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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ПРИ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ В БУДІВНИЦТВІ 

 
Нещодавні дослідження свідчать, що обмін знаннями в будівель-
них проєктах є важливим і складним соціальним процесом, і що 
управління знаннями в будівельній галузі значною мірою залежить 
від неформальних мереж і соціального капіталу. Процес інтеграції 
знань повинен забезпечувати динамічний потенціал організацій – 
здатність інтегрувати внутрішні і зовнішні знання для реагування 
на зміни навколишнього середовища.  
В статті проаналізовано та класифіковано складові системи управ-
ління знаннями в будівництві: техноінформаційна система, у якій 
особлива увага приділяється інформаційним технологіям (ІТ); орга-
нізаційна система, що зосереджена на тому, якими мають бути ор-
ганізаційна структура проєкту та різноманітні процеси й процеду-
ри; людська система, яка орієнтована на управлінні людськими ре-
сурсами. 
Ключові слова: управління знаннями; інтеграція знань; інформацій-
не забезпечення; будівельний проєкт. 
 

Постановка задачі. Реалізація проєктів у будівництві була оха-
рактеризована Ochieng і Price, як складний процес, що відбувається 
в турбулентному середовищі з непередбачуваними робочими схема-
ми, унікальними роботами та тимчасово організованими командами 
[1]. Крім того, будівельна галузь характеризується обмеженими для 
використання ресурсами та високим рівнем конкуренції. Саме обме-
женість ресурсів і конкурентне середовище визначають інтеграцію 
знань як особливо важливий напрям розвитку галузі. 

Огляд літератури. Інтеграція знань між організаціями, що бе-
руть участь в реалізації будівельного проєкту, вже привертала увагу 
дослідників [2]. Вони вважали, що об’єднана проєктна команда, мо-
же бути дуже ефективною та дієвою, тому що члени команди з різних 
організацій створюють пул різних навичок і знань. Nicolini та ін. [3] 
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показали, що при управлінні ланцюгом постачання у будівельному 
проєкті повинні бути інтегровані не тільки матеріальні ресурси й ін-
формація, але й знання та досвід учасників. Briscoe і Dainty [4] також 
вивчали актуальні питання інтеграції у будівельному проєкті та при-
йшли до висновку, що внесок знань у результат проєкту є таким ж 
визначальним як і питання комунікації та обміну інформацією. При 
інтеграції знань в будівельному проєкті ефективна взаємодія та 
управління інформацією повинні розглядатися як інструменти для 
використання знань різних учасників. Ця точка зору узгоджується з 
результатами досліджень, проведених El-Gohary і El-Diraby [5], в 
яких стверджується, що простого обміну даними та їх інтеграції для 
будівельної галузі недостатньо і необхідно інтегрувати знання про 
різні робочі процеси. Carrillo [6] також відстоював думку, що чітко 
визначена стратегія управління знаннями життєво важлива для бу-
дівельної галузі. Потрібно відзначити, що дослідницька діяльність в 
основному зосереджена на аналізі окремих підприємств, водночас 
для більшості видів діяльності в межах проєкту потрібно оцінювати 
широкий спектр знань кожного з учасників. Так, Egbu та співавтори 
[7] вважають, що зміни в проєкті є ефективним засобом, який дозво-
ляє генерувати знання в будівельних проєктах, але основна увага в 
дослідженнях приділялася інтеграції знань в межах окремих органі-
зацій. Senaratne і Sexton [8] стверджували, що зміни в проєкті як 
процес вирішення проблем вимагають від членів команди проєкту 
інтенсивної обробки інформації та знань. Разом з тим важливість мо-
делей інтеграції міжорганізаційних знань авторами не досліджува-
лась.  

Отже, необхідно відмітити, що обмін інформацією викликає се-
ред дослідників значний інтерес в якості критичного фактору для 
оцінки ефективності проєкту, а от міжорганізаційна інтеграція знань 
вивчена набагато менше. Інтеграція знань була визначена як процес, 
в ході якого люди, які раніше отримали досвід в спеціалізованих об-
ластях знань, діляться ними з метою досягнення спільного результа-
ту. У будівельній галузі спільною метою може бути вирішення прак-
тичних проблем і конкретних завдань, що вимагають застосування 
знань з різних джерел. Дослідження інтеграції знань можуть забез-
печити ширшу та комплексну перспективу вирішення завдань під-
вищення ефективності реалізації проєкту. Недоліки, що виникають 
через фрагментацію етапів будівельного проєкту, можуть бути 
пом’якшені інтеграцією знань, яка об’єднує учасників проєкту з різ-
них напрямків.  

