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ВСТУП
На початку ХХІ століття в економічних про�

цесах відбуваються якісно нові зміни: обсяг знань
на планеті подвоюється кожні п'ять років; темпи
розвитку ресурсу знань в управлінні індустрією
такі, що країни, які найближчими 5—10 роками не
перейдуть до постіндустріального періоду, зали�
шаться на тривалий час неконкурентоспроможни�
ми [1]. Отже, економіку, основану на фізичній
праці та сільському господарстві, змінила епоха
індустріальної економіки, що грунтується на ви�
користанні природних ресурсів, яку, у свою чер�
гу, змінює інформаційна економіка, або економі�
ка знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Незважаючи на те, що менеджмент знань є
відносно молодим, існує чимала кількість теоре�
тичних досліджень у даній сфері як провідних вче�
них зарубіжжя, так і українських науковців. Зок�
рема, в нашій роботі були використані праці Коу�
лопоулос Т.М, Фраппаоло К., Федулової В.М.,
Базилевича В.Д. У той же час все різноманіття існу�
ючих на сьогодні поглядів та підходів у межах
даної проблематики не усуває сумніви керівників
сучасних організацій у доцільності та ефектив�
ності застосування управління знаннями на прак�
тиці. У більшості своїй причиною цьому є викрив�
лене розуміння сутності самого поняття "менед�
жмент знань".

Менеджмент знань (knowledge management)
став бурхливо розвиватися в 90�х роках минулого
століття. Це було пов'язано зі зміною пріоритетів
у бізнесі й житті суспільства, а також триваючою
науково�технічною революцією, в основі якої ле�
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жить використання новітніх інформаційних тех�
нологій у всіх галузях людської діяльності.

Вперше термін "менеджмент знань" прозвучав
у 1986 р. у виступі Карла Віга на конференції ООН.
Спочатку під управлінням знаннями розумілися
ІТ�рішення, спрямовані на збереження, структу�
рування, аналіз, пошук звітів, аналітичних запи�
сок та інших документів з описанням певного усп�
ішного досвіду в галузі або в самій компанії. У цей
період було розроблено чимало методів та моде�
лей створення інформаційних архітектур, онто�
логій підприємств та їх окремих підсистем [2].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити сутність, завдання та структуру

системи менеджменту знань;
— дослідити декомпозиції системи мене�

джменту знань завдяки структуруванню системи
менеджменту знань.

РЕЗУЛЬТАТИ
Найбільш прибутковим і привабливим напря�

мом для вкладення інвестицій стали розробки ви�
соких технологій і сервісу, які зумовлюють швид�
ку окупність вкладених коштів, знижують за�
лежність від забезпечення сировиною, дають мож�
ливість захопити нові ніші використання товарів
або послуг.

В умовах постіндустріального суспільства, на�
лежність до якого декларують країни Заходу,
стратегічно важливо зайняти нішу на ринку висо�
ких технологій, позбутися створення матеріалоє�
мної і ризикованої з екологічної точки зору про�
дукції. Ті країни, які не зможуть цього зробити,
назавжди залишаться аутсайдерами в майбутній
світовій економіці.
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Все це призвело до чіткого усвідомлення того,
що цінностями організації є не тільки її активи, що
випускається продукція й майно, але і її досвід,
кваліфікація співробітників і їхня лояльність, ноу�
хау, культура, тобто все те, що включає поняття
"інтелектуальний капітал".

На сучасному етапі розвитку ринку й суспільства
інтелектуальний капітал — це основна цінність
організації й вирішальний фактор у конкурентній
боротьбі. Оцінка, нагромадження й розвиток інте�
лектуального капіталу й, головне, управління їм для
досягнення цілей організації стали нагальним зав�
данням для провідних світових компаній.

