријско и
меLо9олошко мишљење нео9војиво” (сLр. 24). Независно о9 Lо:а,
он циLира Мери Да:лас која исLиче „9а је 9ошло време 9а се Dри-
хваLи Dо9ела на „свако9невно” и „научно” знање као је9инсLве-
на Dо9ручја у социоло:ији” (Douglas, Dрема: Power, 2000, сLр. 24)
уз наDомену 9а Lаква Dо9ела не оJухваLа неколико врсLа знања:
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рели:иозно знање, инLуиLивно (сDириLуално) знање и знаLи-ка-
ко (know-how) које DреLDосLавља овла9авање вешLинама. 

У енциклоDе9ијском филозофском речнику (1997) на руском
језику, знање се 9ефинише као „Dроверени DракLични резулLаL
сазнајне 9елаLносLи, њено верно о9ражавање у мишљењу чове-
ка; овла9авање искусLвом и разумевањем, које се јавља Dравил-
ним и у суJјекLивном и у оJјекLивном о9носу и на основу којих је
мо:уће из:ра9иLи суђење и закључивање...” (сLр. 166). Такво ра-
зумевање знања каракLерисLично је и за руске кулLуролош-
ко-социолошке изворе (ви9еLи: Криско, 2000; Кравченко, 2000;
ЗJоровский, Шуклина, 2005, и 9р.) али и за Dе9а:ошке енциклоDе-
9ије и речнике (ви9еLи: Российская Dе9а:о:ическая энциклоDе-
9ия, 1/1993; Пе9а:о:ика, Большая современная энциклоDе9ия,
2005, и 9р.). У овим релеванLним Dе9а:ошким изворима знање се
DрвенсLвено разуме као „резулLаL Dроцеса сазнајне 9елаLносLи”
и њено о9ражавање у сазнању човека у ви9у „Dре9сLава, Dојмова,
суђења, Lеорија” о9носно „концеDција, DринциDа, закона и зако-
номерносLи”. Знање, исLовремено, Dре9сLавља „сасLавни 9ео
Dо:ле9а на свеL човека, у великој мери оDре9ељује ње:ов о9нос
Dрема 9елаLносLи, моралне Dо:ле9а и уJеђења, вољне црLе лич-
носLи и служи као је9ан о9 извора склоносLи и инLереса човека,
неоDхо9но: услова развиLка ње:ових сDосоJносLи” (Пе9а:о:ика,
Большая современная энциклоDе9ия, 2005, сLр. 178). 

Знања, 9акле, нису само ко:ниLивна основа укуDне 9елаLно-
сLи човека не:о имају и мно:и шири смисао и значај: 

1) Знања су у функцији формирања ко9 ученика (и човека) „оD-
шLе слике свеLа на нивоу савремене науке” и њено: уLемељи-
вања у њиховом сазнању; 

2) Знања су оријенLир личносLи Dриликом њено: усмеравања
на о9ређену 9елаLносL – 9уховну или DракLичну; 

3) Знања „служе као основа за формирање о9носа Dрема оJјекLу
9елаLносLи” (Пе9а:о:ика, Большая современная энциклоDе-
9ия, 2005, сLр. 178)

О Dриро9и и сушLини знања се на скоро исLовеLан начин рас-
Dравља и у 9ру:им релеванLним Dе9а:ошко-Dсихолошким изво-
рима (Российская Dе9а:о:ическая энциклоDе9ия, 1/1993; Јаку-
нин, 1998, и 9р.). ИсLина, Јакунин Dојам знања нарочиLо размаLра
из асDекLа ње:ових 9и9акLичких функција са на:ласком на Lри
за9аLка: а) Dревођењу знања из „ње:ових уLврђених оJлика” у
конLинуиран Dроцес сазнајних акLивносLи; J) DреоJражају зна-
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ња у са9ржај мисаоне акLивносLи суJјекаLа оJразовно: Dроцеса и
в) уLврђивању месLа и уло:е знања као „сре9сLва формирања чо-
века као личносLи и суJјекLа 9елаLносLи” (сLр. 312). Он исLиче 9а
резулLаL сазнајно: Dроцеса „мо:у JиLи свако9невно, научно и
насLавно знање” која се разликују како Dо Dореклу Lако и у функ-
ционалном Dо:ле9у али се и Dоре9 Lо:а у великој мери Dрожи-
мају и 9оDуњују. Тако научно знање „DреLен9ује на аDсолуLну
оDшLеважећу исLину” (Краснова, 2014, сLр. 21) и Dре9сLавља
„виши LиD знања” и основу о9 које се Dолази у сLицању насLав-
них знања, а Lакође „саJира у сеJи искусLво живоLно: сазнања”
(Российская Dе9а:о:ическая энциклоDе9ия, 1/1993, сLр. 331) шLо
је 9оJра илусLрација међузависносLи ових каLе:оријалних врсLа
знања.

МЕЂУЗАВИСНОСТ ЗНАЊА И СРОДНИХ 
КОГНИТИВНИХ И ДРУГИХ ПОЈМОВА

Већ је уочено 9а је сазнање „Dроцес Dорађања знања” (Јакунин,
1998) који DреLDосLавља ње:ово 9овођење у везу са више ко:ни-
Lивних и 9ру:их Dојмова о9носно са схваLањем и разумевањем,
веровањем и исLиниLошћу. СхваLање је оJлик мисаоне акLив-
носLи „који најJоље о9ражава сушLинска својсLва, везе и о9носе
Dре9меLа и Dојава” о9носно виши ниво аDсLракције каракLерис-
Lичан Dо верJално-ло:ичком мишљењу (Ко9жасDирова, 2005,
сLр. 258). Разумевање је „вишеслојан Dроцес и резулLаL схваLања
сушLине оJјекLа сазнања коју о9ликује 9уJина, целовиLосL и јас-
ноћа” (Казанская, 2005, сLр. 114). РуJиншLајн (Dрема: Казанская,
2005) у Lом Dроцесу уLврђује неколико сLа9ијума: оDажање „ма-
Lеријала”, ње:ово осмишљавање, заDамћивање и овла9авање
које омо:ућава слоJо9но коришћење информација и знања „на
разноврсLан начин и у различиLим сиLуацијама” (ИсLо).

