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КОНКУРЕНТНА СПОСОБНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
ЧРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА

Гл. ас. д-р Катя Антонова

Въведение

В съвременната икономика промените са изключително динамични и под
тяхното влияние се видоизменя и конкуренцията. В традиционните индустрии
повечето работни места изискват първоначално обучение на заетите лица, т.е.
обучение за това как те да изпълняват рутинни функции на съответното работ-
но място. С навлизането на високи технологии, промените са толкова бързи, че
заетите се нуждаят от непрекъснато придобиване на нови знания и умения.
Знанията изменят технологиите, икономиката и човека. Те не могат да бъдат
оценени количествено, но могат да се измерят с пазарната стойност на решени-
ята, взети с тяхна помощ. Необходимо е всяка организация да използва твор-
ческият потенциал на персонала, като създава подходяща среда за развитие на
талантите. Това е идеята на икономиката на знанието, която създава, придоби-
ва, адаптира и използва знанието ефективно за икономическото и социалното
развитие. Използването на знанията в организациите ще бьде ефективно, ако е
подчинено на стратегическо планиране и управление.

През последните години темата за управление на знанията e изключител-
но актуална. Търсят се нови вьзможности, които да осигурят ефективност и
икономически просперитет на организациите. Според аналитичната рамка, раз-
работена от Световната банка, „икономиката на знанието” се състои от четири
опорни точки, едната от които е „съзидателен и добре обучен човешки капи-
тал”. Знанието и образованието се разглеждат като актив, който може да про-
извежда стойност и като бизнеспродукт, който носи високи печалби за органи-
зациите.

Знанието и ученето са уникални, те се изграждат с времето и осигуряват
конкурентоспособност и устойчивост на заетите лица. Концепцията за управле-
ние на знанията се въвежда, поради необходимостта от определяне на нуждите
от знания и се прилага в различни области. Сега в икономическата обстановка,
когато бизнесът е все още в криза, е необходимо да се обърне специално вни-
мание на използването на потенциала на работещите. За да са конкурентни на
пазара съвременните организации е необходимо предприемането на стратеги-
чески действия по отношение управлението на знанията и уменията на заетите
в тях.

Целта на автора на тази статия е разработване на модел за стратегическо
управление на знанията, с цел постигане на конкурентоспособност и устойчи-
вост на организациите.
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1. Стратегическото управление на знанията – конкурентно
предимство за организациите

Икономиката на знанието поставя акцент върху човешкия фактор и неговото
усъвършенстване като източник на икономически растеж и конкурентoспособност.
Конкретните причини за формиране на икономика на знанието са различни, но клю-
чови са възможността за устойчиво развитие и икономически растеж на организа-
циите. Икономиката на знанието е „ново обществено устройство, нов свят, нова
система на отношения, различно съзнание, различни принципи на взаимодействие”1.
Тя е „тази, при която сьздаването, разпространяването и практическото приложе-
ние на занания се преврьща в основна движеща сила за растежа, сьздаването на
благосьстояние и заетост”.2 Е. Вачкова3 определя икономиката на знанието като
нова социално-икономическа среда, в която комуникационните технологии създа-
ват глобална конкуренция, инвестициите се насочват към нови концепции за сметка
на нови машини и съоръжения, а контролът върху интегрирането на нематериални-
те активи е важна управленска компетенция. Използването на такъв неизчерпаем
ресурс, какъвто е знанието, дава възможност за търсене на начини за осъществя-
ване на развитие от устойчив тип, при който днешното производство и потребление
няма да пречи на развитието на бъдещите поколения.

Според М. Паунов,4 в икономиката, основаваща се предимно на идеи и
знание, а не на физическия капитал, времето тече много бързо и потенциалът за
светкавичен успех е много по-голям. В съвременните компании значение при-
добива не само това какво знаем, а как се използват тези знания.

От изложените мнения на различните автори можем да направим извода,
че икономиката на знанията е социално-икономическа среда, в която заетите
имат възможност да мислят системно и креативно, да споделят знания и идеи,
да проявяват своята специфичност и оригиналност.

