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Анотація  
У роботі проведений аналіз особливостей управління знаннями операційної та проєктної діяльності на 
проєктно-орієнтованому підприємстві. Розроблена концептуальна модель управління знаннями проєктно-
орієнтованого підприємства для досягнення оптимальних економічних показників діяльності 
підприємства. Для операційної діяльності складовими елементами управління знаннями є люди 
(співробітники підприємства), технології та процеси. Для проєктної діяльності – управління знаннями 
проєкту; управління знаннями між проєктами та управління знаннями про управління проєктами. 
Управління знаннями проєкту включає людей (команда проєкту), технології та процеси. Управління 
знаннями між проєктами включає технології, котрі дозволяють поширювати знання між проєктами 
підприємства, котрі реалізуються. Управління знаннями про управління проєктами включає управління 
ітеграцією, вмістом, термінами, вартістю, якістю, ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, 
зацікавленими сторонами проєктів. Управління знаннями операційною діяльністю здійснюється на 
наступних рівнях: індивідуальний (рівень працівника), груповий (рівень підрозділу), організаційний (рівень 
підприємства) та міжорганізаційний. Управління знаннями проєктної діяльності здійснюється на 
наступних рівнях: індивідуальний (рівень члена команди проєкту), груповий (рівень команди проєкту), 
організаційний (в рамках проєкту, що реалізується), глобальний. Етапами (фазами) управління знаннями є 
формування → накопичення, отримання → генерування → обмін → збереження та документування → 
використання → результат управління знаннями. В результаті управління знаннями операційної та 
проєктної видів діяльності із врахуванням складових елементів, рівнів, етапів (фаз) можна сформувати 
узагальнений показник. Для операційної діяльності – це рівень зрілості підприємств з управління знаннями, 
для проєктної – рівень зрілості підприємства з управління проєктами (у контексті управління знаннями 
проєктної діяьності).  
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Abstract 

The analysis of the peculiarities of knowledge management of operational and project activities at the project-
oriented enterprise is carried out in the work. The conceptual model of knowledge management of the project-
oriented enterprise for achievement of optimum economic indicators of the enterprise activity is developed. For 
operational activities, the constituent elements of knowledge management are people (employees), technology and 
processes. For project activities, these are project knowledge management, knowledge management between projects 
and knowledge management about project management. Project knowledge management involves people (project 
team), technology and processes. Knowledge management between projects includes technologies that allow the 
dissemination of knowledge between the projects of the enterprise that are being implemented. Project management 
knowledge includes integration, content, timing, cost, quality, resources, communications, risk, procurement, and 

project stakeholder management. Operational knowledge management 
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is carried out at the following levels: individual (employee level), group (department level), organizational (enterprise 
level) and inter-organizational. Knowledge management of project activities is carried out at the following levels: 
individual (project team member level), group (project team level), organizational (implemented project), global. 
Stages (phases) of knowledge management are formation → accumulation, acquisition → generation → exchange → 
storage and documentation → use → knowledge management result. As a result of knowledge management of 
operational and project activities, taking into account the constituent elements, levels, stages (phases), we can form 
a generalized indicator. For operational activities, this is the level of maturity of knowledge management enterprises, 
for project activities, this is the level of maturity of the project management enterprise (in the context of knowledge 
management of project activities). 

Keywords: knowledge management, project-oriented enterprise, conceptual model. 

JEL classification: O22 

Вступ 

У сучасних умовах зростаючої  конкуренції  підприємства для збереження свої х 
позиціи  на ринку повинні вирізнятися, розвиватися та постіи но навчатися. На 
сьогоднішніи  день спостерігається поглиблении  інтерес до концепції  знань та ресурсів, 
заснованих на знаннях [1]. Наразі знання розглядаються як ключовии  організаціи нии  
актив, якии  надає підприємствам конкурентні переваги, є основою ї х інноваціи ного 
розвитку та сприяє покращенню фінансових показників ї х діяльності, необхідних для 
процвітання в сучасних складних умовах [2, 3]. Незважаючи на те, що важливість 
управління знаннями широко визнана, питання управління знаннями на проєктно-
орієнтованих підприємствах вимагає додаткових досліджень. Це пов’язано з тим, що 
проєктно-орієнтовані підприємства, окрім своєї  операціи ної  діяльності, ще активно 
заи маються проєктною діяльністю [4, 5]. Дані види діяльності вимагають різних 
підходів до управління знаннями. Слід врахувати тимчасовии  характер проєктів та 
необхідність збереження знань, створених або набутих під час ї х реалізації  з метою 
перетворення ї х у організаціи ні знання та використання у маи бутніх проєктах. Для 
проєктно-орієнтованих підприємств в основі ї х діяльності лежать проєкти як 
інструмент впровадження інноваціи  [6]. Оскільки універсальнии  підхід до управління 
знаннями підприємств відсутніи , и ого потрібно адаптувати до кожного підприємства із 
врахуванням и ого характеристик, а також стадії  зрілості управління знаннями та 
управління проєктами підприємства. Тому досить вжливою є побудова концептуальної  
моделі управління знаннями на проєктно-орієнтованому підприємстві. 

