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УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Інформаційні технології стрімко міняють бізнес. Все частіше
конкурентні переваги компаній залежать не від розмірів їх мате-
ріальних активів, а від уміння отримати знання і розпоряджатися
ними, швидко та ефективно впроваджувати інноваційні розробки
в різних областях — від виробництва продукції до способів ве-
дення бізнесу. Корпоративне знання, його створення, поширення
та використання в сучасних умовах — це справа всієї організації,
а не тільки спеціальної дослідницької лабораторії.

Нагальна потреба в управлінні корпоративними знаннями
сприяє появі нових організаційних форм в економічній сфері —
інтелектуальних організацій і, зокрема, інтелектуальних підпри-
ємств.

В статті розглядаються базові питання, пов’язані з управлін-
ням знаннями в інтелектуальних підприємствах.

Еволюція організаційних структур підприємств: від «вер-
тикального» до «інтелектуального» підприємства. В умовах
сьогодення поступово відходить у минуле ера класичних підпри-
ємств — на порядок денний постають питання щодо розробки
нових організаційних структур підприємств, які б забезпечували
постійне перепроектування й кардинальне поліпшення його діло-
вих процесів, оптимізацію взаємодії між різними підрозділами й
службами підприємства, між підприємством і замовниками, між
підприємством та його постачальниками і підрядниками.

Усе це приводить до неухильного переходу від централізова-
них до розподілених організаційних моделей. На зміну класич-
ним підприємствам приходять нові структури організації підпри-
ємств, такі як «горизонтальне», «розширене», «віртуальне», і, на-
решті, «інтелектуальне» підприємство.
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1) «Вертикальне» підприємство. Це традиційне ієрархічне
функціональне підприємство, що складається з підрозділів (від-
ділів), кожен з яких виконує певні функції. Робота в традиційній
компанії, як правило, передається зверху вниз — від менеджерів
(старших, середніх, лінійних) до виконавців, а результати руха-
ються у зворотному напрямку. У такий спосіб найбільш важли-
вими і критичними є вертикальні (субординаційні) зв’язки, а не
горизонтальні, що координують діяльність підрозділів. Саме то-
му традиційні підприємства називають «вертикальними».

2) «Горизонтальне» підприємство. Поняття «горизонтально-
го» підприємства — це приклад організації нового типу, де гори-
зонтальне керування між підрозділами (координація їх діяльнос-
ті) і зовнішні горизонтальні зв’язки виявляються більш важли-
вими й критичними параметрами ефективності, чим традиційне
вертикальне керування. Горизонтальне підприємство утворюєть-
ся не на базі функцій або відділів, а навколо провідних процесів,
кожний з яких спрямований на досягнення певної мети.

3) «Розширене» підприємство. В умовах швидких і важко
передбачуваних змін кон’юнктури ринку виникає нове покоління
підприємств, які, аж ніяк не прагнучи стати монолітними органі-
заціями, мають відкриту, розподілену й змінну мережну структу-
ру, коли усередині підприємства зосереджені головні, стратегічні
знання, процеси й ресурси, а інші, менш важливі процеси й ком-
поненти, виводяться назовні й довіряються постачальникам, під-
рядникам та іншим зовнішнім партнерам. Подібна стратегія доз-
воляє зібрати воєдино і раціональніше використовувати обмеже-
ні ресурси підприємства, наприклад, застосовуючи їх для досяг-
нення вирішальних переваг у конкурентній боротьбі.

4) «Віртуальне» підприємство. «Віртуальне» підприємство
означає мережну, комп’ютерно опосередковану організаційну
структуру, що складається з неоднорідних компонентів, розташо-
ваних у різних місцях [I]. Віртуальне підприємство створюється
шляхом відбору потрібних організаційно-технологічних ресурсів
з різних підприємств і їх комп’ютерній опосередкованій інтегра-
ції, що приводить до формування гнучкої, динамічної організа-
ційної системи, найбільш пристосованної для швидкого випуску
нової продукції і її оперативного постачання на ринок.

5) «Інтелектуальне «підприємство. На сьогодні загальнови-
знаним є твердження, що багатство народів і соціально-економіч-
ні досягнення передових держав головним чином визначаються
рівнем розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних техноло-
гій і, насамперед, технологій, заснованих на знаннях. Знання — ні
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сировина, ні матеріали, ні енергія, ні навіть інформація у формі
звичайних даних — саме знання стають основним національним
ресурсом, що визначає рівень добробуту і обороноздатності краї-
ни [2].

Інтелектуалізація в бізнесі пов’язана з підтримкою колектив-
ної діяльності, що має на увазі формування соціальних цілей
і побудову засобів їх досягнення з метою отримання прибутків.
«Інтелектуальність» підприємства, що розуміється як форма ор-
ганізації бізнесу, залежить, головним чином, від таких чинників,
як: 1) структура підприємства; 2) історія і культура підприємства;
3) зберігання знань співробітників на машинному носієві; 4) на-
явність розвинених комунікаційних і інформаційних технологій,
що забезпечують оперативну взаємодію підприємства із замов-
никами і партнерами; 5) гнучка адаптація до змін ринкового се-
редовища тощо.