Икономиката на знанието се приема като всеизвестна концепция, a управ-
лението на знанията – като критичен фактор за постигане на устойчиво конку-
рентно предимство. То „включва всички методи, инструменти и средства за
промотиране на интегрирана среда за обработка на знания във всички области
и на всички равнища на организацията, с цел да се подобри дейността на орга-
низацията и да се обърне внимание на бизнеспроцесите, създаващи стойност.”5

Рубенщайн6 определя управлението на знанията като концептуална рамка за
решаване на проблемите в тяхната цялост, а според Дайкулакис7 и други авто-
1 Тимина, Е. И. Трансформация факторов экономического развития и конкурентоспособность.

М., Макс Пресс, 2008.
2 www.bgrazvitie.net/bg/ke/measure.php
3 Вачкова,Е., М. Игнатова. Конкурентоспособност чрез управление на знанието, http://www.ibset.eu
4 Паунов, М. Стратегическо управление на човешките ресурси. УИ „Стопанство”, С., 2007.
5 Гурова, Е., А. Антонова. Стратегия за управление на знания: фактори за успех. С., 2007.
6 Rubeinstein, B., J. Liebowitz, J. Buchwalter, D. McCaw, В. Newman and K. Rebeck. A systems

thinking framework for knowledge management, Decision Support Systems. 31, 2001.
7 Diakoulakis, I. E., N. B. Georgopoulos, D. E. Koulouritis and D. M. Emiris. Towards a Holistic

Knowledge Management Model, Journal of Knowledge Management, 8, 2004.
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ри, управлението на знанията постепенно се утвърждава като методология, ко-
ято подкрепя бизнеса, конкурентоспособността и растежа. Те го определят като
инструмент, който осигурява рамка за предвиждане на непознатото.

M. Зак8 е на мнение, че за да могат знанията да се използват като страте-
гически ресурс е необходимо да се уточнят източниците на предимства за съот-
ветната организация. Той дава следната дефиниция за стратегическо управле-
ние на знанията: Ако приложението на специфично знание може да създаде или
да запази стратегическо предимство, като позволи на организацията по-добре
да формулира или изпълни корпоративната си стратегия, тогава знанията са
стратегически ресурс. В тази обстановка, когато трудно се прогнозира и управ-
лява финансовият капитал в организациите, изключително важна роля придоби-
ват качествата и способностите на хората, които работят в тях. Решаващо зна-
чение имат техните знания, идеи и талант. За да бъдат постигнати целите, не-
обходимо условие е повишаване ефективността от използването на заетите в
организацията, а за набелязването на мерки съществено значение има извършва-
нето на оценка не само на сегашното, а и на очакваното състояние. Това може
да бъде постигнато чрез извършването на задълбочено и последователно стра-
тегическо изследване, управление на процесите и определяне на стратегически
алтернативи.

От направения кратък преглед на мненията на различни автори, засягащи
управлението на знанията, можем да направим извод, че те имат сходно вижда-
не за понятието. Разглеждат го като технология, процес или сьвкупност от про-
цеси, които сьдьржат сходни етапи, касаещи получаването, структурирането и
систематизирането, оценяването и актуализирането, контрола и генерирането
на ново знание.

Според нас, правилно и логично управлението на знанията може да се раз-
глежда като система от елементи и причинно-следствени връзки между тях.
На входа на тази система са целите на организацията, а на изхода – резултати-
те. Основните компоненти на тази система са:

- хората, които са носители на знания, приемат опита и създават нови
идеи;

- процесите, които са необходими за създаване, използване и разпростра-
нение на знанията;

- технологиите, които са необходими за бърза и ефективна работа на хо-
рата и процесите.

Хората използват и разпространяват своите знания, общувайки с колегите
си. С помощта на съвместните им усилия се създават нови идеи, решения и
продукти или нововъведения. След като идеите, създадени от хората се осъще-
ствят на практика, преминават процес на оценка и усъвършенстване. Този про-
цес на създаване, разпространение и споделяне на знания е цикличен, в резул-
тат на което те се обогатяват след многократното им използване. С помощта

8 Zack.Michael, H. Developing a knowledge strategy. California Management Review, Vol.41, № 3,
Spring, 1999.
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на обогатените знания бизнес процесите в организацията стават по-ефективни, а
организацията повишава производителността си и става конкурентноспособна.