Серед науковців, котрі заи малися питаннями управління знаннями на проєктно-
орієнтованих підприємствах, можна виділити: Ajmal M.M. [14], Ayas K. [27], 
Christensen K.S. [1], Gasik S. [22], Hobday M. [26], Kasvi J. [30], Mortazavi S.M. [15], 
Norang A. [32], Pereira L.[2], Polyaninova T. [29], Sokhanvar S. [47], Terzieva M. [24], 
Yeong А. [46]. 

Незважаючи на значну кількість досліджень у даному напрямі, визначення 
особливостеи  управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства залишається 
актуальним та потребує подальших досліджень з метою побудови системи управління 
знаннями проєктно-орієнтованого підприємства із врахуванням як операціи ної , так і 
проєктної  діяльності, котрими заи мається підприємство. 

Формулювання цілей статті  

Метою статті є дослідження особливостеи  процесу управління знаннями на 
проєктно-орієнтованому підприємстві в сучасних умовах та побудова концептуальної  
моделі управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства. 

Виклад основного матеріалу 

Безсумнівно, що управління знаннями значно збільшує організаціи нии  успіх, 
оскільки и ого метою є забезпечення доступності необхідних знань у необхідніи  формі 
для необхідних організаціи  у необхіднии  час за необхідні витрати [7]. Твердження, «що 
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знає кожен в організації  та як вони використовують свої  знання», розглядається як 
передумова для отримання компанією стіи ких конкурентних переваг [8, 9]. 

Знання можна визначити як набір навичок, досвіду, інформації  та здібностеи , які 
люди застосовують для вирішення проблем [10]. Знання – це змішане поєднання 
досвіду, цінностеи , контекстної  інформації  та експертного розуміння, що забезпечує 
основу для оцінки та використання нового досвіду та інформації . В організаціях воно 
часто втілюється не тільки в документах чи сховищах, але и  в організаціи них 
процедурах, процесах, практиках та нормах [11]. У даному дослідженні під знаннями в 
рамках підприємства розуміється інформація, накопичении  досвід та компетенції , котрі 
забезпечують успішну цілеспрямовану економічну діяльність та розвиток 
підприємства [12]. 

Знання можна розділити на явні та неявні [13]. Явні знання документовані, 
публічні, структуровані, екстерналізовані та усвідомлені; вони мають фіксовании  вміст, 
якии  можна фіксувати та передавати за допомогою інформаціи них технологіи . Навпаки, 
неявне знання міститься у сприи нятті та поведінці людеи ; воно розвивається в 
результаті взаємодії  людеи  і вимагає навичок і практики [14]. Початковии  фокус 
організації  на управлінні знаннями спрямовании  головним чином на явні знання та 
створення інструментів, які допомагають отримувати внутрішню інформацію [10]. 
Проте, одним з головних завдань підприємств в управлінні знаннями є перетворення 
неявних знань у явні, формалізовані. 

Традиціи но управління знаннями розглядається як використання 
інтелектуального капіталу з метою підвищення конкурентоздатності підприємства [6]. 
Але існують и  інші підхди до розуміння управління знаннями. Управління знаннями – це 
набір методів і процедур, які дають змогу менеджерам керувати запасом знань, що є в 
компанії  чи організації  [15]; це процес систематичного та активного виявлення, 
активації , тиражування, зберігання та передачі знань [16]; це методи спрощення та 
покращення процесу створення, обміну, поширення, одержання та розуміння знань у 
компанії  [17]; це процеси, котрі включають ідентифікацію, створення, придбання, 
передачу, обмін та використання знань [18]; це розвиваюча сукупність методів, 
інструментів, прии омів і цінностеи , за допомогою яких організації  можуть здобувати, 
розвивати, вимірювати, розподіляти та забезпечувати віддачу від свої х інтелектуальних 
активів [19]. Управління знаннями заи мається організаціи ною оптимізацією знань 
шляхом використання різноманітних технологіи , інструментів і процесів для 
досягнення поставлених цілеи  [20]. Завдання управління знаннями полягає в тому, як 
генерувати та використовувати колективні знання у фірмі для створення цінності, яка 
веде до конкурентних переваг [21, 22]. Отже, в даному дослідженні за основу взято 
визначення, де управління знаннями – систематичнии  процес створення, придбання, 
поширення та використання знань для збереження конкурентних переваг і досягнення 
організаціи них цілеи  [23]. 