И 9ру:и ауLори (De Jong, Ferguson-Hessler, 1996) Dри9ају велики
значај схваLању и разумевању као квалиLеLу знања, Lј. „нивоа
знања”. Из асDекLа нивоа они излажи Dо9елу на „9уJоко” и „Dо-
вршно” знање која се сушLински раликују: ДуJоко – Dро9уJљено
знање се DрвенсLвено „Dовезује са разумевањем и аDсLракцијом,
са криLичким суђењем и евалуацијом и слично” (сLр. 107); Dовр-
шно знање највише о9ликује „реDро9укција и учење наDамеL”,
разноврсне :решке и не9осLаLак криLичко: мишљења. Такво
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знање је, Dо њиховом мишљењу, „мање или више, коDија сDољне
информације”, 9ок су „оDшLе и аDсLракLно знање” о9носно Dро-
9уJљено знање, знања више: и „највише: нивоа” (сLрукLуирана
знања), каракLерисLична на Dример за ексDерLе.

Још Lачније, DочеLника о9ликује Dосе9овање „Dовршних еле-
менаLа” знања који нису у релацији са „основним DринциDима
9омена” или међусоJно. НасуDроL Lоме, знање ексDераLа, очи:-
ле9но схваћених у најширем смислу Lе речи, о:ле9а се у суми
„концеDLуалних и Dроце9уралних знања” и аDсLракције које
Dо9разумева DринциDе 9омена као и 9уJину у разумевању са9р-
жаја, њихову 9оJру ор:анизованосL и сLрукLуру у са:ласносLи са
DоLреJама „LиDичних циљева” (сLр. 111).

НеосDорно је, исLо Lако, 9а се знање чесLо 9ово9и у везу са још
је9ним ко:ниLивним Dојмом – веровањем (Davenport, Prusak,
1998; Awad, Ghaziri, 2004; Lacey, 2006, и 9р). С Lим у вези у је9ном
релеванLном филозофском извору (Lacey, 2006) се исLиче 9а реч
„знаLи” (и сро9не речи) „може уDоLреJиLи само онај :оворник ко-
ји сам има о9ређена веровања о размаLраном DиLању” (сLр. 67).

То, 9ру:ачије речено, значи „9а знање укључује веровање” али
не Jи LреJало DоLDуно релаLивизоваLи ни сLановишLа ауLора
који смаLрају „9а оно замењује веровање, или 9а се нешLо може
вероваLи иако се зна 9а је исLина суDроLна Lоме” (ИсLо). Све ово
уDућује на сложеносL „филозофско: 9искурса” о о9носу знања и
веровања и DоLреJу 9а се њихова међузависносL украLко анали-
зира и из 9ру:их DерсDекLива. СLо:а социјално-Dсихолошко ра-
зумевање веровања као „уJеђеносLи”, емоционалне Dриврже-
носLи некој и9еји, реалној или илузорној” (Крысько, 2000, сLр. 42)
с Dравом можемо 9овесLи у везу са насLанком мно:их научних
и9еја, хиDоLеза и Lеорија. То се DосеJно 9ешава у условима „сил-
не емоционалне заинLересованосLи” (Российская социоло:ичес-
кая энциклоDе9ия, 1999), личносне Dроцене и изразиLо акLивно:
о9носа ин9иви9уе Dрема Dре9меLу сазнања. На Lој основи више
ауLора (Davenport, Prusak, 1998; Awad, Ghaziri, 2004, и 9р.) Dојаву и
развој научних знања Dовезују не само са „информацијама и ло-
:иком”, не:о и са вре9носLима и веровањем, као њиховим
сасLавним 9елом. Ра9и се, у сLвари о Lоме 9а веровање и DосеJно
„вре9носно знање” (СласLенин, Чижакова, 2003) Dре9сLавља ос-
нову у „развиLку и усавршавању суJјекLивно-емоционалне сLра-
не сазнања” и оDре9ељујући факLор „Dозиције и Dонашања чове-
ка” као и ње:ово: о9носа „Dрема свеLу, љу9има и самом сеJи”
(сLр. 121).
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Иако се знање у релеванLним филозофским изворима (Blek-
burn, 1999; Lacey, 2006, и 9р.) чесLо 9ефинише као Lачно или исLи-
ниLо веровање ови концеDLи се а Dриори не мо:у изје9начиLи.
Реч је о Lоме 9а Dојам исLине „фун9аменLалан у мно:им :ранама
филозофије, као шLо су ло:ика и меLафизика, разликује знање о9
оDшLијих сLања као шLо је веровање ... које може оJухваLиLи ис-
LиниLе али и „неисLиниLе случајеве” (Johnstone, 2005, сLр. 32)
шLо уDућује на неоDхо9носL Lумачења „исLиниLо: сLаLуса
знања” и из 9ру:их (и ширих) DерсDекLива. Тако Пауер (Power,
2000) из социолошко: асDекLа оJразлаже сушLину Lакво: разуме-
вања концеDLа знања: 

1) Ра9и се о DоLреJи 9а се у исLраживањима (и :енерално у Dро-
цесу сLицања научних знања) „9оJије најауLенLичнија Dре9-
сLава о свеLу”; 

2) КриLериј исLиниLосLи у сLицању знања Lакође DреLDосLавља
„конзисLенLносL са факLима” о9носно „9ирекLну коресDо-
9енLносL са реалношћу у Lра:ању за универзалним :енерали-
зацијама о свеLу ... (сLр. 60). 

3) ИсLиниLи саLус знања је, исLо Lако, DреLDосLавка „за моралну
корекLносL, Dраве9носL и 9оJроLу” на којима је засновано мо-
рално суђење и са мо:ућношћу 9а се „инLерDреLира на уни-
верзалан или сDецифичана начин у различиLим сиLуацијама
(ИсLо). 