Процесите и технологиите в съвременните организации са подчинени на зна-
ния. Взаимното използване и разпространение на персоналните знания и общите
за организацията знания, подпомагат появата на нови продукти и нововъведения.

Дълго време човешкият капитал е разглеждан само в социален аспект. Ин-
вестициите в образование са се приемали като непродуктивни и скъпи. През вто-
рата половина на ХХ век мисленето се променя коренно и на човешкия капитал
се гледа като на актив, инвестирането в който е стратегическо предимство. За да
са ефективни тези инвестиции, е необходимо да се вземат предвид някои изисква-
ния по отношение на заетите, в които се инвестира. Необходимо е заетите лица:

- да имат необходимата основа, която ще надграждат чрез получаването
на нови знания;

- да са заинтерисовани и мотивирани от получаването на нови знания;
- да са готови да приложат придобитите знания на практика, споделяйки

своите идеи.
Въпросът за управление на знанията придобива първостепенно значение.

Все повече се обръща внимание на колективните познания на заетите, тяхната
креативност, уменията им за решаване на проблеми в критични ситуации, ли-
дерските, предприемаческите и управленските умения. За да се избегне сти-
хийно и неефективно натрупване и използване на знанията е необходимо те да
се управляват. По наше мнение, управлението на знанията дава възможност за
преодоляване на старите методи, подходи и форми на управление. Необходимо
е прилагането на модели на действие, за които все още се говори в перспекти-
ва. Целта на тези нови модели е постигането на резултати с минимални физи-
чески ресурси. Това предполага максимално използване на творческия потен-
циал на екипи от хора, работещи в добре организирана творческа среда, в ат-
мосфера на сплотеност и сътрудничество. Ако подходим стандартно към пре-
доставянето и използването на знанията на заетите, ще бъде трудно да ги пред-
разположим към творчество. Стандартният процес на придобиване на нови зна-
ния е структуриран така, че обучаваният трябва да възприеме знанието, което
му предоставя обучаващия. Липсва възможност за генериране на нови идеи и
творчество. Изграждането на работещ модел за управление на знанията позво-
лява на компаниите да съхранят важни за бизнеса знания, да извлекат знания от
външната среда и да ги приложат в компанията, да осигурят възможност на
своите заети лица да генерират нови знания и идеи и да ги използват за бизнес-
процесите в организацията.

2. Модел за стратегическо управление
на знанията в организациите

Човешкият капитал на една организация е капитал, който има голям по-
тенциал за развитие на организациите в конкурентна среда. Анализът на тази
среда е свързан преди всичко с изискванията, които поставя икономиката на
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знанието и с неблагоприятната икономическа обстановка. П. Шеметов9 опре-
деля организациите като открити системи, които съществуват на пазара само в
случай, че удовлеторяват някаква потребност на външната среда. За да съще-
ствуват на пазара, организациите се борят за завоюване на нови пазари и нови
клиенти. Пазарната сила на купувачите се определя от тяхната информираност.
Ако не са добре запознати с продукта, който купуват, е възможно да се преори-
ентират към друг продавач. За да бъдат добре информирани купувачите е не-
обходимо доствчиците на стоки и услуги да притежават необходимите знания и
умения. Управлението на знанията е непрекъснат процес с обратна връзка, чия-
то цел е действията за осъществяване на този процес да се планират, да се
наблюдава изпълнението им, да се проверяват резултатите и да се коригират
планираните действия, с оглед на непрекъснато подобряване качеството на ре-
зултатите. Този процес ще е ефективен ако участниците в него и взаимоотно-
шенията между тях са обект на стратегическо планиране и системен анализ.

Една от основните отличителни черти на стратегическото планиране е
дългосрочната перспектива. Това е начинът да се набележат и предприемат
мерки за постигане на желани бъдещи състояния, като се разработват програ-
ми за осъществяване на конкретните и общите цели на предприятието. Нашето
мнение е, че в основата на усъвършенстване на дейностите по управление на
знанията следва да се заложи на непрекъснато развитие на заетите лица чрез
стратегическите алтернативи учене в организацията, споделяне на знанията и
иновативно знание. Знанието и ученето са уникални, те се изграждат с времето
и осигуряват устойчивост на заетите. За да бъде постигнат баланс между
търсенето и предлагането на знание, между бизнеса и обучаващите организа-
ции е необходим стратегически анализ на нуждите на бизнеса от високообразо-
вани кадри, така, че да могат университетите да адаптират специалностите и
програмите си. Това налага разработването на принципен модел за управление на
знанията, който да позволява да бъде усъвършенстван и доразвиван, в зависи-
мост от специфичните потребности на всяка организация. Създаването на такъв
модел, може в значителна степен да унифицира процеса по управление на знани-
ята в съвременните организации, да подобри устойчивостта и конкурентоспособ-
ността им чрез използване на знанията на всички заети в организацията.