Управління знаннями, як правило, пов’язані з цілями організації  та призначені 
для досягнення конкретних результатів; вони можуть включати підвищення 
продуктивності, інноваціи нии  розвиток, конкурентні переваги, передачу досвіду 
(наприклад, між проєктами) та загальнии  розвиток практик співпраці [24, с. 1087]. 

На підприємствах необхідним є впровадження системи управління знаннями. 
Система управління знаннями – застосування ІТ-систем та всіх інших організаціи них 
ресурсів для стратегічного управління знаннями більш ефективним і систематичним 
способом [9, c. 3].  

Однак, ефективна система управління знаннями має бути адаптована для 
кожного підприємства [2]. Особливо актуальним є управління знаннями на проєктно-
орієнтованих підприємствах [4, 5]. Як зазначено у роботі [25], при розробці та 
впровадженні корпоративної  системи управління знаннями повинні враховуватися 
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різні особливості та параметри компанії , у тому числі і проєктно-орієнтовании  характер 
діяльності та управління.  

До проєктно-орієнтованих підприємств відносяться підприємства, де проєкт є 
основною структурою для організації  виробництва, інноваціи  та конкуренції , так і ті 
підприємства, які можуть мати як проєктні структури, так і функціональні 
підрозділи [26, с. 874]. У даному дослідженні під проєктно-орієнтованим підприємством 
розглядаються підприємства, котрі окрім своєї  операціи ної  діяльності, заи маються ще и  
проєктною. 

Отже, сучасні підприємства повинні швидко реагувати та бути гнучкими до 
інноваціи них та міждисциплінарних питань. Тому вагомість проєктної  діяльності 
значно зростає, адже дозволяє швидше адаптуватися до вимог ринку. І м притаманна 
висока гнучкість, міждисциплінарна робота, сприяння інноваціям, новим знанням, 
вивчення нових ринків та конкуренції  з іншими. Але відсутність тісного взаємозв’язку 
між проєктною та операціи ною діяльністю підприємства може створювати перешкоди 
для успішного обміну та використання наявних знань та досвіду [9]. Збільшення 
технічної  складності та взаємозалежності проєктів через функціональні межі 
призводить до більшої  залежності успіху проєкту (тобто досягнення графіка, бюджету 
та цілеи  якості, а також задоволеності клієнтів) від організаціи ної  здатності генерувати 
знання та обмінюватися ними [27]. Отже, існує гостра потреба в надіи ному управлінні 
знаннями на проєктно-орієнтованих підприємствах  

Ефективне управління знаннями у проєктному середовищі полягає у створенні 
організації , яка сприяє створенню та обміну знаннями і яка повинна створити єдину 
культуру проєкту, яка використовує колективнии  досвід та інформацію на користь 
маи бутніх проєктів [28]. Зростаюча складність проєктної  роботи означає, що менеджери 
проєктів повинні враховувати все більшу кількість технічних і соціальних зв’язків та 
інтерфеи сів, адаптуючи знання та досвід із щоденної  роботи компанії  та з попередніх 
проєктів. Членам команди проєкту часто доводиться вивчати речі, які вже відомі в інших 
контекстах. Фактично, ї м необхідно здобувати та засвоювати знання, які зберігаються в 
організаціи ніи  пам’яті. І хня ефективність у цьому визначає ї х особисту ефективність, 
ефективність проєкту і, зрештою, ефективність компанії  [13, 28]. 

Зазвичаи  знання з минулих проєктів накопичуються в свідомості людини або в 
документах і сховищах. Люди, які мають знання про минулі проєкти, призначаються для 
подібних проєктів, де ї хніми знаннями можна поділитися з метою принести користь для 
реалізації  проєкту та розширити загальну організаціи ну базу знань. [29]. Успішне 
управління знаннями на проєктно-орієнтованому підприємстві надає підприємствам і 
співробітникам інформацію, необхідну для кращого прии няття рішень. Це, в свою чергу, 
дозволяє значно заощадити час і зусилля. У багатьох випадках успішне завершення 
проєкту ґрунтується на накопичених знаннях, індивідуальніи  та колективніи  
компетентності [30]. 

Отже, у дослідженнях науковців чітко прослідковується необхідність взаємодії  на 
проєктно-орієнтованому підприємстві між підсистемою управління знаннями 
операціи ної  діяльності та підсистемою управління знаннями проєктної  діяльності. 