Після того, як концепція управління знаннями була вперше за-
стосована в будівельних проєктах, вчені почали обговорення, як 
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управляти знаннями в межах конкретних проєктів, з урахуванням 
проблем, пов’язаних зі специфікою будівельної галузі. Значна части-
на робіт була спрямована на аналіз управління знаннями в окремо 
взятій організації, в якій знання розглядаються як цінний ресурс або 
інтелектуальний актив [9]. Дослідження були сфокусовані на тому, 
щоб підкреслити важливість соціальних процесів, моделей та прак-
тик для управління знаннями й лише невелику кількість досліджень 
було направлено на аналіз процесу інтеграції знань в будівельних 
проєктах [10]. 

В межах угод про стратегічне партнерство, передбачається, що 
учасники проєкту демонструють спільну поведінку, яка включає пе-
редачу своїх знань і досвіду в спільну справу [11]. Якщо прийняти, 
що знання збільшують цінність кінцевого продукту та найбільшою 
доданою вартістю в ланцюжку поставок продукту є знання, то ви-
вчення управління знаннями між учасниками реалізації проєкту за-
безпечить дослідникам поліпшене розуміння процесів і в подальшо-
му дозволить підвищити ефективність будівельних проєктів. 

Мета статті. Незважаючи на численні дослідження з управлін-
ня знаннями та інтеграції знань в будівельних проєктах, можна конс-
татувати, що питання оцінки впливу мережі на окремі організації і їх 
моделі інтеграції знань залишаються мало дослідженими.  

Виклад основного матеріалу. Нещодавні дослідження свідчать, 
що обмін знаннями в будівельних проєктах є важливим і складним 
соціальним процесом, і що управління знаннями в будівельній галузі 
значною мірою залежить від неформальних мереж і соціального ка-
піталу. 

Процес інтеграції знань повинен забезпечувати динамічний по-
тенціал організацій – здатність інтегрувати внутрішні і зовнішні 
знання для реагування на зміни навколишнього середовища [12]. 
Дослідження, проведені Windrum [13] та den Hertog і Bilderbeek [14], 
визначили проєктні, архітектурні та інші будівельні послуги, як такі, 
що належать до наукомістких галузей економіки. Важливою особли-
вістю, яка відрізняє наукомісткі галузі, є тип «продукту», який вони 
постачають, а отже, і роль, яку вони відіграють в регіональних і наці-
ональних інноваційних системах. Водночас процес виробництва 
продукції містить значну частку кодифікованих знань (явних), науко-
місткі галузі характеризуються високим ступенем нематеріальних 
(неявних) знань. Неявні знання зберігаються в головах людей. Це 
продукт досвіду та інтуїції, який може бути технічним (ноу-хау експе-
рта) або когнітивним (заснованим на цінностях, переконаннях і 
сприйнятті). У контексті будівництва приклади неявних знань вклю-
чають в себе навики оцінки та проведення тендерів, розуміння про-
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цесу будівництва, взаємодії з клієнтами й членами проєктної групи, 
тобто знання набуті з плином часу завдяки практичному досвіду. Цей 
тип знань є заснованим на досвіді, специфічним і складним для ко-
дифікації і обміну. Явні знання зберігаються у вигляді письмових до-
кументів або процедур. Оскільки цей тип знань є кодифікованим, йо-
го можна повторно використовувати і тому його легше поширювати. 
Приклади явних знань в галузі будівництва містять у собі правила 
проєктування, технічні характеристики, креслення в паперовому або 
електронному форматі і методи будівництва. 

