
41

але вона направлена на реалізацію останніх через виробництво
послуг (обслуговування).

Водночас, сервіс — це діяльність пов’язана з виробництвом
послуги з метою продажу (товару чи послуги) направлена на за-
доволення потреб споживачів та налагодження довготривалих
взаємовідносин. Сервісна діяльність це процес з’єднання та нала-
годження взаємозв’язків виробника товарів та послуг з індивіду-
альним споживачем.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ЗНАННЯМИ В КОНСАЛТИН-

ГОВИХ КОМПАНІЯХ

Визначено відмітні характерис-
тики управління знаннями в
консалтинговій сфері, специфі-
ку управління знаннями на різ-
них рівнях управлінського кон-
сультування. Сформульовано кон-
цептуальні аспекти формування
системи управління знаннями у
консалтингових компаніях, ви-
значено її ключові дефініції.

Verba Veronika,
Ph.D., assistant professor of
business strategy SHEE Kyiv
National Economic University
named after V. Getman, Ukraine

SYSTEM OF THE KNOWLEDGE
MANAGEMENT IN CONSULTING

COMPANIES

Distinctive characteristics of know-
ledge management in the con-
sulting field are defined, features
of knowledge management at vari-
ous levels of management con-
sulting are specified. Conceptual
aspects of formation of knowledge
management system in consulting
companies are formulated, its key
definitions are determined.

Сучасне управлінське консультування набуло відмітних ознак
індустрії знань і сьогодні розглядається як сфера виробництва ін-
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телектуальних продуктів. Ключовим завданням консультантів
сьогодні є створення і дистрибуція інноваційних управлінських
інструментів і технологій, застосування яких сприяє розвитку
економічних організацій. Консультанти з управління являють со-
бою виробників знаннєвих продуктів, додана цінність яких фор-
мується у нових управлінських методах, концепціях та інструмен-
тах. Процес консультування являє собою створення та обмін спе-
ціальними знаннями, застосування яких призводить до посилен-
ня конкурентних переваг клієнтської організації. Приналежність
консалтингових компаній до знаннєвих організацій (організацій,
переважна частка стратегічних активів яких формується за раху-
нок залучення і використання інтелектуальних ресурсів (знань), а
основною метою їх діяльності є досягнення конкурентних пере-
ваг шляхом створення унікальної ціннісної пропозиції) актуалі-
зують необхідність створення ефективного механізму управління
знаннями.

Управління знаннями в консалтингових компаніях має багато-
аспектний характер і включає процеси виділення, створення
(придбання), збору, кодифікації, організації, поширення, повтор-
ного використання та упорядкування знань, необхідних для фун-
кціонування і розвитку організації.

Розглядаючи управління знаннями у консалтинговій сфері не-
обхідно визначити три організаційних рівня створення знань і
управлінських механізмів перетворення їх у інтелектуальні акти-
ви: галузевий рівень, рівень консалтингової фірми та рівень кон-
салтингового проекту. Система управління знаннями на кожному
з трьох рівнів відрізняється специфікою структурної побудови і
елементними складовими.

На галузевому рівні ключовими суб’єктами системи управлін-
ня знаннями виступають консалтингові фірми, які є споживачами
інформації та продуцентами знаннєвих активів. Їх ключове за-
вдання у системі управління знаннями ⎯ генерування нових
управлінських технологій, їх впровадження у практику клієнтсь-
ких організацій. Управління знаннями на рівні консалтингових
компаній характеризується наявністю формальних і неформаль-
них систем, дихотомією партнерства і конкуренції у процесі збо-
ру, кодифікації, обробки, зберігання і внутрішнього обміну інфор-
мацією. Виробництво знань на цьому рівні відбувається у про-
цесі виконання внутрішніх (розробка нових консалтингових про-
дуктів) і зовнішніх (надання консалтингових послуг клієнтським
організаціям) проектів. На третьому рівні консалтингового проек-
ту завданнями управління знаннями є формування механізму
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ефективної взаємодії консультантів з персоналом та іншими
стейхолдерами клієнтської організації з метою перетворення
неявних знань організації на наявні, їх актуалізація і трансфор-
мація в активи компанії (як консалтингової, так і клієнтської).
Тому успішність консалтингових проектів у контексті управ-
ління знаннями залежить від ступеню довіри, що формується у
процесі взаємодії консультантів і персоналу клієнтської орга-
нізації з метою створення нових компетенцій, що забезпечують
її розвиток.