В роботі [25] зазначається, що методологія управління знаннями на проєктно-
орієнтованому підприємстві може бути реалізована на таких рівнях: рівень 
монопроєкту; рівень функціонального підрозділу, співробітники котрого беруть участь 
в проєктах; корпоративнии  рівень. Проте, для визначення рівнів управління знаннями 
на проєктно-орієнтованому підприємстві, необхідно більш детально дослідити процес 
управління знаннями в операціи ніи  та проєктніи  діяльності. 

Управління знаннями операціи ної  діяльності має враховувати наступні складові: 
люди, технології , процеси [10]. Управління знаннями на підприємстві формується через 
унікальні моделі взаємодії  між людьми, технологіями та процесами. Люди 
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(співробітники підприємства) створюють, діляться, застосовують знання та стимулю-
ють обмін знаннями. Успіх управління знаннями залежить від бажання людеи  ділитися 
свої ми знаннями. Процеси відображають організаціи не навчання, методи отримання, 
створення, упорядкування, обміну та передачі знань. Технології  включають механізми, 
які зберігають і надають доступ до баз даних і знань, створених людьми в різних місцях. 
Проте всі три змінні є життєво важливими для успішного управління знаннями [31]. 

Процес управління знаннями повинен врахувати: формування → накопичення, 
отримання → генерування → обмін → збереження та документування → використання 
→ результат управління знаннями. Кожен з вказаних процесів є досить важливим при 
формуванні системи управління знаннями. Науковці досліджують різні методи та 
заходи для активації  вказаних процесів. Наприклад, у роботі [32] досліджено 11 методів 
створення знань на підприємствах: неформальна організаціи на структура, досвід 
роботи, бізнес-операція, інтерв'ю з експертами, карта знань, команда знань, дилери 
знань, сторітеллінг, мозковии  штурм, Delphi, організаціи на прихильність. У роботі [33] 
представлено результати дослідження заходів із обміну знаннями в п’яти зрілих 
проєктно-орієнтованих організаціях: участь у конференції ; внутрішні конференції ; 
вивчені уроки; коучинг та наставництво; самонавчання та ін. 

Також при здіи сненні управління знаннями операціи ної  діяльності слід 
враховувати наступні рівні: індивідуальнии  (рівень працівника); груповии  (рівень 
підрозділу); організаціи нии  (рівень підприємства) та міжорганізаціи нии  рівень. 

При побудові системи управління знаннями підприємства слід пам’ятати, що 
кожне підприємство має свіи  рівень зрілості управління знаннями. Науковці пропо-
нують різні підходи до визначення зрілості управління знаннями. У роботі [34] запро-
поновані наступні рівні: усвідомлення; формалізація (інфраструктура та стратегія 
управління знаннями); інституціоналізація (контроль, моніторинг та вимірювання); 
інтеграція зовнішньої  мережі. У роботі [35] визначено наступні рівні: нерозвинении ; 
слаборозвинении  (механізми управління знаннями частково розгорнуті); розвинении  
(механізми управління знаннями діють); високорозвинении . У дослідженні [36] 
встановлені такі рівні: хаотичні знання; сумлінні знання (починає розвиватися технічне 
середовище для управління знаннями); управління знаннями (пропагується через куль-
туру та регулювання); розширене управління знаннями (організація може кваліфі-
кувати та кількісно оцінити ефективність управління знаннями); інтеграція управління 
знаннями (частина культури, що підтримується технічною інфраструктурою). 
Дослідження [37] передбачає наступні рівні: початковии ; усвідомлении  (є намір 
реалізувати ініціативи управління знаннями); визначении  (наявна основна 
інфраструктура); керовании  (ініціативи добре налагоджені). Залежно від рівня зрілості 
управління знаннями підприємства слід прии мати визначені управлінські рішення, щоб 
и ого підвищити та отримати необхіднии  економічнии  результат. 

Результатом (критерієм ефективності) управління знаннями підприємства може 
виступати продуктивність праці, прибуток, рентабельність та інші показники. Також у 
статті [38] представлено індекс ефективності управління знаннями (KMPI) для оцінки 
ефективності фірми в управлінні знаннями на певнии  момент часу. Вважається, що 
фірми завжди були орієнтовані на накопичення та застосування знань для створення 
економічної  цінності та конкурентних переваг. Тому запропоновано KMPI, якии  
визначено як логістичну функцію, що має п’ять компонентів, які можуть бути 
використані для визначення процесу циркуляції  знань (KCP): створення знань, 
накопичення знань, обмін знаннями, використання знань та інтерналізація знань. Коли 
ефективність KCP зросте, KMPI також розшириться, що дозволить фірмам стати 
наукоємними. 