Будівельні послуги можуть бути дуже наукомісткими, а спеціа-
лізовані експертні знання та ноу-хау є реальними продуктами нау-
комістких послуг. Так само, як 70% собівартості нового автомобіля 
можна віднести до елементів заснованих на знаннях, таких як ди-
зайн і програмне забезпечення [15], те ж саме можна сказати і про 
будівництво нової сучасної будівлі. Значну частину витрат на розро-
бку сучасного будівельного об’єкта складають елементи, пов’язані зі 
знаннями (дизайн, оцінка альтернативних варіантів вартості різних 
компонентів будівлі, консультації по договірним аспектам, ризикам, 
методам реалізації проєкту, якості та питаннях безпеки). 

Дослідження підприємств, що займаються проєктуванням, по-
казують, що близько 80% знань, які використовуються при проєкту-
ванні концепції, є неявними в порівнянні з приблизно 20% явних 
знань, водночас на стадії детального проєктування співвідношення 
зворотне – 20% неявних і 80% явних [16]. Саме динамічна взаємодія 
між неявним і явним знанням полегшує прийняття рішень при реалі-
зації будівельних проєктів. 

Відповідно до теорії створення знань Nonaka і Takeuchi [17], іс-
нує чотири різні способи взаємодії, які призводять до утворення 
знань (рисунок). 

 
 Неявні знання Явні знання 

Неявні знання 
 Соціалізація (S) Екстерналізація (E) 

Явні знання 
 Інтерналізація (I) Комбінація (C) 

Рисунок. Модель утворення знань SECI 
 

Знання в будівництві утворюються завдяки діям окремих осіб, 
проєктних груп і будівельних організацій, а також взаємодії різних 
типів знань (явних і неявних) починаючи від концептуального проєк-
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тування і аж до передачі об’єкта в експлуатацію. 
1. У процесі соціалізації має місце неявна взаємодія. Архітектор, 

який під час зустрічі усно пояснює клієнтові концепції дизайну, є 
прикладом такого типу взаємодії. Учні-теслі, муляри, інсталятори й 
інші часто працюють зі своїми майстрами, щоб навчатися не через 
формальне навчання, а через соціалізацію, яка включає спостере-
ження, наслідування і практику. Давня традиція схем наставництва в 
будівельній галузі відповідає за створення різних майстрів, які пок-
ладаються на свої неявні знання для вирішення будівельних задач. 
Таке дослідне знання підкріплюється і розвивається завдяки зага-
льному досвіду, постійній взаємодії і навчанні один одного. Точно так 
молоді інженери, архітектори та проєктанти доповнюють свою ака-
демічну підготовку шляхом наставництва. Наставники часто є керів-
никами вищої ланки, які допомагають людям навчатися, розкривати 
свої таланти та розвивати знання в організації. 

2. Інтерналізація відбувається, коли знання перетворюються з 
явного в неявне. Наприклад, архітектор, який читає підручник з тео-
рії дизайну або використовує керівництво зі стандартів дизайну, мо-
же інтерпретувати ці явні документи для створення внутрішньої мен-
тальної моделі унікального дизайну, який відповідає вимогам клієн-
та. 

3. Екстерналізація – це зворотній до інтерналізації процес, коли 
неявне знання стає явним, щоб їм можна було ділитися. Прикладом 
екстерналізації є процес обговорення архітектором і підрядником 
запланованого до реалізації проєкту, за яким згодом слідує письмо-
ва інструкція проєктантам, субпідрядникам та інженерам. Цей про-
цес також має місце, коли архітектор перетворює концепцію проєкту 
або ментальну модель в ескізи для пояснення клієнту. 

4. Комбінація – це процес взаємодії, при якому з явного знання 
генерується інше явне знання. Комбінація включає збір, інтеграцію, 
передачу, поширення та редагування знань. Приватні особи та проє-
ктні групи в процесі будівництва створюють знання шляхом інтегра-
ції та обробки різних проєктних документів (наприклад, проєктне за-
вдання, ескізи, проєктна програма, технічні й виробничі креслення, 
технічні характеристики, умови контракту, специфікації). 