Методологията за усъвършенстване дейността по управление на знанията
има за цел да наблюдава, изследва, анализира, оценява, прогнозира и планира
качествените параметри на своята работна сила. В съвременните условия по-
вишаването на качеството на човешкия капитал чрез управление на знанията е
предпоставка за успех. Това е начинът да се набележат и предприемат мерки
за постигане на желани бъдещи състояния, като се разработват програми за
осъществяване на конкретните и общи цели на организацията. Предприемането
на конкретни действия за управление на знанията е обективна необходимост. То
не може и не трябва да бъде самоцелно, а е необходимо да е подчинено на

9 Шеметов, П. В. Менеджмент:управление организационными системами. М., изд. „Омега-Л”,
2007.
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модел за управление и подходяща стратегия. Изборът им е важен елемент на
организационното управление. В този смисъл, стратегията за управление на
знанията е неразделна част от концепцията за персонала и общата бизнесстра-
тегия. „Целите характеризират желаното състояние, към което се стреми орга-
низацията.”10

Правилното определяне на целите е важно, защото от него зависи по-на-
татъшната работа при определяне на стратегическите приоритети на организа-
цията и възможностите й да ги постигне. За да бъде постигнато максимално
съответствие между влиянието на вътрешните и външните фактори на пазар-
ната среда и изискванията на новата икономика при разработването на страте-
гия за управление на знанията, е необходимо:

Първо, разработването на SWOT-анализ, като се предвидят в дългосро-
чен план заплахите и възможностите за развитие.

Второ, при разработването на стратегия за управление на знанията да се
използва генеративният подход – да се стимулира конкуренцията между заети-
те, с цел търсене на най-добрите идеи и най-ефективните методи за постигане
на поставените цели.

Трето, да се стимулират заетите лица да реализират най-добрите идеи.
Стратегическите алтернативи представляват възможностите за избор.

Всяка организация определя своите стратегически алтернативи, според стра-
тегията си. Тези алтернативи трябва да са насочени към развитие на организа-
цията и на заетите и да се комбинират с умело стимулиране и мотивиране на
хората. Ако заетите са наясно какви са възможностите пред тях, много по-
вероятно е да имат желание да продължат да се обучават, да са креативни и да
споделят идеите си. Тогава може да се гарантира постигането на следните
резултати:

• оптимално повишаване качеството на човешкия фактор;
• осигуряване на конкурентна способност и устойчивост на всеки служи-

тел;
• осигуряване конкурентна способност и устойчивост на организацията

(вж. фиг.1).
В съвременните организации е необходимо всеки да е мотивиран да се

обучава и да споделя знанията си с другите членове на колектива; това пре-
връща организацията в самообучаваща се. Съвременните организации имат
нови потребности от повишаване на знанията и за това е необходимо да се
търсят нови форми, в зависимост от специфичните особености на организация-
та. Ученето е процес на непрекъснато придобиване на нови знания и умения,
насочено е към потребностите за личностно и професионално израстване на
самия учещ. Процесът на учене в организациите се изразява чрез взаимодей-
ствие на заетите с изискванията на пазарната среда. Като учат постоянно, те
отговарят на промените във външната и вътрешната среда. Организациите, които
се базират на знания, създават своето устойчиво конкурентно предимство с
1 0 Иванов, П. Планиране, стратегическо планиране, планиране на маркетинга, www.unwe.acad.bg
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Фиг. 1. Стратегически алтернативи за управление на знанията

помощта на непрекъснато обучение – индивидуално и колективно. При тези
организации, в които системата за управление на знания е развита, в самия
процес на обучение на служителите се осъществява и обучение на самата орга-
низация. Споделянето на знанията е свързано с познавателните, социалните,
културните и организационните аспекти на работата с информация и знания.
Организациите се стремят да подпомагат споделянето на знания чрез свързва-
нето на хората и насърчаване на комуникациите. Иновативното знание е знание,
което се базира на новите идеи, процеси, услуги и практики, достигнати от нау-
ката и техниката. Крайният резултат от процеса на прилагане на иновативно
знание е създаването на нов продукт, услуга, процес или форма на организация.