Що стосується управління знаннями проєктної  діяльності, то хоча на шляху 
успішного проєктного управління знаннями виникає багато перешкод, и ого переваги 
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переважають усі труднощі, з якими зіштовхуються підприємства під час и ого реалізації . 
Удосконалення проєктного управління знаннями може допомогти скоротити терміни 
проєкту, знизити витрати, покращити якість і задоволеність клієнтів, зменшити кіль-
кість помилок, генерувати менше запитань, прии мати кращі рішення, розвивати відно-
сини з клієнтами, покращувати обслуговування та підвищувати прибутковість [29]. 

Володіння належними знаннями є основною передумовою ефективного 
управління проєктами. Проєкти можна розглядати як процеси управління знан-
нями [39]. Управління проєктними знаннями, особливо в складних проєктах, є одним з 
основних факторів успіху в управлінні проєктами. Відсутність управління знаннями 
проєкту є однією з основних причин провалу проєкту [40]. Здатність керувати знаннями 
про проєкти включає здатність створювати, поглинати та обмінюватися інформацією, 
пов’язаною з проєктом, яка є важливою частиною культури організації . Використання 
отриманих знань для навчання на невдачах та успіхах у попередніх проєктах є життєво 
важливим для довгострокової  стіи кості та конкурентоспроможності організації  [29]. 

Управління знаннями проєкту – це управління знаннями в проєктних ситуаціях і, 
таким чином, зв'язком між принципами управління знаннями та управління 
проєктами [41]. Компоненти управління знаннями та управління проєктами дуже схожі. 
Компоненти управління проєктами включають систему, людеи  та інструменти, а 
компоненти управління знаннями включають людеи , технології  та організаціи ні 
фактори [42]. Оскільки компоненти аналогічні, це дозволяє компоненти з обох напрямів 
розміщувати один на одного, щоб вони могли зливатися та працювати разом один з 
одним. Знання про проєкт зазвичаи  закріплюються людьми, які беруть участь у 
проєктах, до яких входять менеджери проєкту, команда проєкту, зацікавлені сторони 
проєкту [29]. Управління знаннями має вирішальне значення для проєктних фірм, 
оскільки кожен проєкт унікальнии  і має особливі уроки. У більшості випадків ці уроки 
засвоюються окремими особами як неявне знання, і фірми повинні зробити ї х чіткими 
для використання в маи бутніх проєктах. У зв'язку з цим фірми повинні мати 
спеціальнии  ІТ-інструмент. Належнии  ІТ-інструмент слід розрізняти відповідно до 
властивостеи  фірми (тобто типу галузі, організаціи ної  культури, розміру фірми тощо). 
Без хорошого управління знаннями проєктні підприємства не можуть бути 
підприємствами, котрі навчаються, і, очевидно, вони програють [15]. 

Отже, узагальнюючи складові елементи системи управління знаннями проєктної  
діяльності, можна виділити аналогічні елементи, як і в операціи ніи  діяльності: люди, 
технології , процеси. Але люди, представлені менеджерами проєкту, командою проекту, 
стеи кхолдерами проєкту. 

У дослідженні [43] вказано три області знань у сфері управління знаннями 
проєкту: знання в рамках проєктів, пов'язаних з процедурою (фазами управління 
проєктом), що стосується знання методологіи  управління проєктами та практик 
комунікації  в проєктах; знання між проєктами: подібне до історії  проєкту, оскільки 
и деться про огляд сценарії в проєкту (завершується чи вже завершено); знання серед 
проєктів: розуміються як усі знання, визначені в дослідженні, оскільки вони включають 
спеціальні, методологічні, процедурні знання, тобто різні типи знань, накопичені від 
проєкту до проєкту. 

Тому при побудові системи управління знаннями проєктної  діяльності слід 
враховувати наступні області знань:  

1) знання в рамках проєкту;  
2) знання про управління проєктами;  
3) знання про поширення знань між проєктами (технології ). 
Також проєктні організації  вимагають чіткого розуміння типів знань і баз знань, 

які мають бути включені в ефективну систему управління знаннями. У роботі [44] 
виділено три бази знань у проєктах: база знань організації  (включає знання, характерні 
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для організаціи  та середовищ, в яких реалізуються проєкти), іншими словами, це база 
знань операціи ної  діяльності підприємства; база знань з управління проєктами (вклю-
чає знання теорії  та застосування управління проєктами); база знань для конкретного 
проєкту (включає конкретні знання, отримані в рамках реалізації  конкретного проєкту). 
Комплексне поєднання вказаних баз знань дозволить сформувати ефективну систему 
управління знаннями та досягнути додатнього синернетичного ефекту. 