Однією з умов ефективного управління знаннями в проєкті є 
створення та продуктивне функціонування комунікаційної системи, 
яка об’єднує учасників реалізації проєкту. Комунікація є ключовою 
вимогою для створення бази знань проєкту та включає взаємодію 
між учасниками. Більш вільне переміщення інформації між тими, хто 
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володіє знаннями та тими, кому ці знання можуть бути корисними. 
Створення та підтримка мереж знань особливо важлива, якщо окре-
мі особи та організації збираються розширити й посилити свій поте-
нціал в прийнятті рішень. Підтримка мережі комунікації може вико-
ристовуватися для запобігання погіршенню взаємодії, поліпшенню 
співпраці або в якості рутинного механізму підтримки обміну інфор-
мацією. Знання стратегій підтримки комунікацій та свідоме викорис-
тання комунікаційних стратегій для зміцнення й побудови мережі 
знань має важливе значення для стратегічного управління знання-
ми. 

У проєктах, де домінують ієрархічні структури, соціальна влада 
або конкуренція, люди можуть бути менш схильні висловлювати свої 
справжні думки. Учасники мережі мають відчувати, що вони можуть 
висловити свої думки з будь-якого питання і вони будуть оцінені. 
Проблема ділового спілкування полягає в тому, що людей не можна 
змусити прийняти знання. Передача ідей, інформації та пропозицій в 
конкурентному середовищі може не відбутися. Якщо влада, посада 
або статус використовуються для запиту інформації, адресант може 
отримати інформацію, яку він хоче отримати, але без будь-якого по-
зитивного інтелектуального внеску з боку адресата. Неявне знання 
знаходиться в розумі кожної людини. У інших мало шансів дізнатися 
його, якщо тільки людина не захоче його розкрити. Сучасні будіве-
льні проєкти є складними. Їх складність зростає по мірі залучення 
все більшої кількості міждисциплінарних фахівців, що в свою чергу 
призводить до потреби в обробці значної кількості інформації. Проє-
ктне середовище, яке полегшує випуск і обмін інформацією, потре-
бує підтримки окремих осіб, груп і мереж для сприяння потоку інфо-
рмації та знань. При реалізації проєкту необхідною умовою є наяв-
ність комунікаційної стратегії, що сприяє усуненню бар’єрів і підтри-
мці співпраці між учасниками. 

Окрім ефективно працюючої системи комунікації в межах проє-
кту, важливою умовою є наявність дійових інструментів управління 
знаннями. Інструменти управління знаннями – це технологій, що ви-
користовуються для поліпшення та забезпечення реалізації підпро-
цесів УЗ, наприклад, генерація, кодифікація й передача знань. 
Ruggles [18] та Галлупе [19] стверджують, що інструменти УЗ – це не 
просто механізми, за допомогою яких можна управляти інформацією, 
оскільки вони повинні бути «здатні обробляти багатство, зміст і кон-
текст інформації, а не тільки саму інформацію». Технології УЗ суттєво 
залежать від інформаційних технологій (ІТ), як основної платформи 
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для реалізації і багато організацій вважають їх важливими фактора-
ми, що сприяють реалізації стратегії УЗ. Технології УЗ складаються з 
комбінації апаратних і програмних технологій. 

Апаратні технології дуже важливі для системи управління 
знаннями, оскільки вони формують платформу для програмних тех-
нологій та середовище для зберігання й передачі знань. 

Програмні технології УЗ зазнали значного поліпшення в останні 
кілька років в результаті альянсів, а також злиття та поглинання між 
УЗ і постачальниками портальних інструментів, проте жодна програ-
мна технологія не може забезпечити повне рішення для УЗ. 

У середовищі, яке динамічно змінюється та є характерним для 
проєктного управління, суттєвими стають знання й досвід, накопиче-
ний співробітниками організації. Часто співробітники, що працюють 
над проєктами вирішують проблеми, які їх колеги вже вирішували в 
інших проєктах. Одночасно виникає і ряд проблем управління знан-
нями: знання не використовуються там, де вони згенеровані; знання 
втрачаються із закінченням проєктів; знання втрачаються у разі ухо-
ду контакторів, периферійних працівників або зміни команди проєк-
тів. Такі проблеми управління знаннями в будівельній галузі вже бу-
ли відзначені та досліджені в теорії і на практиці [20, 21]. Однією з 
основ систематизації досвіду є виділення типових ситуацій та при-
йнятих управлінських рішень, які були оцінені як оптимальні для да-
них ситуацій. Оскільки кількість можливих ситуацій є досить знач-
ною, то «запам’ятовування» всіх ситуацій неможливе та недоцільне, 
тому слід виділяти множини типових ситуацій і використовувати од-
накові рішення для множин. 