Според нас, предлаганите стратегически алтернативи откриват значител-
ни възможности за усъвършенстване на управлението на знанията и положи-
телните ефекти ще се проявят в следните направления:

• ще се осигури ясна индикация за повишаване качеството на заетите в
организацията, а от там и качеството на предлаганите услуги;

• мениджърите на организациите ще осъзнаят необходимостта от инвес-
тиции в обучение и управление на знанията;

• стратегически планираните инвестиции в знания могат да се разгледат
като бъдеща основа за нарастване конкурентната способност и устой-
чивост на организацията;

Стратегически алтернативи за
управление на знанията

Конкурентоспособен и
устойчив персонал

Учене в
организацията
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знаниеСподеляне на

знанията

Конкурентоспособна и
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• по-категорично ще се осъзнае необходимостта от сътрудничеството меж-
ду практиката и образователните институции.

Управлението на знанията е една от основните концепции на управление,
засягащи бизнеса. Въпреки това, често в организациите се формира невярна
представа за това управление, която е изградена въз основа на инструментите
за управление, използвани в определен момент. В някои организации смятат, че
създаването на система за управление на знанията е свьрзано сьс създаване на
система за управление на документите и използване на информация от интра-
нет и други източници, но това са само инструменти и тяхното използване не е
в действителност управление на знанието. От друга страна, в компанията може
да бъде изградена грешна представа за това, какво е управление на знанията,
ако това управление е фокусирано само върху работата с обучението на персо-
нала. Чрез стратегическото управление на знанията може да се осигури среда,
в която хората ще бъдат стимулирани да създават, да се учат, да споделят и
използват знанията в екип, най-вече в полза на организацията, в която работят.

В предложения от нас модел е очертан пътят на процеса за избор на стра-
тегия за управление на знанията и за усъвършенстване на дейностите в тази
насока (вж. фиг. 2).

Моделът за управление на знанията, който предлагаме преминава през
няколко етапа:

Първо. Определянето на визия, мисия и стратегия на организацията е ос-
новен елемент на управлението – на този етап се дефинират стратегическите
цели на организацията, които трябва да бъдат постигнати. Ако визията и мисията
на една организация не са формулирани добре, не е възможно да се приложи
правилно и самата стратегия. Необходимо е добро съответствие между визия-
та и основната стратегия на фирмата, както и между визията и стратегията за
управление на знанията. Постигането на такова съответствие е изключително
важно.

Второ. Стратегията за управление на знанията обхваща областите, в кои-
то се вземат стратегически решения, свързани с ученето и знанията на персо-
нала. В съвременната теория управлението на знанията се схваща като част от
фирмената стратегия и от стратегията за управление на човешкия капитал.
Основната стратегическа цел на управлението на знанията е да се развива и
усьвьршенства човешкият ресурс, като основен фактор за растеж и конкурент-
на способност на всяка организация. В този смисъл, управлението на знанията
е неразделна част от концепцията за персонала и общата фирмена стратегия.
За да е ефективен процесът на инвестиране в знания за всяка организация, той
трябва да се управлява стратегически.

Трето. Стратегическите алтернативи представляват възможностите за
избор на организациите. Вариантите за такива в областта на управление на
знанията са много но, според нас, тези, които сме включили в предложения
модел са основни за тази управленска дейност на настоящия етап на развитие.
Всяка организация ги определя според стратегията си. В съвременните органи-
зации е необходимо всеки да е мотивиран да се обучава и да споделя знанията
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си с другите членове на колектива. Процесът на учене в организациите се изра-
зява чрез взаимодействие на заетите с изискванията на пазарната среда.