Якщо характеризувати знання в рамках проєкту, то існує два основних типи 
проєктних знань (за масштабом) [22]: мікрознання, необхідні для виконання окремого 
завдання (або и ого частини), і макрознання (іншими словами, усі знання, якими 
володіють люди з даного організаціи ного рівня). Навчання окремого члена команди з 
метою надання и ому загальних знань, необхідних для участі у виконанні проєкту, є 
прикладом процесу, якии  виконується на основі всіх знань, якими володіє окрема 
людина. Завершення роботи проєктної  команди, що має знання, достатні для виконання 
проєкту, є прикладом процесу проєктного управління знаннями, якии  виконується на 
рівні проєкту (що має справу з усіма знаннями команди проєкту). 

Модель в роботі [22] охоплює всі етапи управління знаннями (створення і 
придбання знань, ї х ідентифікація та документування, передача, обмін і застосування). 
Управління проєктними знаннями здіи снюється на чотирьох різних рівнях: 
індивідуальнии , проєктнии , організаціи нии  та глобальнии .  

Впровадження системи управління знаннями проєкту в організації  має справу з 
усіма знаннями, якими володіє організація в цілому. Розробка глобальних знань з 
управління проєктами є прикладом процесу, якии  виконується на всіх глобально 
доступних знаннях з управління проєктами. Отже, є чотири складові макрознань 
проєкту: індивідуальні макрознання (знання, якими володіє член команди), 
макрознання команди проєкту (знання, якими володіє команда проєкту), організаціи ні 
макрознання (знання, якими володіє організація), глобальні макрознання (знання, 
якими володіє вся глобальна спільнота менеджерів проєктів). Вимір масштабу дозволяє 
нам класифікувати та систематизувати всі процеси управління знаннями проєкту. Сфера 
управління проєктними знаннями складається з процесів, що працюють над знаннями 
проєкту всіх масштабів. Отже, маємо такі процеси, які виконуються на рівні проєкту: 
визначення необхідних знань; набуття знань; створення знань; застосування знань, 
передача знань; ідентифікація та документування створених знань; зовнішнє набуття 
знань [22]. 

Отже, для успішної  реалізації  проєкту потрібно визначити, які знання необхідні 
для виконання проєкту, встановити, із побудовою карти знань, які співробітники 
підприємства володіють необхідними знаннями для реалізації  проєкту та сформувати 
оптимальну команду проєкту. 

Особливо актуальним у дослідженнях науковців є питання поширення знань між 
проєктами. Передача знань з проєктів і між ними включає експертні знання, 
методологічні знання, процедурні знання та знання досвіду. Ці знання сприяють 
збільшенню загальної  бази знань підприємства [41]. У роботі [15] автори наголошують 
на необхідності формалізації  знань та використанні вже набутих знань у попередніх 
проєктах для успішної  реалізації  маи бутніх проєктів. На проєктно-орієнтованих 
підприємствах знання поширюються як у межах проєктів, так і між проєктами. Отже, 
необхідно вирішити дві основні проблеми: по-перше, як поділитися знаннями, 
накопиченими в одному проєкті, з наступними проєктами, адже проєкти є тимчасовими, 
і є велика и мовірність того, що значна частина знань зникне після завершення проєкту; 
по-друге, як покращити спілкування членів команди, які працюють у різних проєктах 
[33]. Під час реалізації  проєкту на підприємстві генеруються різні форми інформації  та 
досвіду. Якщо ці накопичені знання не будуть записані та не розповсюджені серед інших 
проєктів, ці знання будуть втрачені і більше не будуть доступні для допомоги маи бутнім 
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проєктам. Це може призвести до збільшення витрат на маи бутні проєкти, оскільки 
ресурси, час і гроші будуть витрачатися на перевизначення знань, які колись існували в 
компанії . Якщо не використовувати ці знання, якість результатів проєкту може 
негативно постраждати [29]. 

У роботі [45] автор розглядає закриття проєкту як наи важливішу фазу для 
виявлення та отримання нових знань і підготовки знань для передачі в інші проєкти. 
Однією з наи популярніших форм фіксації  результату такої  рефлексії  є так звані «вивчені 
уроки», спеціальна документація, яка повністю та детально описує процес ідентифікації  
та вирішення конкретних і детально пояснених проблем, які можна використовувати як 
приклади для наступних проєктів. Іншии  інструмент документації , виділении  автором 
для знань про проєкт, представлении  профілями проєкту, які охоплюють 
характеристики та підсумки проєкту. У роботі [24] перераховано можливі методи та 
практики передачі знань, які використовуються в діяльності з управління проєктами, 
включаючи мережі, інтерактивні тренінги, програми коучингу та наставництва тощо – 
для неявного знання, а також програмні засоби, мережі, інтранет, портали, поширені 
запитання та багато інших – для явних знань. 