Менеджмент знань (МЗ) — управління інтелек�
туальним капіталом. Його завдання:

— досягнення поставлених цілей організації за
рахунок росту інтелектуального капіталу й ефек�
тивного його використання;

— підвищення ефективності прийнятих рішень;
— створення передумов для появи інновацій;
— використання бенчмаркінгу у всіх сферах

діяльності;
— навчання й мотивація співробітників;
— підвищення ефективності процесів проекту�

вання, виготовлення, закупівель і маркетингу.
Система менеджменту знань (СМЗ) — це су�

купність взаємодіючих і взаємозалежних еле�
ментів, що позначаються на керуванні знаннями
(процесів, баз даних, програмного забезпечення,
організаційних структур та ін.), це забезпечує до�
сягнення поставлених цілей.

Можна прийняти наступні розмежування в
поняттях інформації, даних і знань [3].

Менеджмент знань (МЗ) більшою мірою має
стратегічний характер. Його розвиток і впровад�
ження визначає майбутнє організації, створення її
унікальної культури й використання нових способів
завоювання ринку й конкурентної боротьби.

Система менеджменту знань (СМЗ) припускає
не тільки збір і цілеспрямоване використання
інформації на благо підприємства, але й надання
його працівникам широких можливостей у само�
вдосконаленні, одержанні визнання й самореалі�
зації, що, за Маслоу, є вершиною мотивації.

Перша декомпозиція — СМЗ породжує рішен�
ня, підказки, інформацію до міркувань, тобто знан�
ня співробітників, які в остаточному підсумку вер�
таються в систему, доповнюючи й збагачуючи її.

Розглядаючи структуру МЗ, ми торкнемося
тільки питань, пов'язаних зі структуруванням
інформації, даних і знань, відкладаючи питання
адміністрування системи.

Весь набір даних, інформації й знань може
бути розбитий на зовнішню, внутрішню й корпо�
ративну інформацію (рис. 1).

Зовнішньою інформацією й даними можуть
бути: інформація з Інтернету; друковані видання,
бібліотечна інформація; звіти про відвідування
виставок, конференцій і семінарів; звіти про пере�
говори із замовниками; результати зовнішніх
аудитів; зовнішні стандарти, правові й нормативні

акти, що стосуються діяльності організації, й прак�
тика їхнього застосування; співбесіда з наймани�
ми співробітниками; патентна інформація; оцінки
постачальників; оцінки замовників; маркетингова
інформація; документація замовників.

Внутрішньою інформацією й даними можуть
бути будь�які відомості, одержувані в результаті
внутрішньої діяльності підприємства які представ�
ляють цінність для наступного використання. На�
приклад, результати експериментів, проведених при
розробці й запуску продукції у виробництво, стати�
стика й аналіз виявлених невідповідностей, резуль�
тати внутрішнього аудиту, звіти відділу маркетингу,
рейтинги постачальників, процедури, методики і т.д.

Якщо організація входить у корпорацію, то
зазвичай існує загальна корпоративна інформація,
використовувана усередині корпорації й закрита
для сторонніх організацій. Зазвичай така інфор�
мація поширюється по закритій корпоративній си�
стемі Інтранет і може включати: корпоративні ін�
струкції й директиви; звіти й переписку з вищес�
тоящими організаціями; інформацію про корпора�
тивні програми, стратегію, результати корпора�
тивної діяльності; досвід організацій, рекомендо�
ваний для поширення; інформацію про замовників
і партнерів; інформацію про публікації; інформа�
цію про дискусії й семінари й т.д.

Друга декомпозиція являє собою структуру�
вання інформації, даних і знань по ключових про�
цесах організації (рис. 2).

При цьому під бізнес�процесом розуміється
процес, безпосередньо пов'язаний з виготовлен�
ням продукту або наданням послуги, що зазвичай
складають з ряду послідовних підпроцесів, де вихід
із одного з них є входом для наступного.

Третя декомпозиція — всю внутрішню інфор�
мацію, дані, знання можна розділити на докумен�
товану, тобто отриману з офіційних документів, і
сховану (tacit), що перебуває в голові співробіт�
ника організації або в його особистих архівах.