Четвърто. В новите икономически условия повишаването на качеството на
човешкия капитал е сигурен индикатор за успех и във връзка с това е необходимо
инвестирането в знания да е обект на дългосрочно планиране. Оценката и ана-
лизът на реализацията на дейностите по управление на знанията изпраща разра-
ботките към коригиращите действия. Те са необходими в случай, че не са постиг-
нати поставените цели и че избраните стратегически алтернативи са нецелесъ-
образни, а получените резултати след извършената оценка са незадоволителни.
Тогава се налага разработките да се върнат към началото на системата и да се
направят оценки на фирмената стратегия и на стратегията за управление на зна-
нията. Ако направената оценка се окаже отрицателна, се налага набелязването
на нови цели, в съответствие с тях на нови стратегически алтернативи и разра-
ботването на нова стратегия. Съществуването на обратна връзка е едно от задъ-
лжителните условия за осъществяване на стратегията. В практиката организаци-
ите не изследват дали успешно е реализирана стратегията, не правят анализ на
предвидените в нея дейности и задачи. Това води до липсата на обратна връзка,
на обратна информация за резултатите от действието на стратегията.

Пето. В основата на усъвършенстване на дейностите по управление на
знанията е необходимо мениджърите и заетите в организацията да са запознати
с промените в икономическата среда, така, че да могат да вземат решения в
критични ситуации, да разглеждат управлението от стратегическа гледна точ-
ка, да разглеждат в единно цяло необходимите дейности и отговорности по от-
ношение на управление на знанията.

Разработването на модел за управление на знанията е непрекъснат про-
цес, който се влияе от вътрешната и външната среда. Динамиката на развитие
на икономиката и по-конкретно на организацията, предполага постоянно изслед-
ване и анализ на развитието и набелязването на нови, по-актуални стратегичес-
ки алтернативи.

В зключение може да се каже, че:
1. Управлението на знанията е важен момент от дейността и управлени-

ето на всяка организация.
2. Чрез разработването на модел за управление на знанията ще се оси-

гури ясна индикация за повишаване качеството на заетите в организацията, а от
там и качеството на предлаганите стоки и услуги.

3. Мениджърите ще осъзнаят необходимостта от инвестиции в обуче-
ние и управление на знанията. Стратегически планираните инвестиции в знания
могат да се разгледат като бъдеща основа за нарастване конкурентната спо-
собност и устойчивост на организацията.

4. По-категорично ще се осъзнае необходимостта от сътрудничеството
между практиката и образователните институции.

5. Моделът за управление на знанията в организациите, който предлага-
ме, представлява съвкупност от елементи и причинно-следствени връзки меж-
ду тях.
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6. Моделът за управление на знанията, който предлагаме, може да се
използва от различни компании, в зависимост от тяхната специфика – стил на
управление, равнище на организационна култура, равнище на натрупани знания
и др.

7. Предложеният от нас модел е принципен, което предполага, че с оп-
ределена преориентация на някои елементи може да се използва и за други
стратегически дейности, освен за управление на знанията.

COMPETITIVENESS  OF  ORGANIZATIONS  THROUGH
STRATEGIC  KNOWLEDGE  MANAGEMENT
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With the advent of high technology, changes in the contemporary business environment
are so fast that the employed need an unceasing acquisition of new knowledge and skills.
Strategic thought regards knowledge as a major resource and managers realize that in order for
them to be competitive on the contemporary market it is necessary that they manage their
intellectual resources. The strategic management of the knowledge, abilities and ideas of the
employed provides organizations with competitive advantage on the market.

The aim of the author in the present article is the development of a model for strategic
knowledge management in order to achieve competitiveness and stability of organizations.
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Резюме

С приходом высоких технологий наступают настолько ускоренные изменения в со-
временной экономической среде, что занятые в бизнесе нуждаются в непрерывном при-
обретений новых знаний и умений. Стрaтегическое мышление принимает знание как
основной ресурс, a менеджеры осознают, что в целях конкурентоспособности на совре-
менном рынке необходимо управлять своими интеллектуальными ресурсами. Стратеги-
ческое управление знаниями, способностями и идеями работников дает организациям
конкурентное преимущество на рынке.

Цель автора настоящей статьи – разработка модели стратегического управления
знаниями, направленной на достижение конкурентоспособности и устойчивости орга-
низаций.

Ключевые слова: управление знаниями, устойчивость, конкурентоспособность.