Незважаючи на те, що переважна більшість проєктів є унікаль-
ною, часто виникає необхідність в використанні попереднього досві-
ду та існуючих сценаріїв подій. Досвід, отриманий в результаті реалі-
зації проєкту та формалізований у вигляді утримання комп’ютерної 
бази відповідних знань організації, може бути використаний в пода-
льшому при реалізації нових проєктів. Під базою знань з управління 
проєктами розуміють формалізовану та спеціальним чином організо-
вану в інформаційній системі управління проєктами інформацію. 
Вміст бази знань оформляється, зв’язується між собою та представ-
ляється таким чином, щоб за допомогою спеціальних програмних за-
собів його можна було використовувати для генерації нових знань і 
рішень для управління конкретним проєктом.  

Об’єктами типізації в управлінні проєктами можуть бути [22]:  
− графіки виконання робіт; 
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− процедури прийняття рішень; 
− ролі учасників проєктів; 
− організаційна структура проєкту, в тому числі інформаційна і 

комунікаційна; 
− етапи життєвого циклу проєкту; 
− процеси взаємодії; 
− результати діяльності виконавців. 

Сучасні інформаційні системи управління проєктами також є 
способом впровадження типових рішень в управлінні проєктами. На-
лаштувавши інформаційну систему відповідним чином, прописавши 
в ній процедури, зберігши типові структури проєктів, розробивши 
спеціалізовані аналітичні звіти, звужують коло допустимих рішень 
для учасників, спонукаючи їх використовувати готові типові рішення. 
Сучасні інформаційні технології, побудовані на базі комп’ютерного 
інтелекту, відіграють ключову роль в розвитку підприємств. У число 
основних комп’ютерних технологій входять: 

− видобування даних (Data mining) – розпізнавання образів, ви-
ділення значущих закономірностей з даних, що знаходяться в схо-
вищах або вхідних і вихідних потоках. Ці підходи ґрунтуються на ста-
тистичному моделюванні, нейронних мережах, генетичних алгорит-
мах та інше; 

− системи управління документообігом (Document management) 
- зберігання, архівування, індексування, розмітка та публікація до-
кументів; 

− системи для організації спільної роботи (Collaboration) – ме-
режі Intеrnet, синхронні й асинхронні конференції; 

− корпоративні портали знань; 
− системи, що підтримують прийняття рішень (Decision support); 
− експертні системи, системи, що підтримують дискусійні групи і т.д. 

Висновки. Отже, можна виділити такі складові системи управ-
ління знаннями: 

1. Техноінформаційна система, у якій особлива увага приділя-
ється інформаційним технологіям (ІТ). Ця система призначена для 
пошуку, збирання, зберігання, класифікації, передачі й повторного 
використання інформації і знань та забезпечує спільну роботу, обмін 
знаннями і кращими практиками. ІТ допомагають реалізовувати 
управлінські процедури, але не можуть їх замінити. На наш час підп-
риємства усвідомили, що управління знаннями не може бути вирі-
шено тільки одними ІТ-фахівцями, оскільки воно не враховує обмін 
мовчазними знаннями, що є важливим компонентом при реалізації 
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будівельних проєктів. 
2. Організаційна система, яка зосереджена на тому, якими ма-

ють бути організаційна структура проєкту та різноманітні процеси й 
процедури. Ця система призначена для зберігання, структурування, 
спільного використання та обміну знаннями з метою їх ефективного 
використання в сьогоденні і майбутньому.  

3. Людська система, яка орієнтована на управлінні людськими 
ресурсами. Ця система спрямована на створення засобів мотивації та 
сприяння працівникам розумової праці для розвитку, вдосконалення 
й використання їх знань для досягнення цілей організації, тобто на 
тому як взаємодія співробітників, їх знання, цінності, а також особ-
ливості середовища та культури, формують складну систему органі-
заційних знань.  

