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Дослідження проблем інтеграції знань та ключових факторів успіху через
традиційну систему закупівель у будівельній галузі
Метою дослідження є визначення проблем та ключових факторів успіху в процесі
інтеграції знань, а саме їх збору, обміну ними та їх передачі в рамках будівельних проектів
на основі традиційної системи закупівель. На основі наявних досліджень про інтеграцію
знань та традиційні системи закупівель, для досягнення вищезгаданої мети було
проведено багато практичних досліджень, серед яких два дослідження, метою яких було
відображення стану будівельної галузі. Більше того, для узагальнення та визначення
зв’язків між проблемами було використано метод інтерпретативного структурного
моделювання. Автори визначили такі основні проблеми як «організаційна культура»,
«договірні рамки» та «система управління знаннями» (принципи та стратегії організації).
У статті визначено такі два фактори успіху як «відкрите середовище» та «чітка
відповідальність учасників проекту за обмін знаннями на різних етапах проекту», що
допоможуть керівникам проектів вдосконалити процес інтеграції знань в рамках
будівельних проектів через традиційну систему закупівель.
Ключові слова: інтеграція знань, управління знаннями, традиційна система закупівель,
будівельний проект, управління проектами.
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Мохаммад Тахраванчи, Чаминда Патхираж
Исследование проблем интеграции знаний и ключевых факторов успеха
через традиционную систему закупок в строительной отрасли
Целью исследования является определение проблем и ключевых факторов успеха в
процессе интеграции знаний, а именно их сбора, обмена ими и их передачи в рамках
строительных проектов на основе традиционной системы закупок. На основе
существующих исследований об интеграции знаний и традиционных системах закупок,
для достижения вышеупомянутой цели было проведено много практических
исследований, среди которых два исследования, целью которых было отображение
состояния строительной отрасли. Более того, для обобщения и определения связей между
проблемами был использован метод интерпретативного структуру моделирования.
Авторы определили такие основные проблемы как «организационная культура»,
«договорные рамки» и «система управления знаниями» (принципы и стратегии
организации). В статье определены такие два фактора успеха как «открытая среда» и
«четкая ответственность участников проекта за обмен знаниями на разных этапах
проекта», которые помогут руководителям проектов усовершенствовать процесс
интеграции знаний в рамках строительных проектов через традиционную систему
закупок.
Ключевые слова: интеграция знаний, управление знаниями, традиционная система
закупок, строительный проект, управление проектами.
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