Пауер мисли 9а се њено оJразложење исLиниLосLи знања, мо-
ж9а, може релаLивизоваLи из DерсDекLиве различиLих социјал-
них наука, шLо се као и9еја Dровлачи и у неким Dе9а:ошким из-
ворима у условима афирмације „личносно оријенLисано:
DрисLуDа” у оJразовању (ви9еLи на Dр.: Осмоловская, 2014). Није
сDорно, међуLим, као шLо исLиче и Ричен9а Пауер 9а ове Lри
DреLDосLавке „исLиниLосLи знања” јасно 9оDриносе разлико-
вању „рели:ије и науке” о9носно рели:иозно: и научно: знања. 

РАЗЛИЧИТЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ЗНАЊА 

У Dрофесионалним изворима из оJласLи социјално-економских
наука наилазимо на различиLе класификације знања о9 којих су
неке :енерално :оворећи „научније”, 9ок 9ру:е имају нешLо
„DракLичнији” каракLер (оDширније: Кулић, ДесDоLовић, 2010).
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Основни разло: за Lакву разноликосL у „LиDоло:ијама” знања на-
лази се у нејасним криLеријумима њихових ауLора на шLа је че-
сLо указивано у релеванLној лиLераLури (ви9еLи: De Jong, Fergu-
son-Hessler, 1996; Савићевић, 2002, и 9р.). НеосDорно је, исLо Lако,
9а су Dоје9ине класификације насLале као резулLаL са:ле9авања
знања из „сDецифичних” DерсDекLива – филозофско-социолош-
ке, Dсихолошке, Dе9а:ошке, економске и сл. (Power, 2000; Awad,
Ghaziri, 2004; Lacey, 2006; Осмоловская, 2014, Краснова, 2014, и 9р.)
шLо је 9о9аLно Dо9сLакло њихову различиLосL.

Мно:и ауLори (Lundvall, 2003; Awad, Ghaziri, 2004; Campbell,
Guttel, 2005, и 9р.) из еDисLемиолошке DерсDекLиве 9еле знање на
ко9ификована (ексDлициLно) и LациLно (DрећуLно). Ова Dо9ела
се DриDисује сLручњаку са Dо9ручја ме9ицине М. Поланиу који је
међу Dрвима и најшире Dре9сLавио ове концеDLе.

Ко9ификовано или ексDлициLно знање означава „Dримарно
Dисано знање (физички, елекLронски или „вирLуелно”) које
може JиLи чувано и исLо Lако у DринциDу може JиLи јавно Dри-
сLуDачно на :лоJалној скали, Lј. изван сваке :ео:рафске локаци-
је” (Campbell, Guttel, 2005, сLр. 155). ЕксDлициLно знање о9носно
„ко9ификовано знање” (Pavitt, Dрема: Campbell, Guttel, 2005) су
синоними за Lермин „научно знање” који се корисLи у 9елу из-
вора на руском језику (Российская Dе9а:о:ическая энциклоDе-
9ия, 1/1993; Пе9а:о:ика, Большая современная энциклоDе9ия,
2005, и 9р.). У овим изворима се наво9и 9а научна знања мо:у Jи-
Lи Lеоријска и емDиријска, о9носно 9а као целовиL сисLем Dре9-
сLава о оDшLим својсLвима и закономерносLима Dриро9е, 9ру-
шLва и мишљења „исDуњавају функцију сисLемаLизације науч-
них Dре9сLава и служе као основа науче карLе свеLа” (Краснова,
2014, сLр. 21). Најчешће се „Dро9укује на универзиLеLима”
(Campbell, Guttel, 2005) и за разлику о9 „LациLних знања” лакше
се и9енLификују, „мере и 9исLриJуирају” (Awad, Ghaziri, 2004,
сLр. 47). 

Дру:а врсLа знања – LациLно знање, са9ржано је у „:лавама за-
Dослених, у корDораLивној кулLури и ор:анизационој руLини”
(Gibbons, Dрема: Campbell, Guttel, 2005, сLр. 155). Ширење Lакво:
знања Dо9разумева Dерсоналну моJилносL шLо се 9о:ађа ка9а за-
Dослени Dређе из је9но: ор:анизационо: сисLема у 9ру:и. Ово
знање није „ко9ификовано” али се, иDак, може учиниLи ексDли-
циLним „ако су разлози за Lо 9овољно јаки” (Lundvall, 2003,
сLр. 6).
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Но и Dоре9 Lо:а, LациLно знање је, за разлику о9 ексDлициL-
но:-Lеоријско: и аDсLракLно: знања (know-that или embrained
knowledge) DрвенсLвено оријенLисано на DракLичну акцију
(Sveiby, Dрема: Awad, Ghaziri, 2004). Ова врсLа знања исказује
„сDосоJносL 9а се ура9и нешLо” и најчешће је „Dовезано са веш-
Lинама мајсLора и Dроизво9них ра9ника...” (Johnson, Dрема:
Lundvall, 2003, сLр. 2). 

У је9ном Dсихолошком извору (De Jong, Ferguson-Hessler, 1996)
се из асDекLа „знања у уDоLреJи” (knowledge in-use), још Lачније
решавања DроJлема разликују чеLири LиDа знања: 

а) СиLуационо знање. ОJухваLа са9ржаје о сиLуацијама које се
„LиDично Dојављују у DосеJним оJласLима”. Кроз селекLивну
DерцеDцију и снаJ9евање информацијом Dружа релеванLну мо-
:ућносL за решавање DроJлема.

J) КонцеDLуално знање. То је „сLаLичко знање о факLима” које
неки ви9е као „9еклараLивно знање, (иако је Lо ње:ова квалиLа-
Lивна каракLерисLика)”. 

в) Проце9урално знање. ПреLDосLавља „акције или маниDула-
ције унуLар оJласLи и 9оDриноси 9а се лакше Dрелази из је9не
DроJлемске сиLуације у 9ру:у.