Подальші дослідження будуть зосередженні на аналізі техно-
інформаційної та організаційної систем управління знаннями в проє-
ктах. 
 
1. Ochieng E. G. and Price A. D. F. Framework for managing multicultural project 
teams. Engineering, Construction and Architectural Management. 16(6), 2009. 527–543.  
2. Baiden B. K., Price A. D. F. and Dainty A. R. J. The extent of team integration within 
construction projects. International Journal of Project Management. 24(1), 2006. 13–23. 
3. Nicolini D., Holti R. and Smalley M. Integrating project activities: the theory and 
practice of anaging the supply chain through clusters. Construction Management and 

Economics. 19(1), 2001. 37–47. 4. Briscoe G. and Dainty A. R. J. Construction supply 
chain integration: an elusive goal? Supply Chain Management : An International Journal, 
10(4), 2005. 319–326. 5. El-Gohary N. M. and El-Diraby T. E. Dynamic knowledge-based 
process integration portal for collaborative construction. Journal of Construction 
Engineering Management. 136(3), 2010. 316–328. 6. Carrillo P. Managing knowledge: 
lessons from the oil and gas sector. Construction Management and Economics. 22(6), 
2004. 631–642. 7. Knowledge production, resources and capabilities in the 
construction industry / Egbu C., Kurul E., Quintas P., Hutchinson V., Anumba C. & 
Ruikar K.  Work package. 1. 2003. 8. Senaratne S. and Sexton M. Managing construction 
project change: a knowledge management perspective. Construction Management and 

Economics. 2008. 26(12), 1303–1311. 9. Egbu C. O. and Botterill K. Information 
technologies for knowledge management: their usage and effectiveness. ITcon. 7, 
Special Issue ICT for Knowledge Management in Construction. 2002. 125–137. URL: 
http://www.itcon.org/cgi-bin/works/Show?2002_8 (accessed 15 July 2011). 10. Pryke  
S. D. Towards a social network theory of project governance. Construction Management 

Economics. 23 (9), 2005. 927–939. 11. Bresnen M. and Marshall N. Partnering in 
construction: a critical review of issues, problems and dilemmas. Construction 

Management and Economics. 18(2), 2000. 229–238. 12. Mitchell, V. Knowledge 
integration and IT project performance. MIS Quarterly, 30(4), 2006. 919–939.  
13. Windrum P., Flanagan K. and Tomlinson M. Recent patterns of services innovation 
in the UK. Report for TSER project ‘SI4S’, Policy Research in Engineering, Science and 
Technology. Manchester. 1997. 14. Den Hertog P. and Bilderbeek R. Innovation in and 



Серія «Технічні науки»  
Випуск 1(89) 2020 р. 
 

 138

through knowledge intensive business services in the Netherlands. TNO-report 

STB/98/03, TNO/STB 1997. Centre for Technology and Policy Studies, Apddoorn, The 
Netherlands. 1998. 15. Scottish Enterprise. The Clusters Approach: Powering 
Scotland’s Economy into the 21st Century, p. 8. Scottish Enterprise, Scotland. 1998. 
16. Al-Ghassani A. M. Improving the structural design process: a knowledge 
management approach. PhD Thesis, Loughborough University, UK. 2003. 17. Nonaka K. 
and Takeuchi H. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create 
the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, Oxford. 1995. 18. Ruggles R. 
Knowledge tools: using technology to manage knowledge better. Working paper for 

Ernst and Young. URL: <http://www.businessinnovation. 
ey.com/mko/html/toolsrr.html> (accessed 26 August 2000). 1997.  19. Gallupe R. B. 
Knowledge management systems: surveying the landscape. International Journal of 
Management Reviews. 3(1), 2001. 61–70. 20. Knowledge Production, Resources and 
Capabilities in the Construction Industry / Egbu C., Kurul  E., Quintas P., Hutchinson V., 
Anumba C. and Ruikar K. Work Package 1. Final Report, Knowledge management for 

sustainable construction competitiveness project. 2003. URL: www. 
knowledgemanagement.uk.net (accessed 18 July 2011). 21. Chan P. W., Grantham A., 
Kaplinsky R., Mynors D., Mohamed S., Walsh K. and Coles R. A taxonomy of knowledge 
leakage: some early developments, in Boyd, D. (ed.) Proceedings of the 22nd Annual 
ARCOM Conference, Birmingham, UK, 4–6 September, ARCOM, Reading, Vol. 2. P. 851–
861. 2006. 22. Васильев Д. К., Заложнев А. Ю., Новиков Д. А., Цветков А. В. Типовые 
решения в управлении проeктами. М. : ИПУ РАН, 2003.  
 
