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АНАЛІЗ НАЯВНИХ БАЗ ЗНАНЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу визначив формування 

нового вектора економічного розвитку, тісно пов’язаного з глобальним 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Інформація та 

комунікації стали стратегічними чинниками, які впливають на економічну 

діяльність підприємств. Інформатизація сучасних підприємств визначається 

ростом темпів виробництва, обробки, використання та обміну величезних 

масивів інформації. Внаслідок цього, загальна конкурентоспроможність 

підприємства залежить від наявності та якості застосування прогресивних 

інструментів і методів управління інформаційно-комунікаційними процесами 

та технологіями. В умовах такого динамічного середовища особливу роль 

набувають бази знань.  

Темп розвитку технологічних інновацій у сфері ІКТ значно прискорився, і 

сьогодні цей сектор став набагато більше, ніж 20 років тому. Сюди залучається 

більш різноманітна кількість гравців, ніж будь-коли раніше. Сектор ІКТ 

охоплює обладнання, програмне забезпечення, Інтернет, телефонію та контент, 

мобільні додатки, службу підтримки, які надаються організаціями, починаючи 

від корпоративних гігантів і закінчуючи дрібними підприємствами-

розробниками, а також мережами з відкритим вихідним кодом. Відповідний 

контент і додатки є невіддільною частиною ціннісної пропозиції, а «мережевий 

ефект» має вирішальне значення – технологія тільки підвищує продуктивність 

підприємств. В результаті співробітництво стало ключовою бізнес-стратегією. 

Деякі з найбільш успішних фірм зарекомендували себе як «посередники» в 

великих «бізнес-екосистемах», в яких незалежні партнери, інші фірми та навіть 

користувачі надають контент, програми та послуги, тим самим підвищуючи 

цінність своїх технологій. Тому необхідно підкреслити, що, все більше уваги 

привертають нові стартап-технології, які, демонструють інноваційні підходи та 

проривні технології. В таких умовах аналіз наявних баз знань має значний 

інтерес і практичну цінність. 

Слід зазначити, що тільки такі великі корпорації, як «Oracle», «Microsoft», 

«IBM», мають можливість реалізувати широкомасштабні проекти, оскільки 

ресурси й компетенції, які необхідні для реалізації індивідуалізованих проектів, 

вимагають виняткових компетенцій. Для систематизації якісних і кількісних 

характеристик даного сегмента проаналізовано досвід найбільших реалізованих 

проектів у сфері систем управління знаннями на підприємстві. Загалом, 

https://biggggidea.com/practices/prosmittya-pobutovi-vidhodi-vikliki-dlya-ukrani-ta-svitu/
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характеристика підприємств, які уклали угоди на розробку індивідуальної 

платформи управління знаннями більш ніж на 1 млн. дол. США, представлена в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Угоди на розробку індивідуальної платформи управління знаннями вартістю 

більш ніж 1 млн. дол. США за період 2011-2017 рр. 
Корпорація Сума контракту, млн. дол. США Термін виконання, міс. 

World Bank 23 25 

Dow Jones & Company 5 10 

Pratt & Whitney 14 21 

Southern Co. 3 14 

Exxon Mobil Corp. 45 16 

Pfizer, Inc 11 23 

Walt Disney Co 13 7 

Джерело: [1] 

Як свідчить систематизація угод на розробку індивідуальної платформи 

управління знаннями, хоча сума контрактів в деяких випадках становить понад 

сорок мільйонів доларів, проте кількість таких угоду невелика, а основна маса 

рішень має фрагментований характер. А саме, як свідчать тенденції ринку, 

підприємства прагнуть розбити свої потреби на більш дрібні та задовольнити їх 

за допомогою стандартизованих (формалізованих) рішень. 