:) СLраLе:ијско знање. По9разумева „:енерални Dлан акције” и
за разлику о9 Dрва Lри LиDа знања Dримењује се „на широкој ска-
ли LиDова унуLар оJласLи” (сLр. 107). 

НешLо 9ру:ачију класификацију знања оJликовали су ауLори
са Dо9ручја менаџменLа Ава9 и Газири (Awad, Ghaziri, 2004), а ње-
на сLрукLура DреLDосLавља неколико елеменаLа: 

1) Проце9урално знање. Реч је о знању са9ржаном у Dримени
Dроце9ура које „оJично Dо9разумевају DсихомоLорне вешLи-
не...” (сLр. 44). 

2) ДеклараLивно знање. Ова врсLа знања која се Dонека9 означа-
ва „руLинско знање” са9ржи информације око којих се „екс-
DерLи најлакше мо:у сложиLи” (ИсLо). КраLко се за9ржава у
Dамћењу. 

3) СеманLичко знање. То је Dро9уJљено знање које се 9у:оLрајно
за9ржава у меморији, каракLерисLично за ексDерLе, и може се
корисLиLи колико :о9 Lо Jу9е DоLреJно. ПреLDосLавља овла-
9авање :лавним Dојмовима, речник, факLе и разумевање Dо-
везаносLи међу елеменLима неко: Lехничко: сисLема, на
Dример). 
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4) ЕDизо9ично знање. Ова врсLа знања „заснована је на искусLве-
ној информацији или еDизо9и” (сLр. 47) Lако 9а се може „ко-
рисLиLи ауLомаLски”. Ду:оLрајно: је каракLера. 

Не Jи LреJало занемариLи ни још неке врсLе знања које се Dо-
мињу у Dрофесионалним изворима (Российская Dе9а:о:ическая
энциклоDе9ия, 1/1993; Goldblatt, 2000 (eds.); Пе9а:о:ика, Большая
современная энциклоDе9ия, 2005, и 9р.) које 9оDриносе ње:овом
DоLDунијем разумевању. У овим изворима се знања Dо сLеDену
научносLи 9еле на 9онаучна или „ненаучна” (non-scientific
knowledge) и научна, 9ок неки ауLори (Woodward, Watt, 2000) с оJ-
зиром на са9ржај знања наво9е Lри ње:ове врсLе: социјална, кул-
Lурна и ме9ицинска знања. Још је чешће Dомињање рекли:иоз-
них и умеLничких знања као DосеJних врсLа знања, уз
уважавање њихове комDлексносLи и Lешкоћа Dриликом 9ефи-
нисања. Независно о9 Lо:а, неки ауLори (Thompson, Woodward,
2000) Dојашњавају 9а је рели:иозно знање „више Jазирано на ве-
ровању у оLкривену исLину, не:о на оLкривању кроз емDиријска
исLраживања” (сLр. 45) коме је у основу рационали мисаони Dро-
цес. 

Нису мање Lешкоће ни у вези са 9ефинисањем умеLничко:
знања, иако неки ауLори (ГриJова, 2008) мисле 9а су научно,
умеLничко и з9раворазумско знање основни оJлици сазнајне 9е-
лаLносLи. Основни разло: за Lо је колико Jо:аLсLво оJлика и
са9ржаја умеLничке 9елаLносLи (књижевносL, музика, сликар-
сLво, и 9р.) који „укључују и Dроизво9 и Dроцес” (Кравченко,
2000) Lолико и зJо: неосDорне реалносLи 9а све „умеLничке ак-
LивносLи ан:ажују ученика у целини – инLелекLуално, социјал-
но, емоционално, и физички” (Upitis, 2011, Executive Summary)
шLо није лако оJухваLиLи у Jило којој „сLан9ар9ној” 9ефиницији
умеLничко: знања. 

Узимајући Lо у оJзир, умеLничко знање „као исLоријска фор-
ма сазнања” (ГриJова, 2008) оквирно означава свеоJухваLно
о9ражавање свеLа и човека у њему кроз знакове, симJоле и раз-
личиLе умеLничке оJрасце са циљем формирања ко9 личносLи
емоционално-вре9носно: и „есLеLско: о9носа и њихово: осLва-
ривања у Dонашању и DрвенсLвено 9елаLносLи...” (Российская
Dе9а:о:ическая энциклоDе9ия, 2/1999, сLр. 626).

Све класификације знања које су Dре9сLављене 9оDриносе 9а
се целовиLије разуме ње:ова научна сушLина. Без оJзира на Lо,
ни ове класификације нису Jез мањкавосLи, јер Lај концеDL
укључује и 9ру:а DиLања која се у великој мери о9носе на знање.
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ПриLом је међузависносL знања и Lехноло:ије незаоJилазна чи-
њеница (оDширније: Кулић, ДесDоLовић, 2010) која сушLински
9оDриноси консLиLуисању корDуса Lехничко-Lехнолошких зна-
ња као сасLавно: 9ела нове сLрукLуре љу9ско: знања. У Lаквом
развоју се Dо9разумева „ширина и 9уJина” у осмишљавању кон-
цеDLа Lехничко-Lехнолошких знања који се не може свесLи на
„знаLи како” (know-how), Lј. на DракLичне вешLине којима неки
ауLори (Lundvall, 2003) 9ају Dре9носL у о9носу на знаLи зашLо
(know-why) о9носно Dознавање DринциDа Lехнолошко: Dроцеса.
Такво сLановишLе је Dрилично сDорно, јер Dрожимања знања и
Lехноло:ије указује на Lо 9а је Lај концеDL „мно:о више о9 вешLи-
не мајсLора и мно:о више не:о Lехника и Dроцес” (Herschbach,
1995), Jез оJзира на мно:е сDецифичносLи Lехнолошко: знања.
ПосLојање аDсLракLних Dојмова, Lеорија и начела у оквиру Lех-
нолошко: знања на које се указује у циLираној сLручној лиLера-
Lури и сложеносL целине Lехнолошко: Dроцеса Dо9разумева
овла9авање Jо:аLим фон9ом Lехничко-Lехнолошких знања, шLо
је 9анас не9восмислено DризнаLа реалносL (оDширније: Кулић,
ДесDоLовић, 2010). 