Очевидно, що управлінські знання є результатом тривалого
процесу вивчення теорії і практики функціонування та розвитку
підприємств, вони формуються в певному бізнесовому і культур-
ному середовищі. Одним з найважливіших завдань сучасного
управлінського консультування консалтингу є створення умов, в
яких менеджмент клієнтських організацій усвідомлює нові зав-
дання управління, що допомагає знаходити власні приховані ре-
сурси і резерви для розвитку.

Система управління знаннями в консалтингових компаніях
будується на принципах: а) створення унікального корпоративно-
го набору знань, в основу яких покладені дослідницькі розробки
консультантів і досвід реалізації проектів, що дозволяє здійсню-
вати бенчмаркінг на основі кращої практики та різноманітних
методик; б) створення власної бази знань, яка формує унікальну
методологію консультування і консалтингових продуктів, гене-
рує нові методи, методики, інструменти та процедури консалтин-
гової роботи, забезпечує однорідність знань усередині консалти-
нгової організації; в) генерації і поширенні нових знань, яка від-
бувається на тлі плідного обміну ідеями з дослідницькими аген-
ціями, бізнес-школами, консалтинговими університетами.

Виходячи з ролі управління знаннями в консалтинговій діяль-
ності, вважаємо, що менеджмент знань є домінантною підсисте-
мою управління консалтинговою компанією, завдання якої —
створення та управління знаннями та інтелектуальними актива-
ми. Система управління знаннями (СУЗ) має забезпечувати: а)
формування загальної бази формалізованих знань консалтингової
організації; б) розробку системи довідниково-методичної підтри-
мки роботи консультантів та проектних команд; в) створення
центрів компетенції для інсорсингу, застосування та розвитку
знань; г) формування і розвиток знаннєвих активів.

Стратегічне позиціонування консалтингової компанії визначає
принципи і формат створення нової ціннісної пропозиції клієн-
там, особливості формування системи управління знаннями та її
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тип ⎯ централізований чи децентралізований. Вибір типу систе-
ми управління знаннями залежить від позиціонування консалтин-
гової компанії у ланцюгу створення доданої цінності управлінсь-
кого консультування (проблемно−орієнтоване і знаннєво−компе-
тенційне консультування) [1, с. 139—153]) і обумовлює конфігу-
рацію специфічних методів і прийомів управління знаннями. Фор-
мування складових системи управління знаннями консалтингової
компанії залежить від обраної стратегії, організаційної культури,
структури бізнес-процесів паттернів взаємодії консультантів з
клієнтами.

Отже, знаннєва природа виробничого процесу консалтингових
компаній змушує розглядати систему управління знаннями як
ключову ланку її бізнес-процесів, формує новий профіль страте-
гічних компетенцій, породжує нові паттерни консалтингової вза-
ємодії, що дістають прояв у науково-дослідному характері управ-
лінського консультування.
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МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
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Визначено ризики, що повинні
бути враховані в реалізації ма-
ркетингової стратегії підприєм-
ства на галузевому ринку. За-
пропоновано заходи щодо їх
мінімізації.
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RISKS IN THE REALIZATION
OF THE MARKETING

STRATEGY OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES

It was identified risks, that should
be considered in the realization of
marketing strategy on industry
market. It was suggested meas-
ures to minimize the risks.

Реалізація маркетингової стратегії кожного підприємства здій-
снюється не тільки в умовах ризику, але також в умовах система-
тичної, перманентно зростаючої невизначеності. З огляду на це,