Знання про управління проєктами, згідно зі стандартом PMBOK, включає десять 
областеи  знань: управління інтеграцією, вмістом, термінами, вартістю, якістю, 
ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, зацікавленими сторонами проєкту, 
котрими підприємство повинне володіти з метою успішної  реалізації  проєктів. 

Під корпоративним середовищем знань з управління проєктами розуміється 
комплекс методичного, організаціи ного, програмного, інформаціи ного та технічного 
видів забезпечення, націлених на досягнення та підтримку у компанії  заданого рівня 
компетенції  у галузі управління проєктами. Задании  рівень компетенції  співробітників 
компанії  у галузі управління проєктами є визначальним чинником при формуванні та 
впровадженні корпоративного середовища знань з управління проєктами та 
визначається за погодженням із замовником на основі рівня зрілості компанії  у галузі 
управління проєктами. Рівень компетенції  співробітників компанії  у різних галузях 
управління проєктами утворює рівень компетенції  компанії  у сфері управління 
проектами, якии , у свою чергу, може характеризуватись низкою показників: індекс 
знань компанії  у сфері управління проєктами; індекс ІТ-грамотності компанії  у сфері 
управління проєктами; поведінковии  індекс (проєктно-орієнтовании  стиль мислення та 
поведінки в компанії ) [25]. 

До складу корпоративного середовища знань з управління проєктами можуть 
входити наступні елементи [25]: корпоративна система діагностики знань з управління 
проєктами; корпоративна електронна бібліотека з управління проєктами; 
корпоративний портал знань з управління проєктами; корпоративна система 
дистанційного навчання з управління проєктами; корпоративна система тренінгового 
навчання з управління проєктами; корпоративна довідкова служба з управління 
проєктами; корпоративна система наставництва у сфері управління проєктами; 
корпоративна система кар'єрного розвитку в галузі управління проєктами. 

Одним з наи важливіших критерії в ефективного впровадження системи 
управління знаннями є збільшення ринкової  вартості проєктно-орієнтованого 
підприємства. Під економічною безпекою проєктно-орієгтованого підприємства слід 
розуміти достатність у співробітників власних методів та засобів забезпечення 
безперервного процесу руху в напрямі створення та впровадження нових знань – 
об’єктів інтелектуальної  власності, у першу чергу таких, які будуть наи більшою мірою 
забезпечувати збільшення ринкової  вартості проєктно-орієнтованого підприємства [6]. 

Оскільки при управлінні знаннями важливим є врахування особливостеи  
управління проєктами, вдале поєднання управління знаннями та управління проєктами 
буде запорукою успіху. Для цього слід визначити рівень зрілості підприємства з 
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управління знаннями та рівень зрілості підприємства з управління проєктами. 
Постіи нии  зворотнии  зв’язок та узгодження знань у життєвому циклі проєкту, а також 
обмін знаннями між членами проєктної  групи є важливими для підвищення успіху 
проєкту. Як фактори управління знаннями, так і фактори управління проєктами можуть 
мати значнии  вплив на успіх проєкту. Загальними факторами є культура (досить часто 
науковці виділяють фактор «люди»), процеси і технології , які, у свою чергу, можуть 
впливати як на управління знаннями, так і на управління проєктами. Це підкреслює 
необхідність постіи ного зворотного зв’язку та узгодження знань у середовищі проєкту. 
Тому додаткового дослідження вимагає залежність успіху проєкту від інтеграції  
управління знаннями та управління проєктами, а також базових факторів культури, 
процесів і технологіи  [46]. Офіс управління проєктами є підрозділом в організації , якии  
сприяє та контролює організаціи ні проєкти [47]. У проєктніи  компанії , де вся динаміка 
процесів та інформаціи нии  потік зосереджені навколо проєктів, роль Офісу управління 
проєктами стає ще більш актуальною, адже є важливим інструментом в управлінні 
організаціи ними знаннями [48]. 