ЗНАЊЕ У ЕКОНОМСКОМ КОНТЕКСТУ

У је9ној о9 OECD-ови анализа у Dосле9њој 9еценији XX века
(OECD, 1996) наве9ено је, између осLало:, 9а су економије ове еко-
номске :руDације „у Dовећаној мери засноване на знању и ин-
формацијама. Знање је са9а DризнаLо као моLор Dро9укLивносLи
и економско: расLа, шLо као Dосле9ицу има оснаживање уло:е
информација, Lехноло:ије и учења у економском усDеху” (OECD,
foreword 1996). То значи 9а се нарочиLо о9 80-Lих :о9ина Dрошло:
века економски расL у Dовећаној мери и9енLификује са научно-
-Lехнолошком револуцијом и инLелекLуализацијом кључних
факLора Dроизво9ње на шLа се указује и у 9ру:им релеванLним
економским и сро9ним сLручним изворима (ви9еLи: Goldblatt,
2000 (eds.); Boekema et al. (eds.), 2001; Глухов, 2011; Burton-Jones
and Spender (Eds), 2012, и 9р.).

Из мно:оJројних анализа у наве9еној али и 9ру:ој Dрофесио-
налној лиLераLури и LексLовима (Ćosić, Fabac, 2001; Lundvall,
2003; Brinkley, 2006; Mujić, Legčević, 2008; СуDрун, 2010, и 9р.) не-
9восмислено Dроизилази 9а „немаLеријални” ресурси значајно
DоLискују „маLеријалне” ресурсе као факLор Dроизво9ње. СLо:а
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су у Dраву ауLори (Mujić, Legčević, 2008) који исLичу 9а се конку-
ренLска „Dре9носL сели о9 физичко: ка неоDиDљивом, о9 ви9љи-
во: ка неви9иљивом, о9 виђено: Dрема невиђеном” (сLр. 197) шLо
је је9на о9 рефлексија „Lаласа економије знања”. Такав развој Dо-
Lврђује још је9ан релеванLнан економски извор (Глухов, 2011) у
коме се наво9и 9а је 9анас 80-90% целокуDно: извоза из се9ам ви-
сокоразвијених 9ржава оJухваћено високоLехнолошким Dроиз-
во9има, DреLежно САД, Немачке и ЈаDана и у мањој мери – Вели-
ке БриLаније, Француске, Швајцарске, Норвешке, ИLалије и Шве9-
ске.

Захваљујући Dро:раму научно: развиLка (СуDрун, 2010) о9но-
сно оријенLацији на развој високих Lехноло:ија још о9 сре9ине
70-Lих :о9ина, Тајван је Lакође DосLи:ао круDне резулLаLе у Lом
Dо9ручју. Касније су се Lом „Dроцесу” Dри9ружиле и Кина и Ин-
9ија које су на време DреDознале 9а је економски расL сушLински
Dовезан са развојем високих Lехноло:ија, са сLеDеном развијено-
сLи науке и са оJразовно-квалификацином сLрукLуром заDосле-
них и сLановнишLва у целини.

О Lоме све9оче и 9ру:е референLне анализе (Clarke, 2012) из ко-
јих Dроизилази 9а су ЈаDан и исLочноазијске економије у целини
и „сDекLакуларно Кина и Ин9ија” 9емонсLрирале висок DоLен-
цијал у развоју љу9ско: каDиLала, економско: расLа и социјално:
развоја. ПриLом не Jи LреJало занемариLи значај формирања
„научних Jаза” у већини наDре9них азијских економија које су
као и САД и у ЕвроDи „9онори знања” са великим уLицајем на ње-
:ову Dроизво9њу и ширење али и укуDне економске Lокове.

Такав развој 9о9аLно афирмише „научни ра9 као Dроизво9ни.
Научна 9елаLносL јавља се као Dроизво9 9рушLвене Dо9еле ра9а
и сам Dо сеJи исLовремено Dре9сLавља и начин сазнања оJјек-
Lивних закономерносLи развиLка Dриро9е и 9рушLва и форму
Dроизво9ње знања” (Гончаров, Мухорьянова, Авраменко, 2015,
сLр. 4583). СLо:а је сасвим Dриро9но и очекивано шLо је у свим
економски развијеним „земљама на:ласак и на сLварању шLо
Jоље комуникације и инLеракције међу сисLемима: 9ржава-на-
ука и исLраживање-економија. Показује се 9а Lо има DосеJно
значење за ефикасно функционисање националне економије и
DосLизање за9овољавајуће: расLа и развиLка” (Ćosić, Fabac, 2001,
сLр. 521).

Је9на о9 најJиLнијих каракLерисLика са9ржаја ра9а и Dроиз-
во9но: Dроцеса у условима информационо: 9рушLва је ње:ова
засићеносL знањем (оDширније: Кулић, 1997). У скла9у са Lаквим
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развојем је све чешће оJјашњавање економско: наDреLка акуму-
лацијом љу9ско: каDиLала (Rain, 2012). То, у сLвари, значи 9а се
знање „раника у Dовећаном оJиму ви9и као криLички факLор ус-
DешносLи фирми, Dро9укLивносLи и иновација” (сLр. 590), шLо
афирмише нову реалносL у „неоDиDљивој економији” – ра9нике
знања. Ова DреоријенLација о9 „оDиDљиве” Dрема „неоDиDљи-
вој” економији са DосеJним на:ласком на ново месLо и уло:у за-
Dослених у ор:анизацијама и у Dроизво9ном Dроцесу LемиљиLо
је оJразложена у Dрофесионалној лиLераLури (ви9еLи: Fruin,
1997; Tobin, 1997; Davenport, Prusak, 1998; Horibe, 1999; Swart, 2010,
и 9р). У је9ној о9 велико: Jроја 9ефиниција ра9ника знања, они
се „ви9е као заDослени који Dримењују њихова 9ра:оцена знања
и вешLине (развијене кроз искусLво) на комDлексне, нове и аD-
сLракLне DроJлеме у ра9ној сре9ини како Jи оси:урали Jо:аLа
колекLивна знања и релационе ресурсе” (Swart, 2010, сLр. 452).