Ймовірно можна сказати, що «інтелектуальне» підприємство —
це те підприємство, яке обов’язково має систему «управління
знаннями» (Knowledge Management — KM).

Управління знаннями в інтелектуальних підприємствах.
Існують різні визначення управління знаннями (УЗ). Приведемо
визначення Gartner Group: «Управління знаннями — це дисцип-
ліна, яка забезпечує інтегрований підхід до створення, збору, ор-
ганізації і використання інформаційних ресурсів підприємства і
доступу до них. Ці ресурси включають структуровані БД, тексто-
ву інформацію, таку, як документи, що описують правила і про-
цедури, і, що найбільш важливо, неявні знання і експертизу, що
знаходяться в головах співробітників» [4].

1) Ключові технології УЗ. Ключовими технологіями, без яких
неможливо реалізувати на практиці систему управління знаннями
й основні функції, що розширюють здатності користувачів пере-
творювати інформацію в знання, є:

• інструментальні засоби (ІЗ) спільної роботи людей, такі як
групове програмне забезпечення й системи керування докумен-
тообігом;

• системи, засновані на знаннях, такі як Case-based Reasoning
(CBR);

• системи пошуку знань і навігації по знаннях, що забезпечу-
ють, зокрема, однорідний доступ до інформації через єдиний ін-
терфейс — до текстів, стандартних форм, графіків, внутрішніх
і зовнішніх даних;

• ІЗ для взаємодії з БД і інформаційно-пошуковихми система-
ми природньою мовою тощо.
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2) Функції системи УЗ. До числа основних функцій системи
УЗ слід віднести:

а) збір знань:
• доступ до різнорідних джерел інформації;
• видобуття знань;
• виділення структурованої інформації (контент-аналіз і

т. ін.);
• виділення зв’язків між документами;
• попередній аналіз;
• кластеризація та рубрикація;
б) створення рубрики по запиту або набору еталонних до-

кументів:
• кластеризація (автоматичне створення рубрикатора);
• накопичення знань користувачів;
•  зворотній зв’язок з користувачами;
 в) зберігання та обробка знань:
•  зберігання знань;
•  структурування знань у різних розрізах;
•  модифікація знань;
г) доставка знань:
•  перегляд інформації без пошуку;
•  пошук інформації (повнотекстовий, атрибутивний, за зра-

зком);
•  оповіщення користувачів про зміни;
•  зв’язування документів і експертів.
3) Інструментальні засоби для створення СУЗ. Донедавна

не існувало ніякої універсальної інформаційної технології для
рішення завдань керування знаннями у всьому їхньому різнома-
нітті, що певним чином приводило до розчарування керівництва
в автоматизації. Однак новітні досягнення комп’ютерної галузі
дозволили запропонувати ринку інтегровані рішення, що забез-
печують доступ через єдиний інтерфейс до всіх інформаційних
ресурсів підприємства, до зовнішніх джерел, в яких зберігаються
знання різної природи. При цьому забезпечується можливість їх
аналізу в реальному часі на основі запитів, сформульованих при-
родньою мовою.

На ринку нараховується значна кількість комерційних ІЗ, орі-
єнтованих на створення СУЗ. Прикладами можуть слугувати:

а) для пошуку по архівах текстів: Excalibur Retrival Ware
(фірма Excalibur Technologies), спільні розробки IBM і Lotus, роз-
робки Microsoft, DOCS Fulcrum Search Server (Hummingbird),
DOCS Fulcrum DOCS Fusion (Hummingbird), Autonomy KM Pro-
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ducts, Autonomy New Media Solutions, Verity Information Server
(Verity) та ін.;

б) для пошуку по архівах зображень і відео: Excalibur Visual
Retrieval Ware, Excalibur Screening Room тощо.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ KADS
І СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ ZEUS

ДЛЯ РОЗРОБКИ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ
ПРИЯНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ТОРГІВЛІ АКЦІЯМИ

Представлено аналіз вимог до системи підтримки прийняття рішень
при торгівлі акціями на фондовому ринку (МАСТА). На основі цього
аналізу з використанням методології KADS запропоновано архітекту-
ру МАСТА. Запропоновано спосіб реалізації системи за допомогою
середовища розробки мультиагентних прикладних програм ZEUS.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Мультиагентна система, торгівля акціями, KADS,
ZEUS.

Два основних питання найбільше хвилюють інвесторів у
зв’язку з Інтернетом і електронною торгівлею на фондовому рин-
ку: (1) як здійснити вибірку інформації пов’язаної з інвестуван-
ням із розподілених джерел (наприклад, з Інтернету)? (2) як ви-
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