Формалізовані платформи управління знаннями на підприємстві 

виконують уніфіковані функції програмного забезпечення і перетворюють 

необроблені дані, накопичені компанією, в корисну інформацію. Також слід 

підкреслити, що у випадку з персоніфікованими базами знань у великих 

транснаціональних корпораціях формалізовані бази знань мають аналогічний 

підхід, збираючи дані в центральній базі знань, конкретизуючи та роблячи її 

легкодоступною для пошуку, щоб користувачі могли самостійно знаходити 

необхідну їм інформацію. Такі додатки допомагають корпораціям створювати й 

підтримувати базу знань, яка, по суті, є спеціалізованою базою даних для 

самостійного пошуку інформації клієнтами. Це дозволяє клієнтам знаходити 

відповіді на свої питання до того, як вони зв’яжуться зі службою підтримки. 

Сучасні формалізовані бази знань, як правило, є складовими частинами веб-

сайтів компанії з доступом до локальної мережі або Інтернет. Програмні пакети 

дозволяють налаштовувати дизайн порталу для самостійного обслуговування 

клієнтів, щоб він відповідав бренду. Співробітники можуть писати контент для 

публікації в базі знань. Потім статті можна індексувати в популярних 

пошукових системах для легкого доступу. Бази знань також можуть бути 

створені для внутрішнього користування, щоб допомогти співробітникам з 

такими процесами, як спільне використання документів, навчання, а також 

надати можливість дзвінків в службу підтримки. Слід підкреслити, що щоденна 

діяльність навіть малого бізнесу може привести до генерації значного масиву 

даних. Якщо ці дані залишаться неорганізованими, це може призвести до 

збитків для підприємства. Використовуючи програмне забезпечення для 

систематизації таких даних, підприємства можуть значно скоротити час, який 

витрачається співробітниками на пошук відповідей на питання про свою роботу 
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і роботу із запитами клієнтів. Середні та малі підприємства, особливо у сферах 

ІТ, телекомунікацій і фінансів, практично вимагають використання баз даних 

для виживання в інформаційній економіці. Підприємства малого і середнього 

бізнесу можуть використовувати їх для усунення захаращеності паперових 

архівів документів і полегшення переходу на «безпаперовий» офіс. 

Формалізовані бази знань також мають потенціал для оптимізації процесів 

навчання в умовах постійного росту потреб, а також конкурують з високою 

мінливістю інформації. 

Таким чином, розглянуті бази знань можна класифікувати за предметними 

галузями й напрямками використання, можливостями, які вони пропонують, 

формами їх організації та програмним платформам. З іншого боку, згідно з 

Б. Асхаймом [2, с. 41-42], бази знань можна класифікувати за типами знань, в 

залежності від їх походження, на символічні, синтетичні й аналітичні. За 

словами Б. Асхайма, ці три типи відносяться до ідеальних типів знань, на 

практиці більшість баз знань складаються з більш як одного типу баз знань. 

Однак, критичними для роботи кожної бази знань, в залежності від специфіки її 

предметної області, буде тільки один тип знань. Нові комбінації баз знань, 

особливо за участю символічних, тобто нових знань, стають все більш 

важливими як джерело розвитку підприємства [2, с. 42]. Вище нами було 

визначено, що за призначенням бази знань діляться на два типи: спеціалізовані 

та формалізовані. При цьому, призначення визначає тип знань, які може 

містити база знань (табл. 2). 

Таблиця 2 

Використання типів знань в базах знань різного призначення 

Тип бази знань Сегмент споживачів 
Тип знань за Б. Асхаймом 

символічні синтетичні аналітичні 

Спеціалізовані великі корпорації + + + 

Формалізовані індивідуальні 

користувачі 
+ – – 

Розроблено автором 

Висновок: Таким чином, синтетичні й аналітичні знання, що вимагають 

для свого створення обробки символічних знань, використовуються при 

побудові спеціалізованих баз знань великих корпорацій. Формалізовані бази 

знань, розраховані на індивідуальних користувачів, надають переважно тільки 

механізм зберігання символічних знань. Подальші дослідження баз знань 

планується проводити у напрямі визначення критеріїв та методів їх оцінки. 

Список використаних джерел 
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