СварL наво9и 9а се сума знања и вешLина коју Dосе9ује ова ка-
Lе:орија заDослених „развила кроз искусLво”, као и 9а се најJоље
може изразиLи кроз 9ве врсLе знања: Lеоријско знање (embrained
knowledge) и DракLично знање (embodied knowledge) које смо и у
DреLхо9ној анализи Dомињали и сажеLо 9ефинисали. Још Lач-
није, СварL Dрву врсLу знања назива „Lехничко LеореLским зна-
њима” (know-what или „knowledge about”) која су зJо: своје 9уJи-
не неоDхо9на ра9ницима знања, 9ок 9ру:а врсLа знања (embo-
died knowledge) DреLDосLавља Dримену сDецијалисLичких знања
(knowing how). Независно о9 Lо:а, ауLор исLиче 9а и је9на и 9ру:а
врсLа знања Dовећавају каDациLеL заDослених „9а решавају ком-
Dлексне DроJлеме кроз креаLивносL и иноваLивна решења
(Swart, 2010, сLр. 452). У Lаквим околносLима ра9ници знања у
инLеракцији са „9ру:им ра9ницима знања” Dроизво9е знање и
9оDриносе ње:овом ширењу кроз различиLе информационе и
комуникационе мреже, којима и сами мо:у DрисLуDиLи и Lако и
сеJи олакшаLи имDлеменLацију и усвајање најновијих Lехноло-
:ија (ви9еLи: OECD, 1996; Goldblatt, 2000 (eds.); Ćosić, Fabac, 2001;
Campbell, Guttel, 2005, и 9р.).

Није случајносL шLо се ра9ници знања разумеју као је9но о9
сушLинских оJележја економија заснованих на знању (Brinkley,
2006, и 9р.) које се са мање или више усDеха оJликују у је9ном
Jроју земаља OECD-а још Lоком 1990-Lих :о9ина (OECD, 1996). У Lо
време Dочињу нешLо инLензивније инвесLиције у знање, DосеJ-
но у неколико економских развијених земаља које су 9о 2002. у Lу
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сврху из9вајале између 4,7% (Кана9а) и 6,8% (Шве9ска) укуDно:
JруLо национално: Dроизво9а (BDP). 

 

ЗЕМЉЕ СА ВИСОКИМ ЕКОНОМСКИМ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗНАЊУ

1994 2002
% УВЕЋАВАЊА ИЛИ 

УМАЊИВАЊА 
УЛАГАЊА У ЗНАЊЕ

ШВЕДСКА 5,1% 6,8% + 1.7

САД 5,4% 6,6% + 1.2

ФИНСКА 4,7% 6,1% + 1.4

КОРЕЈА 4,9% 5,9% + 1.0

ДАНСКА 3,7% 5,5% + 1.8

ЈАПАН 3.9% 5.0% + 1.1

КАНАДА 4.5% 4.7% + 0.2

ЗЕМЉЕ СА СРЕДЊИМ ЕКОНОМСКИМ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА У ЗНАЊУ

АУСТРАЛИЈА 3.9% 4.1% + 0.2

НЕМАЧКА 3.4% 3.9% + 0.5

БЕЛГИЈА 3.6% 3.8% + 0.2

ХОЛАНДИЈА 3.4% 3.8% + 0.4

ФРАНЦУСКА 3.4% 3.7% + 0.3

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 3.5% 3.7% + 0.2

АУСТРИЈА 2.3% 3.4% + 1.1

ЗЕМЉЕ СА ПРИБЛИЖНО СРЕДЊИМ 
ЕКОНОМСКИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У 

ЗНАЊУ

ШПАНИЈА 2.1% 2.8% + 0.7

НОВИ ЗЕЛАНД - 2.8% - 

ИРСКА 2.6% 2.4% – 0.2

ИТАЛИЈА 2.0% 2.4% + 0.4

ТАБЕЛА 1: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЗНАЊЕ У НЕКИМ ЗЕМЉАМА ОECD-A У 2002. ГОД. (ИЗВОР: OECD FACTBOOK 
2006, P. 131. ПРЕМА: BRINKLEY, 2006, СТР. 8.)
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Највеће Dовећање инвесLиција у знање између 1994. и 2002.
Jило је у Данској (1,8%), Шве9ској (1,7%), Финској (1,4%) и САД
(1,0%), 9ок је на зачељу лисLе ПорLу:ал са 1,8% ула:ања у знање
2002. и Dовећањем о9 0,5% у о9носу на 1994. (Dрема: Brinkley,
2006). 

Иако РеDуJлике СрJије нема међу земљама чије су у инвесLи-
ције у знање између 1994. и 2002. Dриказане у Бринклејовој ана-
лизи (2006) о висини Lих инвесLиција може се су9иLи Dосре9но.
Тако СрJија на Dример из9ваја 5% BDP-a за оJразовање (Кулић,
Милачић, Ђурић, 2015) шLо није мала инвесLиција ма9а није 9о-
вољно јасно како се расDоређују ова сре9сLва. ИлусLраLиван је и
Dо9аLак 9а је СрJија у 2008. :о9ини инвесLирала у исLраживање и
развој 0,5%  BDP-a (оDширније: Кулић, 2012) 9ок су најразвијеније
земље свеLа 1998. из9вајале за Lе DоLреJе 2% BDP-a, ХрваLска из-
међу 1,1% и 1,25% (Dрема: Ćosić, Fabac, 2001). ИлусLраLивно је, Lа-
кође, 9а је РеDуJлика Ирска је9ина 9ржава која Jележи оDа9ање
инвесLиција у знање између 1994. и 2002. :о9ине (- 0,2), 9ок Грчка
чини значајан искорак у висини инвесLиција у знање у Lом раз-
9оJљу (+ 0,8).