REFERENCES: 
 
1. Ochieng E. G. and Price A. D. F. Framework for managing multicultural project 
teams. Engineering, Construction and Architectural Management. 16(6), 2009. 527–543.  
2. Baiden B. K., Price A. D. F. and Dainty A. R. J. The extent of team integration within 
construction projects. International Journal of Project Management. 24(1), 2006. 13–23. 
3. Nicolini D., Holti R. and Smalley M. Integrating project activities: the theory and 
practice of anaging the supply chain through clusters. Construction Management and 

Economics. 19(1), 2001. 37–47. 4. Briscoe G. and Dainty A. R. J. Construction supply 
chain integration: an elusive goal? Supply Chain Management : An International Journal, 
10(4), 2005. 319–326. 5. El-Gohary N. M. and El-Diraby T. E. Dynamic knowledge-based 
process integration portal for collaborative construction. Journal of Construction 
Engineering Management. 136(3), 2010. 316–328. 6. Carrillo P. Managing knowledge: 
lessons from the oil and gas sector. Construction Management and Economics. 22(6), 
2004. 631–642. 7. Knowledge production, resources and capabilities in the 
construction industry / Egbu C., Kurul E., Quintas P., Hutchinson V., Anumba C. & 
Ruikar K.  Work package. 1. 2003. 8. Senaratne S. and Sexton M. Managing construction 
project change: a knowledge management perspective. Construction Management and 

Economics. 2008. 26(12), 1303–1311. 9. Egbu C. O. and Botterill K. Information 
technologies for knowledge management: their usage and effectiveness. ITcon. 7, 
Special Issue ICT for Knowledge Management in Construction. 2002. 125–137. URL: 
http://www.itcon.org/cgi-bin/works/Show?2002_8 (accessed 15 July 2011). 10. Pryke  
S. D. Towards a social network theory of project governance. Construction Management 

Economics. 23 (9), 2005. 927–939. 11. Bresnen M. and Marshall N. Partnering in 
construction: a critical review of issues, problems and dilemmas. Construction 



                                                                                                                                    

 139

Вісник  
НУВГП 

Management and Economics. 18(2), 2000. 229–238. 12. Mitchell, V. Knowledge 
integration and IT project performance. MIS Quarterly, 30(4), 2006. 919–939.  
13. Windrum P., Flanagan K. and Tomlinson M. Recent patterns of services innovation 
in the UK. Report for TSER project ‘SI4S’, Policy Research in Engineering, Science and 
Technology. Manchester. 1997. 14. Den Hertog P. and Bilderbeek R. Innovation in and 
through knowledge intensive business services in the Netherlands. TNO-report 

STB/98/03, TNO/STB 1997. Centre for Technology and Policy Studies, Apddoorn, The 
Netherlands. 1998. 15. Scottish Enterprise. The Clusters Approach: Powering 
Scotland’s Economy into the 21st Century, p. 8. Scottish Enterprise, Scotland. 1998. 
16. Al-Ghassani A. M. Improving the structural design process: a knowledge 
management approach. PhD Thesis, Loughborough University, UK. 2003. 17. Nonaka K. 
and Takeuchi H. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create 
the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, Oxford. 1995. 18. Ruggles R. 
Knowledge tools: using technology to manage knowledge better. Working paper for 