У роботі [49] запропонована модель, яка досліджує, як впливає на успіх проєкту 
управління знаннями проєкту та сталість в управлінні проєктами із врахуванням ї х 
взаємодії : 

 
PKM*A + SPM*B= PS,      (1) 

 
де PKM – управління проєктними знаннями; А – фактор, що впливає на PKM; SPM: 

сталість в управлінні проєктами; B – фактор, що впливає на SPM; PS – успіх проєкту. 
Для визначення факторів, що входять до формули, необхідне залучення практиків 

та ї х опитування. 
Запропонована модель відображає вплив на успішну реалізацію проєкту як 

управління знаннями, так і управління проєктами на підприємстві. Хоча дана модель є 
досить логічною, проте вона потребує деталізованої  практичної  реалізації . Тому 
очевидно, що для побудови системи управління знаннями на проєктно-орієнтованому 
підприємстві для прии няття ефективного обґрунтовного управлінського рішення 
необхідною є розробка та практична реалізація комплексу економіко-математичних 
моделеи . 

Отже, підсумовуючи результати дослідження можна побудувати концептуальну 
модель управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства (рис. 1).  

Управління знаннями повинне реалізуватися із врахуванням специфіки видів 
діяльності: операціи ної  та проєктної . Організаціи на структура підприємства для 
оптимізації  управління знаннями повинна включати структурнии  підрозділ із 
управління знаннями та Офіс управління проєктами. Для операціи ної  діяльності 
складовими елементами управління знаннями є люди (співробітники підприємства), 
технології  та процеси. Для проєктної  діяльності – управління знаннями проєкту; 
управління знаннями між проєктами та управління знаннями про управління 
проєктами. Управління знаннями проєкту включає людеи  (команда проєкту), технології  
та процеси. Управління знаннями між проєктами включає технології , котрі дозволяють 
поширювати знання між проєктами підприємства, котрі реалізуються. Управління 
знаннями про управління проєктами включає управління ітеграцією, вмістом, 
термінами, вартістю, якістю, ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, 
зацікавленими сторонами проєктів. Управління знаннями операціи ної  діяльності 
здіи снюється на наступних рівнях: індивідуальнии  (рівень працівника), груповии  
(рівень підрозділу), організаціи нии  (рівень підприємства) та міжорганізаціи нии . 
Управління знаннями проєктної  діяльності здіи снюється на наступних рівнях: 
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індивідуальнии  (рівень члена команди проєкту), груповии  (рівень команди проєкту), 
організаціи нии  (в рамках проєкту, що реалізується), глобальнии .  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна модель управління знаннями проєктно-орієнтованого 
підприємства 
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При управлінні знаннями проєктно-орієнтованого підприємства слід 
враховувати і етапи (фази) управління знаннями: формування → накопичення, 
отримання → генерування → обмін → збереження та документування → використання 
→ результат управління знаннями. В результаті управління знаннями операціи ної  та 
проєктної  видів діяльності із врахуванням складових елементів, рівнів, етапів (фаз) 
можна сформувати узагальнении  показник. Для операціи ної  діяльності – це рівень 
зрілості підприємств з управління знаннями, для проєктної  – рівень зрілості 
підприємства з управління проєктами (у контексті управління знаннями проєктної  
діяльності). Дані узагальнені показники комплексно відображають стан управління 
знаннями підприємства. В якості критерії в ефективності управління знаннями 
операціи ної  діяльності можуть виступати прибуток, продуктивність праці, KMPI та ін. В 
якості критерію ефективності управління знаннями проєктної  діяльності може 
виступати успішна реалізація проєкту. Узагальнюючими критеріями ефективності 
управління знаннями проєктно-орієнтованого підприємства можуть бути економічна 
додана вартість (EVA), ринкова вартість підприємства та ін. Для досягнення додатного 
синергетичного ефекту між управлінням знаннями як операціи ною, так і проєктною 
діяльністю, якии  позитивно вплине на критерії  ефективності (показники економічної  
діяльності підприємства) необхідно сприяти ефективніи  взаємодії  управління знаннями 
обох видів діяльності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

У роботі проведении  аналіз особливостеи  управління знаннями на проєктно-
орієнтованому підприємстві. Визначена необхідність врахування особливостеи  
управління знаннями як операціи ної , так і проєктної  діяльності, ї х активної  взаємодії , 
що дозволить досягнути оптимальних результатів економічних показників діяльності 
підприємства. Розроблена концептуальна модель управління знаннями проєктно-
орієнтованого підприємства із врахуванням складових елементів, рівнів, етапів (фаз), 
узагальнених показників, критерії в ефективності управління знаннями для різних видів 
діяльності та підприємства загалом. Для практичної  реалізації  розробленої  
концептуальної  моделі слід розробити систему управління знаннями на проєктно-
орієнтованому підприємстві, яка міститиме комплекс економіко-математичних 
моделеи  із врахуванням встановлених особливостеи . 
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