С оJзиром на Lо 9а је овај секLор о9 изузеLно: значаја на DуLу
Dрема 9рушLву знања и економији заснованој на знању, квалиLа-
Lивни DреокреL на Lом Dо9ручју још није на ви9ику. Томе као и у
ХрваLској 9о9аLно Dо:о9ује не9осLаLак „власLиLе иновационе
DолиLике” (ИсLо) шLо DоLврђују резулLаLи СвеLско: економско:
форума (оDширније: Кулић, Ђурић, 2014) из којих Dроизилази 9а
СрJија на суJин9ексу суJфакLора иноваLивносLи и софисLици-
раносLи (3,05) JиLно заосLаје не само иза земаља, као шLо је на
Dример Швајцарска (5,74), не:о и Словеније (3,88) и ХрваLске
(3,47), као и Маке9оније и Црне Горе. СLо:а Dо9сLицање инова-
ционе 9елаLносLи и мно:о већа ула:ања у науку о9носно у исLра-
живање и развој означавају DриориLеL економске и развојне Dо-
лиLике не само економских развијених земаља, не:о и Lранзи-
ционих 9рушLава и економија шLо оJухваLа и СрJију.

То нису и је9ини DриориLеLи националне економске и развој-
не DолиLике земље која је кан9и9аL за члансLво у ЕвроDској уни-

ГРЧКА 1.1% 1.9% + 0.8

ПОРТУГАЛ 1.3% 1.8% + 0.5

ТАБЕЛА 1: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЗНАЊЕ У НЕКИМ ЗЕМЉАМА ОECD-A У 2002. ГОД. (ИЗВОР: OECD FACTBOOK 
2006, P. 131. ПРЕМА: BRINKLEY, 2006, СТР. 8.)
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ји. С оJзиром на Lо 9а ЕвроDска Унија све више DосLаје „асоција-
ција” економија знања, јер ће у скорој Jу9ућносLи „више о9 30%
ра9не сна:е у ЕУ JиLи 9ирекLно заDослено у Dроизво9њи и 9ифу-
зији знања у ин9усLрији, служJама, финансијској и креаLивној
ин9усLрији...” (Dрема: Brinkley, 2006) неоDхо9но је уJрзано мења-
Lи неDовољне Lокове у оJразовној и квалификационој сLрукLури
сLановнишLва, нарочиLо из DерсDекLиве афирмације „ра9ника
знања” колико :о9 је Lо у DосLојећим (:енерално неDовољним)
околносLима мо:уће.

С оJзиром на Lакву реалносL, научни и оJразовни DоLенцијал
СрJије, још Dрецизније њен оJразовни сисLем 9оJија Dовећану и
Dроширену уло:у у Lрансмисији знања (OECD, 1996) кроз афирма-
цију и унаDређивање свих оJлика оJразовања и учења који су
JиLни за „ин9иви9уе, фирме и националну економију у целини”
(OECD, 1996, сLр. 23). У Lаквом развоју, економија заснована на
знању DреLен9ује 9а се означи и као „економија учења” (Lund-
vall, 2003)  које Jи исLински LреJало 9а Jу9е „у вези са Dроцесом
Lехничких и ор:анизационих Dромена” (сLр. 1). 

РЕАЛНОСТ ЕКОНОМИКЕ ЗНАЊА

Без оJзира на различиLе 9ефиниције економије знања у сLручној
лиLераLури (ви9еLи: OECD, 1996; Lundvall, 2003; Brinkley, 2006, и
9р.) неосDорно је 9а Lај концеDL Dо9разумева ефекLивно ко-
ришћење неоDиDљивих ресурса као шLо су знање, вешLине и
иноваLивни DоLенцијал који се ви9е као кључни ресурси конку-
ренLне Dре9носLи. У Lаквом развоју „знање је економско 9оJро”
(Brinkley, 2006) о9носно „акLива” (asset) која може JиLи и „ула:а-
ње” (input), Lј. комDеLенција али и Dроизво9ња и учинак (autput)
шLо најсликовиLије значи – иновације у Dроизво9ном Dроцесу
(Lundvall, 2003).

Иновације „као најважнији исхо9 Dроизво9ње знања” (ИсLо,
сLр. 8) 9елимично су Dомињане и украLко коменLарисане у DреL-
хо9ном 9елу LексLа (оDширније: Кулић, 2012; Кулић, Ђурић, 2014)
са :енералном оценом 9а Dре9сLављају JиLан квалиLеL економи-
је засноване на знању. То у исLој мери важи и за „комDеLенLносL”
којом се оJразлаже сушLина и смисао ула:ања у знање (input),
шLо је с разло:ом наишло на шира оJразложења у сLручној лиLе-
раLури (ви9еLи: Kramer, Murthy, Guthrie, 2012, и 9р.). Још Lачније,
Крамар, МарLи и ГуLри Dомињу 9ве врсLе комDеLенција: :ене-
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ричке и Lехничке. Генеричке комDеLенције се Dримењују у „:е-
нералном конLексLу” о9носно у оквиру велико: Jроја Dослова и
оJухваLају: инLелекLуалне комDеLенције, инLерDерсоналне ком-
DеLенције, оријенLацију на DосLи:нуће, и „а9аDLиJилносL која
укључује флексиJилносL и еласLичносL” (ИсLо, сLр. 391). Технич-
ке комDеLенције су још сDецифичније, јер Dре9сLављају оне
о9лике или вешLине и сDосоJносLи DоLреJне 9а се изве9у DосеJ-
не Lехничке оDерације или ра9ње у Dроизво9ном Dроцесу. Неза-
висно о9 Lо:а, оJе врсLе комDеLенција се ви9е као сасLавни 9ео
концеDLа знања о9носно љу9ско: каDиLала који омо:ућује ор:а-
низацијама 9а DосLи:ну Jоље резулLаLе у Dословању.