Ernst and Young. URL: <http://www.businessinnovation. 
ey.com/mko/html/toolsrr.html> (accessed 26 August 2000). 1997.  19. Gallupe R. B. 
Knowledge management systems: surveying the landscape. International Journal of 
Management Reviews. 3(1), 2001. 61–70. 20. Knowledge Production, Resources and 
Capabilities in the Construction Industry / Egbu C., Kurul  E., Quintas P., Hutchinson V., 
Anumba C. and Ruikar K. Work Package 1. Final Report, Knowledge management for 

sustainable construction competitiveness project. 2003. URL: www. 
knowledgemanagement.uk.net (accessed 18 July 2011). 21. Chan P. W., Grantham A., 
Kaplinsky R., Mynors D., Mohamed S., Walsh K. and Coles R. A taxonomy of knowledge 
leakage: some early developments, in Boyd, D. (ed.) Proceedings of the 22nd Annual 
ARCOM Conference, Birmingham, UK, 4–6 September, ARCOM, Reading, Vol. 2. P. 851–
861. 2006. 22. Vasilev D. K., Zalojnev A. Yu., Novikov D. A., Tsvetkov A. V. Tipovyie 
resheniya v upravlenii proektami. M. : IPU RAN, 2003. 
___________________________________________________________ 
 

Trach R. V., Candidate of Economics (Ph.D.), Yakymchuk A. Yu., Doctor 
of Economics (National University of Water and Environmental 
Engineering, Rivne) 
 

INFORMATION SUPPORT OF KNOWLEDGE INTEGRATION IN 
CONSTRUCTION PROJECT IMPLEMENTATION 

 
The integration of knowledge between organizations involved in the 
implementation of the construction project has been the subject of 
research previously. Despite numerous studies on the management 
and integration of knowledge in construction projects, the question of 
assessing the impact on individual organizations and their models for 
the integration of knowledge remains insufficiently studied. Recent 
studies show that the exchange of knowledge in construction projects 
is an important and complex social process, and knowledge 
management in the construction industry is largely dependent on 
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informal networks and social capital. It should be noted that the 
exchange of information causes considerable interest among 
researchers as a critical factor for assessing the effectiveness of the 
project, but the integration between organizations is much less 
studied. The integration of knowledge was defined as a process in 
which people who previously gained experience in specialized fields 
of knowledge share it in order to achieve a common result. In the 
construction industry, a common goal may be to solve practical 
problems and specific tasks requiring the application of knowledge 
from various sources. A knowledge integration study can provide a 
comprehensive solution to the problems of improving project 
efficiency. The disadvantages arising from the fragmentation of the 
stages of the construction project can be mitigated by the integration 
of the knowledge of the participants. 
The article analyzes and classifies the components of a knowledge 
management system in construction: 
1. Techno information system, which is based on information 
technology (IT). This system is designed for the search, collection, 
storage, classification, transfer and reuse of knowledge and provides 
collaboration, knowledge sharing and best practices. IT helps 
implement management procedures, but cannot replace them. 
2. Organizational system, which focuses on what should be the 
organizational structure of the project and the various processes and 
procedures. This system is designed to store, structure, share 
knowledge with the aim of their effective use in the present and 
future. 
3. The human system focused on human resource management. This 
system is aimed at creating means of motivation and assisting mental 
workers to develop, improve and use knowledge to achieve the goals 
of the organization. That is, on how the interaction of employees, their 
knowledge, values, as well as features of the environment and 
culture, form a complex system of organizational knowledge. 
Further research will focus on the analysis of techno-informational 
and organizational knowledge management systems in projects. 
Keywords: knowledge management; knowledge integration; 
information support; construction project. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ ПРИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОEКТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Последние исследования показывают, что обмен знаниями в стро-
ительных проектах является важным и сложным социальным про-
цессом, и управления знаниями в строительной отрасли в значите-
льной степени зависит от неформальных сетей и социального ка-
питала. Процесс интеграции знаний должен обеспечивать динами-
ческий потенциал организаций – способность интегрировать внут-
ренние и внешние знания для реагирования на изменения окру-
жающей среды. 
В статье проанализированы и классифицированы составляющие 
системы управления знаниями в строительстве: техноинформаци-
онная система, в которой особое внимание уделяется информаци-
онным технологиям (ИТ) организационная система, которая сосре-
доточена на том, какими должны быть организационная структура 
проекта и различные процессы и процедуры; человеческая систе-
ма, ориентированная на управлении человеческими ресурсами. 
Ключевые слова: управление знаниями; интеграция знаний; инфо-
рмационное обеспечение; строительный проект. 
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