Четверта декомпозиція — документована інфор�
мація, тобто технологічна документація, документа�
ція контролінгу, правила (наприклад, проектування,
документообігу, процедури, інструкції), експеримен�
тальні дані, рекламації, а також дані про відхилення.

П'ята декомпозиція — це додатково включені
спеціальні правила (типові, перевірені або мають
експериментальний характер) для окремих етапів
процесу виробництва або обслуговування, які ма�
ють рекомендований характер.

Приступаючи до впровадження СМЗ, необхі�
дно чітко визначити, для чого це робиться, який
результат повинен бути досягнут.

Не можна здійснювати МЗ тільки тому, що це про�
сто добре. Створення СМЗ повинно виходити із за�
гальних цілей організації і бути пов'язане з цілями
другого рівня в різних сферах діяльності. Воно повин�
не підвищувати здатність організації генерувати та
розвивати оригінальні, корисні ідеї й рішення [4].

Приклад можливого структурування цілей для
подальшого використання в МЗ ( Рис. 3).
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Створення МЗ зумовлене
змінами культури в організації й
неможливе без створення спец�
іальних механізмів, що дозволя�
ють мотивувати проведення
робіт зі створення МЗ і його
ефективного використання.

МЗ передбачає бажання діли�
тися отриманими знаннями, до�
сягаючи синергетического ефек�
ту, а отже, вимагає більш високого рівня
мотивації, ніж просто грошова винаго�
рода.

Тут повинні застосовуватися такі
способи мотивації, які сприяють виз�
нанню й самовираженню. На першому
місці повинні бути такі потужні моти�
ваційні важелі, як розвиток персоналу.

МЗ може надати співробітникам
широкі можливості для самонавчання й
подальшого просування по службі.
Можна пропонувати спеціальні внут�
рішні курси навчання з використанням
кваліфікаційних градацій і складання
іспитів у режимі "on�line". Повинен бути
забезпечений найширший доступ до
знань і, головне, виділені ресурси для
одержання та впровадження отримано�
го ефекту у виробничий процес.

Одержання знань вимагає витрат.
Співробітникам необхідно знати, що ці
витрати плануються, їхнє використання в заданих
рамках заохочується, інакше ніхто не буде поста�
чати МЗ інформацією й користуватися нею.

Використання в МЗ особистих знань повинне
гарантовано винагороджуватися й за необхідності
патентуватися або здобуватися в співробітника за
спеціальною згодою.

Всі ці можливості повинні бути викладені в
договорі про найм або в спеціальній угоді, яка га�
рантує винагороду. У іншому випадку мотивацій�
на чинність винагороди втрачає зміст.

Більш сильним мотиваційним фактором є, зви�
чайно, визнання. Тому МЗ повинен включати еле�
менти, що дозволяють співробітникам заявити про
себе, обмінятися думками й вислухати критику.
Тут можуть посприяти відкриття дискусійних
клубів і заохочення виступів.

ВИСНОВКИ
Впровадження менеджменту знань зазвичай

перебуває в сфері діяльності менеджера з персо�
налу, перед яким встають нові завдання.

Менеджмент знань повинен бути важливою
ланкою в управлінні організацією. Його ефек�
тивність із погляду затрачуваних ресурсів та одер�
жуваних вигід повинна постійно оцінюватися й
надаватися вищому керівництву.

Розробка таких оцінок, їхній моніторинг та
аналіз повинні проводитися адміністратором, що
відповідає за розробку, впровадження, підтримку

й постійне поліпшення МЗ.
Залежно від одержуваного ефекту він повинен

мати бонус, що зможе використовувати для моти�
вації співробітників.

МЗ є новим вектором в управлінській діяль�
ності організацій, націленим на нагромадження й
ефективне використання інтелектуального капіта�
лу, повинен стати одним з головних інструментів
підвищення конкурентоспроможності організацій.
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Рис. 1. Набір даних інформації знань

 

 

 

 

   
 

  

Рис. 2. Структурування інформації по ключовим
процесам організації
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Рис. 3. Структурування цілей для подальшого
використання в менеджменті знань