И у 9ру:им изворима са Dо9ручја економије знања (Бољано-
вић-Ђорђевић, 2009) знање се ви9и „као Dроизво9. То значи 9а се
знање које ор:анизација Dосе9ује корисLи и комJинује на је9ан
нов и креаLиван начин. ПосмаLрање знања као Dроизво9а омо:у-
ћава не само Dружање услу:а са 9о9аLном вре9ношћу за DоLро-
шача и корисника услу:а, не:о и Dо9сLицање иновација на свим
нивоима ор:анизације” (сLр. 18).

Иновација је, 9акле, и у DреLхо9ној 9ефиницији исхо9 Dроиз-
во9а знања. За Лун9вала (2003) је Lо :лавни исхо9 Dроизво9ње
знања, DрвенсLвено у Lом смислу шLо Dре9сLавља новину која се
„9о9аје DосLојећем знању” (сLр. 8) али и заLо шLо Dо9разумева
DроналазашLво о9носно креаLивносL. Лун9вал, исLо Lако, комDе-
Lенцију не DосмаLра само као ула:ање (input) и „акLиву”, Lј. зна-
ње не:о је разуме као „9ру:и :лавни исхо9 Dроизво9ње знања”.
На Lај начин он Dовезује иновацију и Jу9ући развој комDеLенција
уLолико Dре шLо иноваLивну 9елаLносL схваLа „као Dроцес инLе-
ракLивно: учења у коме сви који су укључени у иноваLивни Dро-
цес Dовећавају комDеLенције које су у њему ан:ажоване” (Lund-
vall, 2003, сLр. 9). Учење је, 9акле, инсLруменLални Dроцес који
9оDриноси Lрансформацији свих учесника у Lом Dроцесу али и
ор:анизације која учи (оDширније: Кулић и ДесDоLовић, 2010).
У Lаквом развоју DреLDосLавља се DозиLиван уLицај учења и
оJразовања на Dроцес Dроизво9ње знања и начине ње:ово: кори-
шћења о9носно на иноваLивне акLивносLи и оснаживање комDе-
LенLносLи заDослених и ор:анизације у целини. На сличним
DреLDосLавкама функционише и иновациона 9елаLносL Dосма-
Lрана из ор:анизационе DерсDекLиве, шLо значи 9а „су фирме
уво9ећи нове Dроизво9е и Dроцесе Lакође Jиле склоније 9а уве9у
иновације у ра9ну ор:анизацију” (Brinkley, 2006, сLр. 26), са ци-
љем 9а оснаже њену економску конкуренLносL. То је у DоLDуно-
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сLи у скла9у са 9емаLеријализацијом савремено: Dроизво9но:
Dроцеса и Dовећаним учешћем информација и знања као факLо-
ра Dроизво9ње о9носно „основно: економско: ресурса” (СуDрун,
2010). Руски економисLа СуDрун исLиче 9а развој мо9ерне еконо-
мије Jило које „развијене земље зависи о9 Lо:а колико она ефек-
Lивно у Dроизво9њи корисLи информације и знање” (сLр. 77).
Такво сазнање DоLврђују и 9ру:е економске анализе са не9во-
смисленом оценом 9а Dовећање Dроизво9ње у савременим еко-
номијама „значи Dовећање количине информација и знања, Dо-
већање ефикасносLи, квалиLеLа и вре9носLи у Dроизво9ном Dро-
цесу (Ćosić, Fabac, 2001, сLр. 536).

Је9на OECD-ова анализа (Dрема: Brinkley, 2006) Lакође Dоказује
Dовећану засићеносL знањем свих Dроизво9них секLора у више
њених чланица: на „челу” лисLе су – Ирска (47,8%), САД (43,1), Не-
мачка (42,8%), и Шве9ска (42,1%), 9ок су на „зачељу” – Грчка
(23,8%), Мексико (29,1%), Норвешка (29,3%), и ШDанија (30,1%). Ову
анализу уDоLDуњује Dо9аLак 9а су 2004. :о9ине ра9ници знања
чинили између 40 и 45 DроценаLа о9 укуDно: Jроја заDослених „у
малим северноевроDским економијама, Северној Америци и
АусLралији” (ИсLо, сLр. 19) са сличном или још Dро:ресивнијом
Lен9енцијом у сле9ећим 9еценијама на овим али и на 9ру:им
конLиненLима.

Све су ово неосDорни DоказаLељи DреоријенLације у свеLској
економији којој су у основи информације и знање као нови Dро-
изво9ни ресурси о9носно нови факLор Dроизво9ње. Они су ре-
зулLаL 9елаLносLи немаLеријално: секLора економије и неDо-
сре9но „зависе о9 нивоа економско: развоја” (СуDрун, 2010,
сLр. 86). Као „неоDиDљиви ресурси” је9инсLвени су и Dо9разуме-
вају сLваралачки ра9 умесLо Lра9иционално: о9носно овла9ава-
ње „високим нивоом оJразовања” сумом DоLреJних знања, уме-
ња и навика, као и о9:оварајући „9уховни, кулLурни и инLелек-
Lуални DоLенцијал” (ИсLо, сLр. 88). 
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SUMMARY KNOWLEDGE AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY

As а socio-economic category, knowledge presupposes an analysis
from the perspective of different scientific fields and disciplines. The
applicable methods and procedures, as well as the terminology
which results in the continuous development of the content and
depth of knowledge, are specific. In line with this development is the
diversity of classifications of knowledge that is increasingly
expressed not only in its socio-psychological and pedagogical, but
also economical aspects and essence. This, precisely, means that as
the presuppositions for comprehensive technological civilizational
trends and changes, knowledge is not only a social, but also an
economic resource that defines the competitiveness and the overall
progress of countries and their national economies.

KEY WORDS: knowledge, economy, human resources.


